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PREAMBULUM 

 “…a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt, tudomány 

mellé pedig mértékletességet, a mértékletesség mellé pedig tűrést, a tűrés mellé pedig kegyességet, 

a kegyesség mellé pedig atyafiakhoz való hajlandóságot, az atyafiakhoz való hajlandóság mellé 

pedig szeretetet.”  

(Péter második levele, 1: 5-7)  

A Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy elhívása az oktatásban:  

Az ősi bibliai igazság – „A bölcs tanítás az élet forrása.” (Pb.13:14.) – ma is érvényes. A 

baptista iskola célja, hogy tanulói a lehető legjobb alapokat kapják egy boldog, kiteljesedett, sikeres 

jövőhöz.  

A baptista iskola keresztény értékekre és gondolkodásra épül, így a Teremtő és a teremtmény 

tisztelete, a gyermekszeretet alapozza meg a színvonalas nevelési-oktatási munkát, és a tanulók 

személyiségének optimális fejlesztését.   

Az Európában 450 éves, Magyarországon több mint 160 éves Baptista Egyházra a 

kezdetektől jellemző, hogy a társadalom felé nyitott, bibliai értékeket közvetítő, családközpontú 

közösség. Felnőtt-keresztséget gyakorló, több generációs gyülekezetekből álló protestáns felekezet, 

amely az egyén döntésére, szabad akaratának tiszteletben tartására épít. A Magyarországi Baptista 

Egyház több mint száz éve működtet egyházi oktatási intézményt és a rendszerváltás óta tart fenn 

általános iskolát, óvodát és alapfokú művészeti iskolát.   

Keresztyén szellemű nevelésünk feladata, hogy a személyiség sokoldalú, harmonikus 

fejlesztése által gyermekeink önálló, felelősségteljes cselekvésre, őszinteségre, szabadságra 

törekvő, saját magukra a mértékletesség, másokra a türelem keresztyéni erényeit alkalmazó, helyes 

erkölcsi érzékkel rendelkező, problémamegoldó személyiséggé váljanak.  

Hisszük, hogy a szeretet a leghatékonyabb pedagógiai módszer, és ezzel támogatjuk, hogy a 

gyermekek e segítséggel találjanak rá az útra, az evangéliumi hitre, mely az Úr Jézuson keresztü l 

Istenhez vezet.  

A baptista iskola: Több, mint iskola. Magyarország egyik legnagyobb segélyszervezete, a 

Baptista Szeretetszolgálat megalakulása óta arra törekszik, hogy minden erejével és lehetősége 

szerint segítsen a szükségben lévőknek. A Baptista Szeretetszolgálat – alaptevékenységébe jól 

illeszkedően – iskoláiban sokat tesz a hátrányos helyzetű, sajátos nevelésű igényű, és a roma 

tanulók felzárkóztatásáért, és a tehetséges diákok kibontakoztatásáért. Küldetése, hogy az általa 

fenntartott intézmény több legyen, mint iskola: az a hely, ahol a tanuló teljes körű támogatást kap 

személyisége és képességei kibontakoztatásához.  

 

Küldetésnyilatkozat  

 

Küldetésünk a ránk bízott gyermek fejlődésének minél teljesebb körű elősegítése.   

A keresztyén elmének kell a legjobb elmének lennie, amelyet Krisztus értelme világosít meg, 

és amely integrálja Isten alapelveit az akadémikus ismerettel. 
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Küldetésünk személyes életpéldánkkal mintát adni.   

Törekvésünk, hogy a baptista iskola olyan irányító testülettel, igazgatókkal, pedagógusi 

karral és munkatársi gárdával rendelkezzen, akik a Biblia alapelveinek megfelelő nézőpontot 

alkalmaznak a tanítás és az intézmény vezetése során. 

Küldetésünk a gyermekek képességeinek kibontakoztatása  

Minden tanulási tapasztalat célja, hogy hozzásegítse a gyermekeket Istentől kapott 

képességeik teljes kibontakoztatásához.  

A tanítás a következőkre összpontosít:  

• A gyermek számára megfelelő tevékenységek és szolgáltatások biztosítása  

• A gyermek ráébresztése a társadalommal való kapcsolatára és az iránta való felelősségére  

• Minden tantervbe, nevelési programba tartozó és ahhoz kapcsolódó iskolai tevékenység 

segítse a gyermekek intellektuális, lelki, társadalmi, érzelmi és fizikai fejlődését.  

• Felkészítés a szolgálatra  

Küldetésünk működés szempontjából hitelesnek lenni.  

Törekvésünk, hogy az iskola mindennapos működési gyakorlata az integritás 

(feddhetetlenség, tisztesség, becsület), hatékonyság és számonkérhetőség következetes mintaképe 

legyen.  

A bibliai értékeket következetes alkalmazása, ahogy az oktatási intézmény:  

• Példamutató igényességet mutat az intézmény működési szabályzatának fejlesztésében és 

a számonkérhetőség terén az igazgatótanács működésében.  

• Az emberi erőforrásokat etikusan és igazságosan kezeli.  

• Az pénzügyeket feddhetetlenül és nyíltan kezeli, ill. ellenőrzi.  

• A kormánnyal és a hatóságokkal egyenes és krisztusi kapcsolatot tart fenn.  

• Etikus, világos és nyílt fejlesztési és stratégiákat dolgoz ki.  

• Igazságos és következetes irányítási rendszert alkalmaz.  

• A szülői kapcsolatok terén őszinteséget, nyíltságot és igazságosságot képvisel.  

Az intézményünkben  a nevelő-oktató munka a pedagógiai program alapján folyik. A 

pedagógiai program az iskola és óvoda pedagógiai stratégiai terve, amely hosszú - illetve 

középtávra  határozza meg az intézményben folyó nevelés-oktatás rendszerét: céljait, feladatait és 

tevékenységeit.  

A pedagógiai program ebből következően az intézmény szakmai önmeghatározásának 

dokumentuma, egyben szakmai autonómiájának biztosítéka is.  

 

A pedagógiai program tartalmát a következő jogszabályok és dokumentumok határozzák 

meg:  
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- 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról  

- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  

- 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról  

- 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról –  

- 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának 

rendjéről  

- 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről  

- 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről  

- 2011. CXCV. törvény az államháztartásról  

- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról  

- 1990. évi XCIII: törvény az illetékekről  

- 2011.  évi  CXII.  törvény  az  információs  önrendelkezési 

 jogról  és  az információszabadságról  

- 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről  

- 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról  

- 277/1997. (XII.22) Korm. rendelet a pedagógus – továbbképzésről, a pedagógus 

szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről   

- 362/2011. (XII.30.) Korm. rendelet az oktatási igazolványokról  

- 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és 

belső ellenőrzéséről  

- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról  

- 44/2007. (XII: 29.) OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem 

ágazati feladatairól  

- 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola – egészségügyi ellátásról  

- 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés 

alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről  

- 17/2014. (III.12.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, 

valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről  
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ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM 

„ Egyikünk sincs olyan helyzetben, hogy azt mondhatná: nincs tennivalóm.  

Képességeink vannak, tehetségünk, ami folyamatos alakítást, fejlesztést kíván.  

Feladataink vannak, küldetésünk, amit teljesíteni kell.  

 

Aki ezt komolyan gondolja, annak minden erejével azon kell lennie, hogy kiteljesítse 

képességeit, hogy minél többet realizáljon, aktualizáljon a benne rejlő képességekből, tehetségből, 

röviden: minél jobban megmutassa igazi önmagát”  

/Abraham Maslov/  

HELYZETELEMZÉS 

A központi óvodában a  nevelési év elején férőhelytől kevesebb a létszám, átlagban 60 fő.  

A gyermeklétszámunkban növekvő arányt mutat a HH és a HHH gyerekek száma, ami 

leginkább a kedvezőtlen szociokulturális környezetnek tudható be. A hátrányok leküzdésére, az ő 

felzárkóztatásukra szolgál a 2008/2009-es nevelési évtől bevezetésre kerülő integrációs program.  

 

Gyermekcsoportok szervezésének elvei:   

A csoportbeosztásnál egyre nagyobb teret kap a vegyes csoportok kialakítása.  

Óvodánk 3 csoportja a következő:  

- KATICA  

- MÉHECSKE  

- CSIGA - BIGA  

 

1. ALAPELVEK 

Az óvodai nevelésben alapelv, hogy:  

- a gyermeki személyiséget elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom övezze,  

- a nevelés tegye lehetővé teszi és segítse a gyermek személyiségfejlődését, a gyermek 

egyéni készségeinek és képességeinek kibontakoztatását;  

- az óvodai nevelésben alkalmazott pedagógiai hatások a gyermek személyiségéhez  

igazodjanak.  

Az óvodai nevelés gondoskodik:   

- a gyermeki szükségletek kielégítéséről,   
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- az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtéséről;   

- a testi, a szociális és az értelmi képességek egyéni és életkor-specifikus alakításáról;  -a 

gyermeki közösségben végezhető sokszínű – az életkornak és fejlettségnek megfelelő – 

tevékenységekről, különös tekintettel a mással nem helyettesíthető  

játékról;  

- e tevékenységeken keresztül az életkorhoz és a gyermek egyéni képességeihez igazodó 

műveltségtartalmakról,   

- emberi értékek közvetítéséről;   

- a gyermek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi, tárgyi 

környezetről.  

- a nemzetiséghez tartozó gyermekek óvodai nevelésében biztosítani kell az önazonosság 

megőrzését, ápolását, erősítését, átörökítését, nyelvi nevelését, és a multikulturális nevelésen 

alapuló integráció lehetőségét.  

- a hazájukat elhagyni kényszerülő családok (a továbbiakban: migráns) gyermekeinek 

óvodai nevelésében biztosítani kell az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, társadalmi 

integrálását.  

  Az óvodai nevelésnek a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, az emberi 

jogok és a gyermeket megillető jogok, alapvető szabadságok tiszteletben tartásának 

megerősítésére kell irányulnia, az egyenlő hozzáférés biztosításával.  

  A gyermeket – mint fejlődő személyiséget –szeretetteljes  gondoskodás és különleges 

védelem illeti meg.    

  A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodák kiegészítő, 

esetenként hátránycsökkentő szerepet töltenek be; 

Az óvodai nevelés a gyermeki személyiség teljes kibontakozásának elősegítésére kell 

irányulnia, az emberi jogok és a gyermeket megillető jogok tiszteletben tartásával; oly módon, hogy 

minden gyermek egyenlő eséllyel részesülhessen színvonalas nevelésben. 

   A gyermeknek joga van ahhoz, hogy megkapja a neki megfelelő gondoskodást és nevelést. 

Joga van ahhoz, hogy olyan nyitott és rugalmas rendszerben fejlődhessen, mely igazodik egyéni 

szükségleteihez.  

   Az óvodás életkorban a szabad játék az életkornak a legelemibb szükséglete. A 3-tól 6-7 

éves korú gyermek a szabad játékkal tapasztal, tanul, jut örömökhöz, sikerélményhez. A szabad 

játék a gyermek számára a legfőbb élményforrás, a személyiség fejlesztésének a színtere, a tanulás 

és fejlesztés leghatékonyabb eszköze.  

     A valódi tudás az, amit a gyermek maga fejt meg és cselekvésen keresztül sajátít el. Ennek 

érdekében fontos, hogy minél több tapasztalathoz jusson, élményeket élhessen át, és természetes 

kíváncsiságát kielégíthesse. Ezért a szabad játékba integrált önkéntes és cselekvéses tanulás az 

óvodai tanulás útja.  
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Pedagógiai törekvésünk:  

  Az óvodai nevelésben érvényesülnek a különböző – köztük az innovatív – pedagógiai 

törekvések.  

- A gyermeki személyiséget tisztelet, elfogadás, szeretet, megbecsülés és bizalom övezze.      

- A gyermek személyiségfejlődésének, a gyermek egyéni készségeinek és képességeinek 

kibontakoztatása.  

- Az óvodai nevelésben alkalmazott pedagógiai intézkedéseket a gyermek 

személyiségéhez igazítjuk.  

- Nyugodt, családias biztonságot nyújtó légkör megteremtése, amelyben a gyermeki szabad 

játék elsődlegességét hangsúlyozzuk.  

- Olyan gyermekek nevelése, akik érzelmileg gazdag, településhez kötődő, a környezetében 

jól tájékozódó, nyitott, érdeklődő, önmagát értékelni tudó, másokat elfogadó, együttműködő 

személyiséggé válik.  

- A közvetlen természeti és társadalmi környezet élményeit cselekvően megtapasztaló, 

felfedezve tanuló gyermekek nevelése.  

- Már az óvodás korban megismertetni a gyermekeinket a mikrokörnyezetük múltjával, 

népszokásaival, néphagyományaival.  

 

Nevelési alapelvünk a bizalomra és a toleranciára épül. a gyermekek önbizalmát és énképét, 

a pozitív tulajdonságai erősítésével, tudatosításával alakítjuk.  

A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvoda kiegészítő 

szerepet játszik.  

 

2. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP 

Gyermekkép  

A gyermek fejlődő személyiség, fejlődését genetikai adottságok, az érés sajátos 

törvényszerűségei, a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen határozzák 

meg.   

E tényezők együttes hatásának következtében a gyermeknek sajátos, életkoronként (életkori 

szakaszonként) és egyénenként változó testi és lelki szükségletei vannak. A személyiség szabad 

kibontakozásában a gyermeket körülvevő személyi és tárgyi környezet szerepe meghatározó.   

Az óvodai nevelés gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően a gyermeki személyiség 

kibontakozásának elősegítésére törekszik, biztosítva minden gyermek számára, hogy egyformán 

magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, s meglévő hátrányai csökkenjenek. Nem 

ad helyet semmiféle előítélet kibontakozásának.  

A gyermeki személyiség szabad kibontakozása az egyéni ütemeltolódásokkal és 

szükségletekkel összhangban, a mozgásos, manuális, intellektuális, művészeti területeken 
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kialakított sokszínű, változatos tevékenységi rendszerben valósul meg. Az alapja mindennek az, 

hogy a gyermek érdeklődésére és cselekvésre épüljön az ismeretanyagot tartalmazó tevékenység.  

Az óvodai nevelés gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően a gyermeki személyiség 

kibontakoztatására törekszik, biztosítva minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést, 

tudatosan kerüli a nemi sztereotípiák erősítését, elősegíti a nemek társadalmi egyenlőségével 

kapcsolatos előítéletek lebontását.   

Olyan gyermekek nevelésével szeretnénk foglalkozni, akik szeretettel, örömmel, jókedvűen 

jönnek óvodánkba, s készek a befogadásra, az óvónők pedig készek a gyermeki személyiség 

spontán és tervszerű fejlesztésére.  

 

Óvodakép  

Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család.  

Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete biztosítja az óvodáskorú 

gyermek fejlődésének és nevelésének legmegfelelőbb feltételeit. Óvodánkban megteremtjük, 

biztosítjuk az érzelmi biztonságot nyújtó, derűs, szeretetteljes légkört. Az óvoda  a  családi nevelés 

kiegészítője, a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig. Biztosítja az óvodáskorú 

gyermek fejlődésének és nevelésének optimális feltételeit. Az óvoda funkciói: óvó-védő, 

szociális, nevelő-személyiségfejlesztő funkció. Az óvoda közvetetten segíti az iskolai közösségbe 

történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások fejlődését. Az óvoda 

pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyikörnyezete segíti a gyermek környezettudatos 

magatartásának kialakulását.  

Megteremtjük a gyermeki közösségben végezhető sokszínű tevékenység és szabad játék 

lehetőségét, azon keresztül az életkorhoz és a gyermek egyéni képességeihez igazodó 

műveltségtartalmak közvetítését.  

 

Törekszünk arra, hogy gyermekeink a testi-lelki és értelmi szükségleteiket igény szerint 

kielégíthessék.  

Tiszteletben tartjuk a szülők jogait a gyermeknevelésben, a gyermekekkel kapcsolatos 

döntések meghozatalában, és igyekszünk partnerek lenni ebben.  

 3.  AZ ÓVODAI NEVELÉS CÉLJA, FELADATA 

3.1. Célja: 

Az óvodai nevelés célja az, hogy elősegítse az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a 

gyermeki személyiség kibontakozását, a hátrányok csökkenését, az életkori és egyéni sajátosságok 

valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével (ideértve a kiemelt figyelmet igénylő 

gyermekek ellátását is).  

• Élménygazda környezetben egyéni és életkori sajátosságukat figyelembe véve  önálló 

gondolkodású személyekké váljanak.  
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• Hátrányos helyzetű, etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek felzárkózzanak, és a 

lemaradásuk megszűnjön.  

• Az iskolai érettség eléréséhez testi, szociális és értelmi érettség kialakuljon.  

• A tanulási zavarok megelőzése játékon és mozgáson keresztül.  

• Olyan környezettudatos magatartás közvetítése, mellyel a természetet szerető, tisztelő, 

másokat és a másságot elfogadó gyermekké, majd felnőtté váljon.  

• Minden helyzetben őrizze meg emberi tartását, legyen büszke a falujára,   ismerje annak 

múltját, szokásait, bátran vállalja, hogy nyírbogdányi.  

• Intézményünkbe járó gyermekeink szeressenek óvodába járni.  

• Váljanak életvidámakká, merjenek bizalommal fordulni a felnőttekhez  és társaikhoz. 

Váljanak kíváncsivá, érdeklődővé, önként vegyenek részt minden tevékenységben, élvezetesen, 

játékosan. 

• Éljenek lehetőségeinkkel, fejezzék ki érzelmeikkel, valósítsák meg önmagukat. 

3.2. Feladata: 

Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése.  

Ezen belül az:  

3.2.1. Az egészséges életmód kialakítása;  

3.2.2. Az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés  

3.3.3. Az anyanyelvi - értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása;  

3.2.1. Az egészséges életmód kialakítása 

Feladatunkaz egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének a kialakítása, 

a gyermek testi fejlődésének elősegítése.  

 

Ezen belül:  

• a gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése;  

• a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése;  

• a gyermek testi képességei fejlődésének segítése;  

• a gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése;  

• az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a betegségmegelőzés és 

az egészségmegőrzés szokásainak alakítása;  

• a gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet 

biztosítása;  

• a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a 

környezettudatos magatartás megalapozása;  
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• ha szükséges, megfelelő szakemberek bevonásával  - a szülővel , azóvodapedagógussal 

együttműködve - speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki  nevelési feladatok 

ellátása.  

A nevelés tartalma:  

 

A gyermekek óvodába lépése előtt családlátogatás alkalmával tájékozódunk az otthoni 

körülményekről, szokásokról, életvitelről, amelyben nagy eltérések, lemaradások tapasztalhatók.  

Az óvodáskorú gyermekeink 30-40 %-a hátrányos helyzetű, roma származású. Magas a 

halmozottan hátrányos óvodásainknak a száma is. Mindez meghatározza a gyermekek 

gondozásával, nevelésével kapcsolatos feladatainkat. A beszoktatás ideje alatt megismertetjük a 

gyermekekkel a WC és mosdó használatát, a testápolási szokások sorrendjét.  

Úgy alakítjuk ki a helyes egészségügyi szokások sorrendjét, hogy minden felnőtt azonos 

módon és következetesen gyakoroltassa a gyerekekkel. Az óvodában úgy alakítjuk ki a heti 

étrendet, hogy a mindenkor feleljen meg a gyermekek életkori sajátosságainak (főzelékek, 

gyümölcsök, zöldségfélék, tejtermékek) szerepeljenek benne.  

Az étkezési szokásokban tapasztalható egyéni különbségeket, lemaradást, a kulturált 

körülmények biztosításával, személyes példaadással próbáljuk koruknak megfelelő szintre hozni. 

Fokozatosan kialakítjuk a helyes öltözködési szokásukat, a szülők bevonásával. A réteges 

öltözködés előnyeit hangsúlyozzuk. A gyermekek tisztasága, ápoltsága érdekében rendszeres 

tisztasági ellenőrzést tartunk a lakóhely egészségügyi szakemberével (védőnő). 

Szülői értekezleten olyan témát választunk, ami kapcsolatos az egészséges táplálkozással, 

mozgással, tisztálkodással, fogápolással, hajápolás higiéniájával. Naponta szervezünk néhány 

percig tartó mozgásos tevékenységeket, valamint rövid ideig tartó sétát, melyek hozzájárulnak a 

gyermekek mozgásigényeinek kielégítéséhez, mozgáskoordinációjának fejlődéséhez. Megfelelő 

időjárás esetén a testnevelés foglalkozásokat az udvaron tartjuk. A szabadban történő étkezés 

feltételei biztosítottak az óvodában. Biztosítjuk az alváshoz szükséges feltételeket. Minden 

gyermek számára megfelelő idő van biztosítva a korcsoportjának megfelelő alvásigény 

kielégítésére.  

Az óvodában megbetegedett gyermekeket azonnal elkülönítjük, értesítjük a szülőket. A 

szülők érkezéséig gondoskodunk a gyermek elkülönítéséről. Egészségük megőrzéséhez fontos, 

hogy edzettek legyenek, ezért minden időszakban sokat tartózkodunk a friss levegőn. Megkeressük 

a módot, hogy a szabadban sokat mozoghassanak. Az évszakok adta lehetőségeket kihasználjuk, 

játszunk a falevélcsomóban, csúszkálunk a havon, sétálunk a füves parkokban.  Nyáron sokat 

napfürdőzünk.   Az újonnan telepített fák és bokrok, napsütéses időben az árnyékot fogják 

biztosítani. A nagy szabad füves terület alkalmat ad a szervezett mozgásos tevékenységekre. Arra 

törekszünk, hogy udvari játékaink megtartsák esztétikai hatásukat, így évente karbantartási 

munkákat végeztetünk rajtuk.  

Udvari játékaink kialakításánál törekszünk a célszerűség, az európai szabványnak megfelelő 

praktikus játékokok-játszóterek kialakítására.  

Csoportszobáink fekvése jó, világos. Négy azonos méretű, tágas csoportszobánk van. 

Bútorzatunk korszerű, környezetbarát, otthonos, esztétikus.  A csoportszobákban különböző 
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játéksarkokat alakítunk ki, ahol a gyerekek egyes tevékenységekben jól el tudnak mélyülni, s jól 

érzik ott magukat. Ezek a kialakított játéksarkok a szerepjátékok fontos helyszínei.   

Az öltözőben megfelelő számú öltözőszekrény található, amelyekben minden óvodás külön 

tárolhatja a ruháit és utcai cipőjét. A mosdó helyiség korszerű, minden követelménynek és 

előírásnak megfelel. Gyermekméretű mosdók, WC-k, tükrök kerültek felszerelésre.  Minden 

gyereknek van jellel ellátott  törölközője és ágyneműje.   

 

A fejlődéskor eredménye óvodáskor végére: 

• Önállóan végzik a személyükkel kapcsolatos tisztálkodási, öltözködési  teendőket  

• Képesek lesznek szükségleteik felismerésére, a mozgási igényük szándékos  irányítására 

Készség szintjén használják az evőeszközöket, kialakulnak a kultúrált étkezési szokások  

• Igénylik környezetük rendjét, gondozottságát  

• Kialakulnak az egészséges életmódhoz kapcsolódó helyes táplálkozási és higiéniai 

szokások, beépülnek a gyermeki személyiségbe, pozitívan formálva azt.  

 

3.2.2. Az érzelmi nevelés- az erkölcsi és a közösségi nevelés 

Az óvodáskorú gyermek jellemző sajátossága a magatartás érzelmi vezéreltsége. A 

személyiségen belül az érzelmek dominálnak, ezért elengedhetetlen, hogy a gyereket az óvodában 

érzelmi biztonság, állandó értékrend, otthonosság, derűs, szeretet teli légkör vegye körül.  

 

Feladatunk, hogy:  

• már az óvodába lépéskor kedvező érzelmi hatások érjék a gyermeket;  

• az óvodapedagógus-gyermek, gyermek-gyermek, óvodai alkalmazottak közötti  

kapcsolatot pozitív attitűd érzelmi töltés jellemezze;  

• az óvoda egyszerre segítse a gyermek szociális érzékenységének fejlődését és én tudatának 

alakulását, engedjen teret önkifejező és önérvényesítő  törekvéseinek; az óvoda teremtsen 

lehetőséget arra, hogy a gyermek kielégíthesse természetes társas szükségleteit;  

• nevelje a gyermeket a különbözőségek elfogadására, tiszteletére.   

• az óvoda törekedjen a gyermeki személyiségfejlődéshez szükséges szokás és 

normarendszer megalapozására.  

• az óvodai feladatellátásban résztvevő felnőttek a gyermek személyiségfejlődésének 

alakulásában mutassanak modell értékű példát a kommunikáció, a bánásmód, viselkedés 

terén.  

• a pedagógus attitűdje segítse a gyermek kötődését szűkebb és tágabb környezetéhez 

és szülőföldjéhez.  
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A nevelés tartalma:  

Feladatunk a családias légkör megteremtése.  

A gyermeket közvetlenül az óvodába lépésük után meglátogatjuk otthonukba. Elbeszélgetünk 

a szülőkkel, igyekszünk képet kapni a család érzelmi viszonyairól, a családtagok egymáshoz 

kötődéséről. A tapasztalatok alapján segítjük beilleszkedését az óvodai közösségekbe.  A 

befogadás meghatározza a gyerekek kialakuló érzelmi kötődését az óvodához. Ennek 

következtében a következőket tesszük: A szülő közösen a gyermekével ismerheti meg az óvodai 

életet, napirendet. Lehetőséget biztosítunk, hogy minél hosszabb időn keresztül, fokozatos 

időcsökkenéssel vegyenek részt a szülők ebben a folyamatban. Így a szülő és a gyermek is 

nyugodtabban éli meg az elszakadás érzését.   

Alvás idejére engedélyezzük az otthonról hozott kedves játék, vagy tárgy használatát, 

amellyel jobban biztonságban érzik magukat. Fokozatosan ismertetjük meg őket a 

csoportszobákban található játékokkal, majd az óvoda belső helyiségeivel. 

Az óvoda minden dolgozója különös szeretettel, odafigyeléssel, megértéssel és türelemmel 

forduljon a gyerek felé. A sivár környezetből érkező gyermekeket fokozottabb gondoskodással, 

odafigyeléssel vesszük körül.  

Fontos a felnőttek viselkedésének mintaértéke. Példaadó magatartása utánzó modellé válik.  

Gyermek-gyermek közti kapcsolat elmélyítése is fontos. A csoportokban vegyes életkorú gyerekek 

vannak. A nagyok a kisebbek felett is gyakorolhatják a szeretetteljes magatartási formát, a 

gondoskodást, odafigyelést, segítést egyes tevékenységi formákban.  

Megtalálják egymást a testvérek, ismerősök, rokonok, utcabeli játszótársak.  

Közös élményekre épülő tevékenységeket szervezünk számukra.  

 

A különbözőségek elfogadására nevelés: 

Óvodánkba járó gyermekek 30-40 %-a roma származású. Nevelésüket a magyar 

gyermekekkel együtt oldjuk meg. Ez azért fontos, mert számukra (akad köztük kivétel) nincs 

elegendő olyan modell, amely számottevő pozitív értékeket képvisel. Túlnyomó többségben a 

hátrányos helyzet adja a különbözőség elfogadását.   

Általában ezekre a gyermekekre jellemzőek a különböző magatartási problémák. A helyes 

magatartási minták kialakítása fontos, megerősítéssel, mintakövetéssel.  

Célunk, hogy minél hamarabb elfogadják  egymást a gyermekek, és senkit ne közösítsenek 

ki.  

Magatartásukat is úgy formáljuk, hogy a két szélsőséges forma közelítsen a közép felé.  

 

Szocializáció  

A szocializáció szempontjából meghatározó a közös élményeken alapuló tevékenységek 

gyakorlása. 

Úgy kell megszervezzük a gyermekeink óvodai életét, hogy az segítse erkölcsi 

tulajdonságaiknak – együttérzés, segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség - az akaratuknak - az 
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önállóság, önfegyelem, kitartás, feladattudat, szabálytudat – fejlődését, szokás ésnormarendszer 

megalapozását.  

Az óvoda a gyermek nyitottságára épít, és ahhoz segíti a gyermeket, hogy megismerje 

szűkebb és tágabb környezetét, amely a hazaszeretet és a szülőföldhöz való kötődés alapja, hogy rá 

tudjon csodálkozni a természetben, az emberi környezetben megmutatkozó jóra és szépre, 

mindazok megbecsülésére.  

A gyermeki magatartás alakulása szempontjából az óvodapedagógus, az óvoda valamennyi 

alkalmazottjának kommunikációja, bánásmódja és viselkedése modell értékű szerepet tölt be.  

A nehezen szocializálható, lassabban fejlődő, alacsonyabb fejlettségi szinten álló, hátrányos 

helyzetű, az elhanyagolt, illetve kiemelkedő képességű gyermekeket szükség esetén megfelelő  

speciális felkészültséggel rendelkező szakemberekkel.  

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén: 

• Ragaszkodnak óvodájukhoz, a kisebb gyermekekhez, a felnőttekhez.  

• Ezt a ragaszkodást érzelmekben, szavakban és tettekben is ki tudják fejezni.  

• Elfogadják és betartják az adott tevékenység által megkívánt magatartási formákat.  

• Igényükké válik a helyes viselkedés és a cselekvés szabályainak betartása.  

• Érdeklődnek társaik, barátaik iránt. Természetessé és szükségessé válik számukra a közös 

játék, a közös tevékenységek.  

• Segítenek egymásnak, a felnőtteknek és külön odafigyeléssel a kisebbeknek.  

• Érzelmileg és értelmileg elfogadják a felnőttek utasításait, s türelmesen meghallgatják 

egymás javaslatait is a közös tevékenységek során.  

• Szívesen dolgoznak együtt a közösségért, összehangolva a feladatokat.  

• A megkezdett munkát igyekeznek legjobb tudásuk szerint befejezni.  

• Elismerik saját hibájukat, a konfliktus helyzetekben tudnak egyezkedni.  

• Szociálisan éretté válnak az iskolába lépésre.  

• Toleránsak egymás iránt, társuk különbözőségét elfogadják..  

3.2.3. Az anyanyelvi - értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 

A gyermek érdeklődésére, kíváncsiságára, mint életkori sajátosságára építkezés.  

Változatos tevékenységek biztosításával tudjanak tapasztalatokat szerezni a természeti és 

társadalmi környezetről. Feladatunk:  

• Az anyanyelv fejlesztése valamennyi tevékenységi forma keretében. 

• A kommunikáció különböző formáinak alakítása – beszélő környezettel, helyes 

mintaadással és szabályközvetítéssel (a javítgatás elkerülésével) – az óvodai nevelőtevékenység 

egészében jelen van. Az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés közben a 

gyermek természetes beszéd és kommunikációs kedvénekfenntartására, ösztönzésére, a 
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gyermek meghallgatására, a gyermeki kérdések támogatására és a válaszok igénylésére szükséges 

figyelmet fordítani.  

• Az óvodai nevelés a gyermek érdeklődésére, kíváncsiságára mint életkori sajátosságra 

valamint a meglévő tapasztalataira , élményeire és ismereteire építve biztosítson a gyermeknek 

változatos tevékenységeket  amelyeken keresztül további élményeket, tapasztalatokat szerezhet az 

őt körülvevő természeti és társadalmi környezetről. Az értelmi nevelés további feladatai: egyrészt 

a gyermek spontán szerzett tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezése, bővítése, különböző 

tevékenységekbenés élethelyzetekben való gyakorlása, másrészt az értelmi képességek 

(érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás) és a kreativitás fejlesztése.                           

- A beszédkedv fenntartása, a gyermek meghallgatása, a gyermeki                                kérdések 

érvényesülése.  

• Az értelmi képességek fejlesztése  

                                 - Az érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás.  

• A kreativitás fejlesztése.  

 

A tevékenység tartalma:  

A gyermek szellemi fejlődéséhez tartozik a környezeti ingerek hatására meginduló 

ismeretszerzés. Ehhez elengedhetetlen a percepciók megfelelő kiművelése. /látás, hallás, tapintás, 

ízlés, szaglás./ Szükséges megalapozni az alapvető pszichológiai képességeket /éneklés észlelés, 

figyelem, emlékezet, képzelet, gondolkodás. / Tudatosan fejleszteni szükséges a formális logikai 

munkaformáit. /azonosság, alá- és fölérendelés, csoportosítás, következtetés, ítélet, indoklás, 

cáfolat, stb. /  

A gyermek fejlődésének alappillére, hogy a felnőtt szoros interakciós kapcsolatban legyen 

vele. A személyes bensőséges kapcsolat kialakításához szükséges az egyéni, differenciált 

bánásmód, amely minden gyereket megillet.  

A magyar nyelv, a helyes beszéd megtanítása is az elsődleges feladatokhoz tartozik. A beszéd 

és a nyelv általi kifejezés, a nyelvi kommunikáció minden tevékenységet átsző.  

A gondolkodás fejlesztése a verbális szocializációval, a beszéddel szoros kapcsolatban áll. A 

jó kifejezőkészség segíti a gyermek szociális kapcsolatainak építését. Fejlődik önbizalma, ha képes 

beszélni érzelmeiről, érzéseiről, az őt foglalkoztató dolgokról. Megtanul kérdezni, válaszolni. A 

nyelv segítségével éli át a gyermek az intellektuális helyzeteket. A kommunikációs és 

metakommunikációs csatornákon keresztül érzelmi és értelmi hatások érik, ezért a közlés és a 

befogadás csatornáit sajátítja el.  

A gyermeket aktivitásra, a problémák meglátására- és megoldására szükséges ösztönözni, 

ezzel alakíthatjuk a kreatív gondolkodásukat is. Minél több alkalmat kell teremteni arra, hogy a 

gyerekek érzéseiket, ötleteiket a játékban, az ének-zenében, a rajzolásban, a konstruálásban, stb. 

kifejezésre tudják juttatni.  

Lehetőséget kell teremteni a minél szélesebb tapasztalatgyűjtésre, kísérletezésre, az önálló 

problémamegoldás kipróbálására is. 
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Célunk a természeti- és társadalmi környezetünk sokoldalú megismertetése, s a számtani 

alapok megalapozása.  

A gondolkodás fejlesztését a konkrét, szemléletes környezet megfigyelésére alapozzuk.  

A kommunikációs képességek fejlesztése az anyanyelv eszközi használata az értelmi nevelés 

nélkülözhetetlen feltétele.  

 

 A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére - Egyre pontosabbá válik valósághű 

észlelésük.  

- Kialakul a figyelem összpontosítására való képességük.  

- Képesek a gondolkodás elemi műveleteire.  

- Képesek a problémák megoldására, fejlődik kreativitásuk.  

- Kialakul az érzelmi ráhangolódás a célzott tanulásra.  

- Képesek a tartós figyelemre, kialakul a feladattudatuk.  

- Erősödnek az iskola kezdéséhez szükséges magatartási formák: önfegyelem, kitartás.  

- Igénylik, hogy feladatokat sikeresen és önállóan oldjanak meg.  

- Képesek a környezetükről hiteles, valósághű képet alkotni.  

- Kialakul az adott életkorra jellemző szókincs. Gondolataikat rövid, összefüggő 

mondatokban     képesek megfogalmazni.  

 4.  AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK ELVEI 

4.1. Személyi feltételek: 

Az óvodában a nevelőmunka középpontjában a gyermek áll.  

Az óvodai  nevelőmunka kulcsszereplője az óvodapedagógus. Személyisége meghatározó a 

gyermek számára. Jelenléte a nevelés egész időtartamában fontos feltétele az óvodai nevelésnek. 

Az óvodapedagógus elfogadó, segítő, támogató attitűdje modellt, mintát jelent a gyermek számára.  

Az  óvodai  nevelés  eredményességéhez  hozzá  kell  járulnia  az 

 óvodapedagógusi tevékenységnek és az óvoda működését segítő nem pedagógus 

alkalmazottak összehangolt munkájának, a  sajátos nevelési igényű gyermek fejlesztése speciálisan 

képzett szakember közreműködésével valósítha-tó meg.  

A nemzetiséghez tartozó gyermekeket is nevelő óvodában dolgozóknak feladatuk, hogy 

megvalósítsák a nemzetiségi óvodai nevelés célkitűzéseit.  

Óvodánk  3 vegyes életkorú óvodai csoporttal működik.  

Összes dolgozó létszáma: 9 fő Óvodapedagógusok száma: 6 fő ebből: 2 fő fejlesztőpedagógus 
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Pedagógiai munkát segítő, főállású,  dajkák száma: 3 fő           szakképzett:    1 fő                                                              

érettségizett:   2 fő  

Óvodapedagógusaink felsőfokú vagy főiskolai végzettséggel rendelkeznek. Óvónőink 

folyamatosan bekapcsolódnak a pedagógus-továbbképzésekbe.  

Az óvoda nevelő-oktató munkáját az óvodapedagógus végzi. A munkáltatói feladatokat az 

általános iskola igazgatója látja el.  

Csoportonként 2  óvodapedagógus és 1 dajka biztosított.  

A csoportok reggel 1 órát, délután hazamenésig  egy negyed órát vannak összevonva.  

Nyitva tartástól zárásig a gyermekcsoportokkal óvodapedagógus foglalkozik.  

4.2. Az óvoda tárgyi, dologi feltételei 

Központi óvodánk 1450 m2 -es épülete községünk központjában helyezkedik el. Berendezési 

tárgyai, felszereltsége az elvárásoknak teljes mértékben megfelelnek. Az óvodás korú gyermekek 

neveléséhez otthonos, családias környezetet biztosít. 

Korszerű, Uniós előírás szerint tervezett, kivitelezett 4 csoportos, 100 férőhelyes épület. A 

helyiségek elrendezése praktikus, a gyermekek gondozásához igazodik. Két-két csoportszobához 

tartozik egy tágas öltöző, mosdó, WC, nevelő munkánkat segíti a fejlesztőszoba, a tornaterem, 

könyvtár, orvosi szoba. A melegítő konyhánk az előírt berendezésekkel van kialakítva.  

Csoportszobáink bútorzata is a gyermekbarát, esztétikus környezethez járul hozzá. Az 

audiovizuális eszközökkel való ellátottságunk minden csoportban maximális. Játszókertünk 

kialakításánál, a fajátékok megválasztásánál is a mozgásigény kielégítését, fejlesztését tartottuk 

szem előtt. A játékok környezetünkhöz igazodó, természetes anyagokból készültek, ügyességet és 

a sokoldalú mozgásfejlesztést szolgálják.  

A parkosított, balesetvédelmi előírásoknak megfelelő udvarunk is jól szolgálja a gyermekek 

biztonságos óvodai életét.   

2009. decemberében a Gyártelepen lévő, gyermeknevelési célra épült, 25 férőhelyes, 1 

vegyes csoporttal működő tagóvodánk is megújult, megszépült. Az épület helyiségei az Uniós 

előírásoknak megfelelő. A gyerekek valamennyi szükségletét ki tudja elégíteni. Megtörtént a 

bútorok, függönyök, szőnyegek cseréje is.   

Nagy, árnyas játszókerttel rendelkezik, a kerti játékok cseréje folyamatos. A gyerekek 

tavasszal örülhetnek a környezetbe beleolvadó új faházikós csúszdának is. 

4.3. Az óvodai élet megszervezése 

Óvodánk jelenleg három vegyes életkorú csoporttal működik. Vegyes életkorú csoportok 

mellett azért döntöttünk, mert a vegyes csoportokban nagyobb az esélye az egyéni fejlődésnek, 

gazdagabb lehetőség kínálkozik a szocializációs készség fejlesztésére, a gyermekek közötti társas 

kapcsolatok kialakítására .A mindennapi együttélés folyamán természetessé válik a kisebbek 

segítése, az udvariasság, az önfeláldozás megnyilvánulása, a másokhoz való 
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alkalmazkodóképesség fejlődése. Az ilyen csoportok érzelmi légköre családias, lehetőség nyílik a 

barátok, testvérek egy csoportba járására, és így zökkenő mentesebb a befogadás ideje.  

Vannak olyan szülők, akik kifejezetten igénylik a vegyes csoportok kialakítását, például 

azért, hogy a testvérek együtt lehessenek   

Az egyéni képességeken alapuló differenciált fejlesztést a vegyes korösszetétel már 

önmagában megkívánja. Az eltérő életkori sajátosságok kielégítését a napirend folyamatossága 

teszi lehetővé. "Évnyertes" gyermekeink nem kényszerülnek az óvodai élet során csoportváltásra, 

folyamatosan nevelkednek tovább ugyanabban a közösségben. A vegyes csoportjainkban, a 

szokásrendszer kialakításában a nagyobbak természetes módon nyújtanak követendő példát új 

társaiknak, és szívesen vesznek részt a kisebbek gondozásában. A közösségi élet szabályai, 

hagyományai mellett az értékek is átöröklődnek évről évre, hiszen a régebbi óvodások köz-vetítik 

azokat magatartásukkal. A csoportba járó gyermekek összetartozási élményét pozitívan 

befolyásolja, hogy a vegyes csoport szerkezete egy család felépítését mintázza. A heterogén 

csoportban könnyebben fejleszthető a gyermekek beszédkészsége, munka-kultúrája, toleranciája. 

A visszahúzódó, gátlásos gyermekek jobban társra találnak, mert vagy egy idősebb gyerek veszi 

őket védő-szárnyai alá, vagy fiatalabb társaikkal alakítanak ki könnyebben kapcsolatot. Az 

osztatlanság nagy értéke a felgyorsítható szocializáció.   

Óvodai össz férőhelyek száma: 125 fő  

 Az óvodába kerüléskor nagy hangsúlyt fektetünk a befogadásra,  mert  nem mindegy, hogy 

milyen hatás éri a kisgyermeket az első találkozáskor. Feladatunk, hogy zökkenőmentesen, 

zavartalanul történjen mindez.  

A közösségi nevelés a gyermekek életének céltudatos megszervezését igényli. Ezt az 

óvodában a jól összeállított napirend szolgálja. A jó napirend a gyerekek egészséges fejlődését 

biztosítja, melyben a legtöbb időt a szabad játék tölti ki, ehhez a keretet a folyamatos 

napirend biztosítja. Igyekszünk ezt úgy összeállítani, hogy a csoportok összhangban, 

egymáshoz igazodva tudjanak működni. Tehát a napirendjüket is ennek szellemében kell 

összeállítani. Óvodánkban a csoportok kialakításánál a lehetőségekhez mérten figyelembe 

vesszük a szülők, az óvónők igényét.  

Célunk a napirend, heti rend alakításánál mindenképpen az, hogy a legtöbb időt a 

szabad játék töltse ki, általa fejlődjenek, alakuljanak a gyerekek.  

Beépítjük minden napra a mesét, délelőtt, ebéd után, kezdeményezés keretében minél 

több mesét, verset halljanak.  

 

A heti rend és napirend kialakítása minden csoportban az óvodapedagógusok feladata. 

Összeállításánál figyelembe veszik az adott gyermekcsoport életkori sajátosságait, összetételét, 

értelmi képességeit.  

 

 

 

 

TEVÉKENYSÉGEK ÉS IDŐTARTAMUK A NAPIRENDBEN  
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TEVÉKENYSÉGEK  3-4 évesek  4-5 évesek  5-6-7-8 

évesek  

 A foglal-  

kozások idő-  

Nyáron szakában  

 

A foglal-  

kozások  idő-   

Nyáron 

szakában  

A foglal-  

kozások  idő-  

Nyáron 

szakában  

Szabad játék, és 

egyéb szabadon választott 

tevékenység  

 

4 óra            4 

3/4 óra  

 

5 óra                 6 

óra  

 

5 1/2 óra       6 

3/4  

óra  

Előkészület  az  

étkezéshez, étkezés  

2 óra            1 

3/4 óra  

1 1/2 óra       1 

1/4 óra  

1 óra                  

1 óra  

Öltözés,  egyéb  

testápolási teendők  

1 3/4 óra      1 

1/2 óra  

1 1/4 óra           1 

óra  

1 óra                   

1 óra  

Pihenés (alvás)  2 1/2 óra       2 

1/2 óra  

2 óra                  2 

óra  

1 1/2 óra       1 

1/2 óra  

Mindennapi mozgás  7-10 perc   7-10 

perc  

10 perc            10 

perc  

10 perc          

10 perc  

 

FOGLALKOZÁSOK ÉS MAXIMÁLIS IDŐTARTAMUK – HETENKÉNT  

 

 3-4 évesek  4-5 évesek  5-6-7-8 évesek  

Kötetlen  - verselés, 

mesélés: 1  

- a külső világ 

tevékeny 

megismerése:        1  

- ének, zene, 

énekes játék, 

gyermektánc: 1 - 

rajzolás, festés, 

mintázás, kézimunka:  

1  

- verselés, 

mesélés:   

2-3  

- a  külső 

 világ 

tevékeny 

megismerése: 1 - 

ének, zene, énekes 

játék, gyermektánc: 1 

-  rajzolás, 

 festés, 

mintázás, kézimunka:  

1  

- verselés, 

mesélés:   

2-3  

- a külső világ 

tevékeny 

megismerése: 1  

- ének, zene, 

énekes játék, 

gyermektánc: 1 - 

rajzolás, festés, 

mintázás, kézimunka: 

2  

 

Kötött  mindennapi 

mozgás:  

7-10 perc 

mozgás: 1  

mindennapi 

mozgás:  

10 perc mozgás: 

1  

mindennapi 

mozgás:  

10 perc mozgás: 

1  
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Időtartam 

foglalkozásonként  

10-15 perc  20-25 perc  30-35 perc  

 

 

4.4. Az óvoda kapcsolatai 

 Kapcsolattartás a szülőkkel  

Az óvodánk elsősorban a családdal tart fenn szoros kapcsolatot. Fontos számunkra a szülői 

ház bizalma és támogatása. Arra törekszünk, hogy a szülők megelégedésére a családi nevelést 

kiegészítve gondozzuk, ápoljuk, védjük, neveljük, fejlesszük a gyerekeket. A szülőket nevelő 

partnereknek tekintjük. Megismertetjük velük programunk céljait, feladatait. Minden lehetőséget 

megragadunk annak érdekében, hogy a családok nevelési eljárásait, szokásait megismerjük. 

Beiratkozás után, új óvodásunkat otthonában is meglátogatjuk, megfigyeljük otthoni szokásait, és 

az őt körülvevő családi légkört. Otthonuktól először elszakadó gyerekeket közösen a szülővel 

beszoktatva ismertetjük meg az óvodai élettel. Fontos a cigány szülők szemléletmódján történő 

változtatás. Úgy irányítjuk őket, hogy tudatosodjon bennük az óvodai élet fontossága. Ők is 

kapcsolódjanak be gyermekükkel az intézménynevelés formájába. Az óvodai nevelés nem lehet 

eredményes családi megerősítés nélkül, elengedhetetlen az összhangban történő nevelés. A 

szülőknek tapasztalniuk kell, hogy tiszteletben tartjuk nevelési elveiket, hogy szeretjük 

gyermekeiket. Arra törekszünk, hogy emberi magatartásunkban, szakmai felkészültségünkben 

egyaránt felkészültek legyünk.  

Figyelembe vesszük a családok sajátosságait, szokásait, az együttműködés során 

érvényesítjük az intervenciós gyakorlatot, azaz a segítségnyújtás családhoz illesztett 

megoldásait.   

 

 Kapcsolattartás formái:  

Családlátogatás beiratkozás után. Minden új óvodást meglátogatunk saját otthonában, a 

szülőkkel elbeszélgetünk a gyerekről.  

A szülő ellátogathat az első napokban gyermekével az óvodába. A beszélgetés, ismerkedés 

tovább folytatódik ebben a környezetben.  

Szülői értekezletek témái: egészségügyi és pedagógiai, szervezési problémák megbeszélése.  

Egyéni megbeszélések: előzetes időpont egyeztetése, közös ünneplések (farsang, évzáró, 

anyák napja). Hagyománnyá vált óvodánkban a „Húsvéti tojásfestés és tojásrakás” c. projekt, ahol 

az óvoda dolgozói, a szülők és a gyerekek közösen tevékenykedhetnek, egy oldott családias 

légkörben.   

 

Nyílt nap: a szülők részvétele az óvodai életben előzetes megbeszélés alapján.  

 

 Óvoda-iskola kapcsolata  
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Óvoda-iskola kapcsolatában arra törekszünk, hogy az iskolai pedagógusok minél jobban 

ismerjék meg és fogadják el az óvodai nevelés szándékát. Tudatosodjék bennük, az óvodában 

játékos módszerrel történő nevelés, tanulás történik.  

A gyermekek egyéni képességeit figyelembe véve úgy neveljük és fejlesztjük őket, hogy 

környezetükben jól eligazodjanak, együttműködők, kapcsolatteremtők legyenek. Úgy neveljük 

őket, hogy 6-7 éves korukra iskolaéretté váljanak. Legyenek képesek iskolai tanulmányaik 

megkezdésére. Fontos, hogy az iskolai életbe zökkenőmentesen illeszkedjenek be.  

 

    Az együttműködés formái: 

• A nevelési év végén (májusban) több alkalommal ellátogatnak a leendő első osztályos 

gyerekek a csoportvezető óvónőjükkel az iskolába. Ismerkednek az iskolával, leendő tanítójukkal.  

• Lehetőséget biztosítunk arra, hogy a leendő osztálytanító minél jobban megismerhesse 

legnagyobb óvodásainkat, megfigyelhesse őket játéktevékenység közben, foglalkozásokon, 

ünnepségeinken. A leendő első osztályos nevelő rendszeresen látogatása hozzájárulhat a szoros, 

bizalomra épülő érzelmi kapcsolat kialakulásához. Így az óvodáskor végeztével, minden gyermek 

örömmel, szorongás nélkül lépheti át az iskola kapuját.  

• Szülői értekezletre meghívjuk a leendő első osztályos nevelőt, aki tájékoztatja az iskolába 

készülő gyerekek szüleit az iskolába lépés első teendőiről.  

• Közös rendezvények, játékok rendezése (gyermeknap, télapó), ahol az iskolás                    

gyerekek műsorral kedveskednek az óvodás gyerekeknek.  

 

Óvodánk egyéb kapcsolata  

 

Általános iskola igazgatójával 

Intézményünk munkáltatója. Az óvodában dolgozók személyi anyagának kezelését végzi, 

munkáltatói jogokat gyakorol.  

Fenntartóval 

Óvodánk fenntartójával kapcsolatunk szakmai és gazdasági . Éves költségvetést készítünk, 

amelynek ésszerű beosztása és megfelelő szintű felhasználása az óvodavezető feladata.  

Az intézményegységünk vezetője meghívottként részt vehet az önkormányzati 

képviselőtestületi üléseken, és javaslataival segítheti az intézményvezető költségvetéssel 

kapcsolatos munkáját.  Félévente írásban beszámol az óvoda nevelő-oktató munkájáról.   

 

Egészségügyi szervekkel  

 

 Védőnő  
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Rendszeresen látogatja óvodánkat kéthetente egy alkalommal. A felmerülő egészségügyi 

problémák megbeszélése, megoldása.  A szülők részére egészségügyi felvilágosítást tart szülői 

értekezleten.  

 

 Orvos  

Évente két alkalommal orvosi vizsgálatot tart minden korcsoportban.  

Tanköteles gyerekek részére orvosi vizsgálat.  

Hallás-látás vizsgálat évente egyszer.  

 

Gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal 

Jelzőrendszer erősítése, esetmegbeszélések, közös családlátogatások, különös tekintettel az 

óvodáztatást, a rendszeres óvodába járást akadályozó tényezőkre.  

 

Cigány kisebbségi önkormányzattal 

A cigány gyermekek szociális hátterének, problémáinak megismerése és a folyamatos 

segítségnyújtás érdekében szoros kapcsolattartás, rugalmas információcsere. A szociális helyzetből 

fakadó hátrányok enyhítését célzó lehetőségek közös megbeszélése, tevékenységek szervezése. A 

gyermekek érdekében a fejlődésükkel kapcsolatos tudnivalók megbeszélése, az együttnevelés 

fokozása. A kisebbség óvodáskorú gyermekeinek óvodába való beíratását és a hiányzások 

minimalizálását segítő közös törekvések megvalósítása. A kisebbségi szülők részvételének 

ösztönzése az óvodai rendezvényeken.  

 

Közművelődési intézménnyel 

Könyvtárlátogatás – gyermekek foglalkoztatása. Közös programok szervezése – 

gyermeknap.  

Gyermek kiállítások, műsorok – báb – tánc – dramatizálás szervezése.  

 

Szakmai szervezetekkel 

Megyei Pedagógiai Intézet és a Rétközi Óvodaszövetség:  

- Figyelemmel kísérjük a felkínált szakmai képzéseket, továbbképzéseket, programokat.  

- Szakmai tevékenységünk fejlesztése, megújítása érdekében igénybe vesszük  

szolgáltatásaikat, segítségüket.   

- Továbbképzésünk folyamatos, terv szerint történik.  

 

Pedagógiai Szakszolgálattal,  gyógypedagógussal 
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Megállapodás alapján: szükség esetén gyermekek logopédiai, pszichológiai vizsgálata – 

kezelése. Tankötelesek iskolaérettségi vizsgálata.  

 

Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottsággal 

Kapcsolatunk alkalomszerű. A vizsgálatokat a Pedagógiai Szakszolgálat javaslatára végzik. 

A beiskolázás lehetőségeiről az óvodát tájékoztatja.  

5. NEVELÉSI FELADAT: 

Neveltségi szint emelése Cél:  

Lehetőség szerint mindem gyermek elérje nem csak a testi és pszichés érettséget, hanem 

érdeklődéssel és örömmel vállalja a tanítóval és társakkal való együttműködés időnként fárasztó 

munkáját. „Az óvoda potenciális iskolást adhat csak át, kész iskolást nem”  

A nevelési helyzet megoldásának alapvető kritériumai  

- Figyelembe vesszük a gyermek érzelmeit, motívumait, empatikusak, együtt érzőek 

vagyunk,  

- Megértjük, szeretjük a gyermeket,  

- Barátságosak, meleg hangúak, de határozottan lépünk fel egy-egy szituációban,  

- Magyarázatunk, megoldásunk a gyermek életkorának megfelelő,  

- Lehetőséget adunk a magyarázatra, meghallgatjuk a hibát vétőt is és a többi résztvevőt is,  

- A konfliktust demokratikusan, kooperatív módon oldjuk meg.  

 

A fejlődés eredménye óvodáskor végén  

- A közös tevékenységekbe aktívan vesznek részt.  

- Elfogadják az adott tevékenység által megkívánt magatartási formákat.  

- Figyelmesen, türelemmel hallgatják meg az óvónő és társaik közlését, kérdését.  

- Tisztelettel viselkednek a felnőttekkel, az óvoda dolgozóival.  

- Kialakul a csoport élete iránti érdeklődés. Természetes szükségletté válik a közös 

tevékenység.  

- Egy-egy társuk iránt kitüntetett rokonszenvet, barátságot mutatnak. Bíznak önmagukban 

és társaikban.  

5.1.  Játék 

Ezerszer kimondott gondolat: " A 3-6 éves gyermekek fő tevékenységi formája a játék ".  

Szem előtt tartva ezt nevelési elveinkben a játékot az óvodás gyermekek 

személyiségfejlődésének alapvető eszközévé kívánjuk tenni.  
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Vekerdy Tamás szavaival élve: " A játék olyan varázseszköz, mellyel a legtöbb lelki és 

szellemi táplálékot nyújthatjuk kisgyermekeinknek, amellyel legbiztosabban vértezhetjük fel őket 

a felnőttkorra ".   

A kisgyermek a külvilágból és saját belső világából származó tagolatlan benyomásait 

játékában tagolja. Így válik a játék kiemelt jelentőségű tájékozódó, a pszichikumot, akreativitást 

fejlesztő és erősítő, élményt adó tevékenységgé.  

”A gyermek játéka olyan önként vállalt, szabad, örömteli és többnyire különböző 

vágykielégítő tevékenység, amelynek célja a játékon belüli, a játékban önmagában van. A 

kisgyermekeknek azért elsődleges (meghatározó) tevékenysége, mert nincs semmi olyan egyéb 

tevékenység ebben az életkorban, amely olyan mértékben volna képes hatni a gyermek szinte 

valamennyi pszichés, motoros és szociális személyiségkomponensére, mint a játék.  

Játékkal, játszás közben fedezi fel, ismeri meg környezetét, s ismeri fel önmaga lehetőségeit 

és korlátait is. Felfedező hajlama, kíváncsisága, tevékenységi vágya, a felnőtthöz való hasonlítás 

igénye, szocializációs indítékai a pszichikus szükséglet rangjára emelik a játékot. A játék két 

formájában – szabad játék és a kezdeményezett, vagy más néven inspirált, pedagógiai játék – az 

óvodapedagógus szerepe eltérő”/ Bakonyi Anna/  

Cél:       A fejlesztési feladatok játékban történő alkalmazásával naponta a folyamatosan sok-

sok lehetőséget biztosítva a gyermeknek arra, hogy számukra érdekes és szabadon választott 

tevékenységek közben gyakorolhassák azokat a funkciókat, amelyek az aktuális fejlődésüket 

elősegítik.  

Olyan boldog gyermekkor megteremtése, ahol a cselekvések gyakori átélésével a gyermekek 

egyéni vágyai, ötletei kibontakoznak.  

Elősegítjük, hogy a közös játékban kedvezően alakuljanak a játékhagyományok, erősödjön a 

" mi-tudat", így a játék a közösségi élet fejlesztését is szolgálja. 

 

Feladata: 

• A játékhoz szükséges eszközök biztosítása.  

• A nyugodt, kiegyensúlyozott játékhoz a következő feltételek biztosítása: nyugodt légkör, 

elegendő idő, hely és élményszerzési lehetőségek biztosítása a különböző játékformákhoz, a 

gyakorló játékhoz, a szimbolikus-szerepjátékhoz, konstruáló játékhoz, a szabályjátékhoz.   

• A játék folyamatában az óvodapedagógus tudatos jelenléte biztosítja az indirekt 

irányítás felelősségét, fontos a szabad játék túlsúlyának az érvényesülése.  

• Szükség esetén bekapcsolódás a játékba, együttjátszás a gyermekekkel, az óvónő modell 

értékű módszereinek alkalmazásával.  

• A beszédkészség fejlesztése játék közben.  

• Az óvodáskorban megfelelő játékfajták tartalmának, minőségének gazdagítása, a gyermek 

egyéni sajátosságainak figyelembe vételével.  

• A gyermek szabálytudatának a megalapozása.  
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• A  nagymozgások  és  finommozgások  fejlesztése,  a 

 ritmusérzék  alakítása, mozgáskoordináció.  

 

A játékhoz szükséges eszközök biztosítása: 

    A tudatos óvónői munka lényeges elemének tartjuk: a megfelelő játékeszközök nagy 

felelősséggel történő kiválasztását és folyamatos biztosítását.  

Olyan eszközöket igyekszünk kiválasztani, amelyek jól tisztántarthatók, nem 

balesetveszélyesek, esztétikusak, könnyen kezelhetőek, jó minőségűek, könnyen variálhatóak, s 

nem tartalmaznak az egészségre káros alapanyagokat.  

Az eszközök kiválasztásánál fontos, hogy fejlesztő hatásúak, figyelemfelkeltőek legyenek. 

Mivel a 3-4 éves gyerekek még erősen kötődnek egy-egy otthoni játékhoz, lehetőséget biztosítunk 

arra, hogy a befogadás időszakában, alvás időre a gyerekek behozhassák kedvenceiket az óvodába. 

Ezt kellő körültekintéssel és odafigyeléssel tesszük. Az udvari játékok elhelyezésénél arra 

törekedtünk, hogy az udvar szinte bármely pontjáról áttekinthető, ellenőrizhető legyen. A kedvező 

fekvésű, árnyékos udvaron többféle játékfajták eszközei megtalálhatók. A homokozó játéktól a 

babaházon át a különböző mozgásokat fejlesztő csúszó-mászó játékokig.  

A szem-kéz koordináció fejlesztéséhez a csoportszobában és az udvaron is biztosítunk 

megfelelő eszközöket: ( puzzle kirakó, gyurma, barkácsoló eszközök, gyöngy, stb.)  

A szociális játékok eszközeit is igyekszünk biztosítani. A tükörnek nagy jelentősége van a 

gyermekek testsémájának, én-képének alakulásában. A babákra, mackókra szükség van a 

gyermekeknek a családjátékokban.  

 

Nyugodt légkör, elegendő idő és hely biztosítása a játék számára  

A játéktevékenység az óvodába érkezés után el is kezdődik. A megfelelő hely biztosítására 

törekszünk, mind az udvaron, mind a csoportszobában. Biztosítjuk a teret a nagyobb mozgást 

igénylő játékokhoz is, mint például kocsizás, vonatozás. 

Ugyanígy igyekszünk helyet biztosítani a szőnyegen való építéshez, konstruáláshoz, 

megfelelő asztalokon az ábrázoló tevékenységekhez, barkácsoláshoz, kuckózáshoz, a 

szerepjátékokhoz (babasarok, rajzsarok, mesesarok).  

A csoportszoba helyszűke miatt, nagyobb mozgásokat igénylő játékhelyeket az udvaron 

igyekszünk kialakítani (fogó játékok, labdajátékok, mászó játékok).  

Arra törekszünk, hogy a csoportok számára a napirendben a játékra biztosított idő a nap 

minden időszakában lehetőleg összefüggő legyen.  

 

Az óvónő modellértékű módszereinek alkalmazása 

Folyamatosan figyelemmel kísérjük a gyerekek játékát. Hagyjuk a gyerekeket cselekedni, de 

ha szükség van rá, modellnyújtó játszótársak leszünk, ötleteket adunk, és ha komolyabb konfliktust 

tapasztalunk, beavatkozunk.  
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Igyekszünk elsősorban a jót meglátni minden gyerekben, játék során is mindig a pozitív 

megnyilvánulásaira építeni.  

Óvodásaink képességeinek, készségeinek kibontakozását minden eszközzel biztosítjuk, 

éppen ezért minden apró sikerének, fejlődésének örülünk. Ösztönözzük őket a választott 

tevékenységek megismétlésére, és az újrapróbálkozásra.  

 

Beszédkészség fejlesztése játék közben: 

A beszéd fejlődése is a játékos gyakorlatokon át vezet, mely szintén erőforrás. Ezen az úton 

közli a gyermek gondolatainak, érzéseinek, vágyainak árnyaltabb visszaadását. Örül, ha beszéde 

segítségével, játékötleteit társai elfogadják, folytatják. Mi felnőttek örömet szerzünk azzal, hogy a 

játékban jelentkező problémáikat megértjük, a problémát megbeszéljük. Játék közben a gyerekek 

élvezettel raktározzák el az új szavakat, ezért arra törekszünk, hogy játék közben minél jobban 

gazdagítsuk a gyerekek szókincsét.  

 

Óvodáskorban megfelelő játékfajták tartalmának, minőségének gazdagítása a 

gyermekek egyéni sajátosságainak figyelembe vételével  

 

Tartalom:  

a) Gyakorlójáték  

b) Konstruáló játék  

c) Szimbolikus-szerepjáték  

d) Szabályjáték  

e) Barkácsolás  

f) Bábozás, dramatizálás  

 

a) Gyakorlójáték 

A gyakorlójáték során, kisgyermek ismétlése révén különböző képességeit gyakorolja. A 

látszólag izgő-mozgó gyermeket ösztönözzük a gyakorló játszásra. Ha szükséges, egy-egy 

mozdulatot bemutatunk, vagy együtt játszunk a gyerekekkel.  

3-4 éves korban a hangok, szótagok, a szavak, esetleg rövid mondatok és dallamok, a 

halandzsajátékok szabály szerinti ismétlés útján válnak játékká.  

A játék szempontjából nem a szöveg, hanem annak ritmusa és a hozzá kapcsolódó mozgás a 

lényeges.  

Ez szerez örömet és készteti a gyerekeket ismétlésre. Érdeklődéssel hallgassuk a 

szövegismétlő játékokat, ösztönözzük a gyerekeket újabb és újabb elmondására.  

Azokat a gyerekeket, akik kevésbé közlékenyek, beszédkedvükben gátoltak, éppen ezeken a 

játékon keresztül segítjük a beszédfejlődésben.  
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4-6-7 éves korban már nem tartós ez a játékfajta. Ha valamelyik gyereknél mégis tartósan 

jelentkezik, akkor megvizsgáljuk ennek okát. Az okok között szerepelnek, hogy a gyerek 

fejlődésben elmaradott, képességben fejletlen. Élményei szegényesek, vagy csak az új eszköz 

használatát nem ismeri és a sikeres játékhoz, a játékszerrel való előzetes manipulálásra van 

szüksége. Ha a gyakorlójáték a konstrukciós vagy szerepjáték elemeként jelentkezik, arra 

ösztönözzük a gyerekeket, hogy ne ragadjon le valamely művelet ismételgetésében, hanem 

ösztönözzük a korábbi játék folytatására.  

 

b) Konstruáló játék 

Az alkotójáték formájából a legegyszerűbb az építőjáték, mely a gyakorlójátékból fejlődik ki. 

A céltalan rakosgatást céltudatos építés váltja fel. Erre ösztönözzük a gyerekeket. Az építés, 

konstruálás közben fejlődik a gyermek kreativitása.  

Tanulja és tapasztalja a rész-egész viszonyát, megtanul tervezni és szerkeszteni.  

Modellről való építés közben fejlődik megfigyelőképessége, gondolkodása.  

Az építőjátékok beszerzésénél figyelembe vesszük a csoport összetételét, a gyerekek egyéni 

sajátosságait, azt, hogy a játékszerek különböző fajtái más-más fejlettségű gyerekeknek feleljenek 

meg.  

 

c) Szimbolikus-szerepjáték 

A szerepjáték tükrözi a gyermek egész eddigi életét, személyiségét, élettapasztalatait, tehát 

nagyon sok egyedi vonás van benne. Nevelési szempontból a szerepjáték a leggazdagabb 

lehetőségeket nyújtó játékfajta. Ezeket a lehetőségeket maximálisan igyekszünk kihasználni. 

Segítjük az önkéntességnek, a szabad választásnak, önállóságnak érvényesülését a játék 

megszervezésében, a téma megválasztásában, a szerepek kiosztásában, a szereplők közötti 

viszonyok életre keltésében , a játékszerek, eszközök kiválasztásában, a játékhelyzetek 

kialakításában. Arra törekszünk, hogy a gyerekek változatos szerepekben vegyenek részt a 

játékban. Felhívjuk a figyelmet a jelentéktelennek tűnő szerepek vonzó, érdekes tartalmára. Saját 

példánkkal is elősegítjük, hogy a gyermekek érzékenyebbé váljanak társaik érzelmeinek 

felfogásában, elgondolásaik megértésében, elfogadásában.  

Elősegítjük, hogy a gyerekek azonosuljanak a választott szereppel.  

 

d) Szabályjáték  

Fontos, hogy sokmozgásos szabályjátékkal ismertessük meg a gyerekeket (bújócskák, 

szembekötősdi, labdajátékok). Az értelemfejlesztő szabályjátékok (társasjátékok, dominók, 

kártyajátékok, logikai játékok) a gyerekek szociális értelmi fejlődését szolgálja. Bár a szabályok 

maradéktalan betartását a nagyobb gyerekektől kívánhatjuk meg, a szabálybetartás elemeinek 

megismertetésével már a kisebbeknél is próbálkozunk. A játék során a gyerekek akár nyernek, akár 

veszítenek, a szabályjátékban is tanulják a helyes magatartás alapvető formáit: szerénységet, 

mértéktartást, az eredményekre törekvést, a felelősségtudatot. E pozitív magatartási formák 

kialakulásának segítése fontos feladatunk. A kezdetleges szabályjátéktól, mely egyszerű 
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szabályjátékból épül fel, s többnyire a gyerekek mozgásigényeit elégíti ki, igyekszünk fokozatosan 

eljutni az olyan szabályjátékok felé, amely nagyobb ügyességet, vagy nagyobb szellemi erőfeszítést 

igényel.  

 

e) Barkácsolás  

A barkácsolást személyes példaadással is biztosítjuk. Gondoskodunk a helyről, anyagról és a 

gyerekeknek megfelelő szerszámokról. Szerszám készletünk hiányos, ezek beszerzésére 

lehetőségünk adódik. Az alapanyagok közös begyűjtésével (erdőlátogatás során begyűjtött 

falevelek, termések) igyekszünk az érdeklődést felkelteni. Az elkészített tárgyakat játékok során 

felhasználjuk, mely ösztönzi a gyerekeket újabb tárgyak elkészítésére.  

 

f) Bábozás, dramatizálás 

Az óvodába érkezés pillanatában megismertetjük a gyermekeket a bábbal. A bábozásnak 

nagyon nagy szerepe van a személyiség fejlődésében. A bábok mögé bújva igazán lehetőség van 

az önmegvalósításra. A közös bábozás hat a társas kapcsolatok alakulására. Bábozás közben 

figyelni kell a társra, és alkalmazkodni kell hozzá. A játék közben élmények, tapasztalatok 

elevenednek meg. Így fejlődik emlékezete, a kitalált történetekkel pedig fantáziája.  

A gyerekekkel egyszerre készítünk sík és egyszerű bábokat. Fakanálbábokat, ezzel is 

ösztönözve a bábozás szeretetét. Legyen a csoportnak kedvenc bábja, akinek szívesen elmondják 

örömüket, bánatukat. A gyerekek bábozzák, dramatizálják kedvenc meséiket. Azonosuljanak a 

mesében szereplő személyekkel. A mese-élmény többoldalú örömszerzés legyen számukra.  

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére  

 

• A gyermekek képesek kitartóan több napon keresztül egyazon játéktémában együtt 

játszani.  

• Képesek olyan játékhelyzeteket létrehozni, amelyeket élményeik alapján reprodukálnak. 

A szerepek elosztását, az eszközök kiválasztását is önállóan tudják elvégezni.  

• Társas viselkedésükben megjelennek az elfogadott viselkedési normák.  

• Igényükké válik a társakkal való együttműködés.  

• Képesek a játékok szabályait és normáit betartani.  

• Szívesen bábozzanak, dramatizáljanak.  

5.2. Verselés, mesélés 

A mese életkorilag megfelel az óvodás gyermek szemléletmódjának és világképének.   

Visszaigazolja a kisgyermek szorongásait, s egyben feloldást és megoldást kínál. A 

tárgyi világot is megelevenítő, átlelkesítő szemléletmódja és az ehhez társuló, a szigorú 

okokozati kapcsolatokat feloldó mágikus világképe, csodákkal és átváltozásokkal ráébreszt a 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

31 

 

mélyebb értelembe vett pszichikus realitásra és a külvilágra irányított megismerési 

törekvésekre.  

A személyiségnevelés másik pillére a játék mellett. A mesével is nevelhetünk, mert ez az a 

beszédmód, amire egy óvodás kisgyermek tartósan, kényszerítés nélkül figyelni tud. Ritmusa, képi 

ereje, folyamatossága, hangulata fogva tartja a képzeleterőt és minden másnál jobban  a mesélő 

felnőtthöz kapcsolja az óvodás hallgatóságot.  

A mesehallgatás, a versmondás, a verses szöveggel kísért játék a bábszínház, a dramatizált 

mese azon túl, hogy hozzájárul a gyermekek jó közérzetéhez, az anyanyelvi nevelés semmi mással 

nem pótolható lehetősége.   

Olyan beszédhelyzetet, amely erős, tartós, önkéntelen figyelmet vált ki.  

Cél:   

• Az anyanyelv szépségének, kifejező erejének megismertetése;  

• a helyes nyelvhasználattal, a mondatszerkesztéssel az önkifejezés megalapozása;az 

irodalmi érdeklődés felkeltése.  

• A társas élmények jelentsenek örömforrást, a gyerekek tudjanak csendben, figyelmesen 

mesét hallgatni, hogy a belső képalkotás jegyei minden gyerekben kialakuljanak. 

 Feladata: 

• Irodalmi anyag szakszerű kiválasztása.  

• Tevékenységekhez szükséges feltételek biztosítása.  

• Nyelvi kultúra alapjainak lerakása, a nyelvi képességnek életkornak és egyéni 

fejlettségnek megfelelő fejlesztése.  

• A báb pozitív személyiségfejlesztő hatásával a társas viszonyok alakítása.  

 

Forrásaink elsősorban a magyar népmesék, mondókák gyűjteménye, gyermekverses kötetek, 

melyek megfelelően igazodnak különböző korcsoportokhoz és a csoport összetételéhez.  

 

 

Követelmény:   

A három-négy évesek tudjanak 8-10 mondókát, verset.  Ezek legyenek:  

• Hintáztatók, hőcögtetők , lovagoltatók.  

• Egyszerű mondókák, mesék.  

• Rövid, rögtönzött történetek.  

• Halmozó láncmesék.  

• Állatok beszédének dramatizálása.  

• Egyszerű állatmesék, amelyekben ismétlések vannak.  
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A 3-4 éves gyermek óvodába kerülésekor első igazi vers élménye a mondókákhoz kötődnek. 

A népi mondókákhoz kapcsolódó mozdulatok, játékok felettébb nagy élvezetet jelentenek a 

gyermekeknek, mert a felnőtt ölében, testmelegében teljes biztonságérzetben hallgatják. Ez a 

többszöri átélt ölbeli játék fizikai kontaktusa sokat jelent a gyermek és felnőtt érzelmi egymásra 

találásában. Lehetőséget teremtünk a vidám ritmusok korai megkedveltetésére. A gyermekekkel 

együtt sokat ismételjük az állathívogatókat, altatókat, kiolvasókat. Az egyszerű állatmeséken 

keresztül fokozatosan rászoktatjuk a gyerekeket a mese figyelmes végighallgatására. A mesélővel 

való személyes kapcsolatban a gyermek nagy érzelmibiztonságban érzi magát, s a 

játéktevékenységhez hasonlóan a mesehallgatás elengedett intim állapotában eleven, belső 

képvilágot jelenít meg. A belső képalkotásnak ez a folyamata a gyermeki élményfeldolgozás 

egyik legfontosabb formája. A gyermek saját vers- és mesealkotása, annak mozgással és/vagy 

ábrázolással történő kombinálása az önkifejezés egyik módja. 

 

A 4-5 évesek tanuljanak meg 10-12 mondókát, verset. Ezek legyenek:  

• Népi mondókák.  

• Névcsúfolók.  

• Vidám, humoros szövegű versek.  

• Mai magyar költők ritmusélményt adó versei.  

 

Ebben a korban a meseanyagok:  

• Állatmesékből.  

• Egyszerű szerkezetű tündérmesékből.  

• Refrénekkel tagolt verses mesékből állítjuk össze.  

 

A 4-5 éves gyerekekben kialakul a mese, a vers szeretete. Igénylik, izgatottan várják az óvónő 

meséit. 

A gyerekek arcán megjelenik a megfelelő áhítat, figyelő ámulat. Játékukban egyre 

gyakrabban előfordul a mesélés, bábozás és az ismert mondókák ismételgetése. Ezek gyakoriságát 

ösztönözzük a kellékek biztosításával, esetleges segítségnyújtással. Az új verseket a gyerekek 

élményeihez, tapasztalataihoz, hangulatához kapcsolódva választjuk ki. Arra törekszünk, hogy 

segítségünkkel egyre több mesét jelenítsenek meg, s egyre többször rögtönözzenek bábjátékokkal. 

Az óvónők maguk is szívesen mondanak maguk megalkotta történeteket. Így saját gyerekkorukról, 

hasonló korú kisgyermekekről, állatokról, állatkölykökről. Ösztönözzük a gyerekeket, hogy a 

mesehőssel, vagy ellenfeleivel kapcsolatos érzelmeiket játékban, rajzban, esetleg szavakban is 

kinyilvánítsák  

 

5-6-7 évesek tudjanak 12-14 mondókát, verset, ezek:  

• népi mondókák  

• kiolvasók  
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• találós kérdések  

• lírai versek  

 

Meséik, történeteik a tágabb környezetről is szóljanak:  

• Erdei állatok élete  

• Családról  

• Gyermekekről  

• Bonyodalmasabb, tréfás mesék  

• Tündérmesék  

• Folytatásos meseregények  

 

Ismerjenek meg a gyerekek több versszakos mondókákat, változatos kiszámolókat. A versek 

többnyire ismétlésekkel, refrénekkel tagolt, vidám, pattogó, ritmusváltó, ringató, lépegető, táncos 

ritmusú versek legyenek. Arra törekszünk, hogy a nagyok minél több találós kérdést, mulattató 

mondókát, tréfálkozót, felelgetőt, csúfolót, szólás-mondást ismerjenek meg.  

A dramatizálásnál a kelléktár a gyermekek ötleteinek felhasználásával készüljön és bővüljön.  

Ügyelünk a szavak gondos, tiszta ejtésére, az értelemszerű hangsúlyozásra.  

A délutáni pihenéskor, alvás előtt folytatásos mesét olvasunk a gyerekeknek, és később 

lehetőséget adunk a mese önálló befejezéséhez, új mese kitalálására.  

A meseszereplők jellemző tulajdonságai alapján olyan közmondásokat keresünk, amelyekkel 

meg tudjuk erősíteni a mese, vagy egy-egy szereplő erkölcsi mondanivalóját.  

 

A mese, a vers tevékenység során kiemelt szerepet kap a kommunikációs készség fejlesztése.  

Nevelési tervünkben célszerűnek tartjuk témánként feltüntetni az irodalmi anyagot, melyet a 

csoportnaplóban rögzítünk. 

Az éves tervek az évszakok változásait követik, és kiemelt hangsúlyt kap az ünnepekre, az 

ünnepélyekre való készülés.  A tevékenységekhez szükséges feltételek biztosítása:  

A mesélés, a csend szigete, naponta ismétlődő tevékenység. Fontosnak tartjuk ezért a 

csoportszobákban egy-egy állandó helyen mesesarok kialakítását. Ehhez az igényesen válogatott 

mesekönyveket, versesköteteket folyamatosan szeretnénk biztosítani, előnyben részesítve a magyar 

népmeséket. Az eszközöket, könyveket, bábokat, gyermekméretű kellékeket a gyerekek számára 

könnyen elérhető helyen tároljuk. Alapfeltételnek tartjuk továbbá a megfelelő érzelmi légkör, az 

azonosulást, átélést segítő atmoszféra megteremtését.  

 

A nyelvi kultúra alapjainak lerakása, a nyelvi képességek életkornak és egyéni fejlettségnek 

fejlesztése  
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Arra törekszünk, hogy az óvónő mesélése, versmondása példaértékű legyen, hiszen a 

gyermek azt igyekszik utánozni. Nyelvtanilag helyes, tiszta beszéddel, ejtéssel, megfelelő 

artikulációval tolmácsoljuk az irodalmi alkotásokat. Ezáltal a gyermek szabad önkifejezése jól 

fejlődik, szókincsük bővül.  

A valamilyen okból egyéni fejlesztésre szoruló gyermeknél személyre szabottan a konkrét 

hiányosságokat kell megcélozni, a mese, a vers, és a báb kínálta fejlesztési lehetőségekkel. Például 

helyes hangzóejtés gyakoroltatása mondókával, vagy beszédgátlás oldása bábbal.  

 A fejlődés eredménye az óvodáskor végére:  

• A gyerekek szívesen ismételgetik a verseket, mondókákat.  

• Várják, igénylik a mesehallgatást.  

• Szívesen mesélnek maguk is.  

• Tudnak meséket, történeteket kitalálni.  

• Kialakul a belső képalkotás képessége, ami az olvasás alapja.  

• Tisztán, érthetően, az életkor megkívánta fejlettségi szinten beszélnek.  

• Ismerik a mesekönyveket, kialakul igényük a könyv tisztelete iránt.  

• Megjegyeznek 10-14 gyermekmondókát, 6-8 verset és 15-20 mesét.  

5.3. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

Az óvodában a környezet hangjainak megfigyelése, az ölbeli játékok, a népi gyermekdalok, 

az éneklés, az énekes játékok, a zenélés örömet nyújtanak a gyermeknek, egyben felkeltik a zenei 

érdeklődését, formálják zenei ízlését, esztétikai fogékonyságát. Az élményt nyújtó közös ének-

zenei tevékenységek során a gyermek felfedezi a dallam, a ritmus, a mozgás szépségét, a közös 

éneklés örömét. A népdalok éneklése, a gyermek néptáncok és népi játékok, a hagyományok 

megismerését, továbbélését segítik. Az óvodai ének-zenei nevelés feladatainak eredményes 

megvalósítása megalapozza, elősegíti a zenei anyanyelv kialakulását.  

Az énekes népi játékok és az igényesen válogatott kortárs művészeti alkotások fontos 

eszközül szolgálnak a gyermek zenei képességeinek (a ritmus, éneklés, hallás, mozgás) és zenei 

kreativitásának alakításában.  

A felnőtt minta spontán utánzásával az éneklés, zenélés részévé válik a gyermek mindennapi 

tevékenységében.   

 

Cél:    

Örömteli és élménygazdag, közös ének-zenei tevékenységek által a gyermekek zenei 

érdeklődésének felkeltése, élmény-nyújtás, zenei ízlésük formálása, esztétikai fogékonyságuk 

alakítása.  

 

 Feladat:  

• A gyermek zenei érdeklődésének felkeltése.  

• A gyermek zenei anyanyelvének, zenei ízlésének, zenei fogékonyságának formálása.  
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• Zenei képességek megalapozása, fejlesztése.  

• Igényes,  életkornak  megfelelő  zenei  élmények  biztosítása  a 

 zenei tapasztalatszerzéshez.  

 

Tartalom: 

Kodály Zoltán szavait idézve: „Az óvodában történik az első alapvető, az első elhatározó 

zenei élmények gyűjtése. Amit itt tanul a gyermek, sosem tudja elfelejteni, vérévé válik.”  

Óvodánk zenei nevelését e sorok határozzák meg és irányítják. Fontos fejlesztési területként 

kezeljük a zenei nevelést, hisz köztudott, hogy a gyermek minden más képességeire is hatást 

gyakorol.  

Például:  

• bővíti szókincsét  

• tökéletesíti mozgását a gyermekjátékokon keresztül  

• fejleszti esztétikai érzékét  

• nagy hatással van a kreativitásra is.  

 

Óvodai nevelésünket a játékosság elve határozza meg a legjobban. Ez érvényesül a zenei 

képességek fejlesztésénél is, hisz „kisded- és óvodáskorban a játék a főfoglalatosság, amelynek 

keretében a zenei fejlődés lezajlik…” Ennek megfelelően játékos formában, játékos mozdulatokkal 

történik a képességfejlesztés.  

 

 

 Zenei képességek fejlesztése:  

a) Éneklési készség  

b) Zenei hallás  

c) Ritmusérzék  

d) Zenei alkotókészség  

e) A zene hallgatása  

 

a) Éneklési készség:  

A hallás legtöbbször gyorsabban fejlődik, a tiszta éneklési készség sokkal lassabban. Az 

éneklési készség fejlődéséhez sokszori ismétlés, sokéves gyakorlás szükséges. Ezért is kell szem 

előtt tartanunk azt a tényt, hogy a legtöbb gyermek három év folyamán tanul meg tisztán énekelni.  

Ezt segíti:  

• a kis hangterjedelmű dalok tanítása  

• megfelelő hangmagasság éneklése  
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• az óvónő modellt nyújtó éneklése  

 

b) Zenei hallás fejlesztése: - Magas-mély hang különbsége:  

• Kisebbeknél oktávtávolság  

• Nagyobbaknál már kvinttávolság  

• A legnagyobbaknál terctávolság  

• Halk-hangos éneklés  

Zörejeken, beszéden, éneken, zenén keresztül érzékeltetve.  

- Hangszínek felismerése  

• Környezet hangjai, különböző anyagú tárgyak zörejei.  

-Belső hallás fejlesztése  

• Dallambújtatás, dallamfelismerés.  

-Ritmusérzék fejlesztésének a fokozatai:  

• Kiscsoportban: Egyenletes lüktetés érzékeltetése játékos mozdulatokkal.  

• Középső csoportban: Egyenletes lüktetés és ritmus érzékeltetése, külön- külön.  

Nagycsoportban: A kettő kombinálása előbb két csoportban, majd járás közben ritmus 

érzékeltetése  

 

- Tempóérzék fejlesztése:  

• Ezekhez a területekhez a gyors-lassú beszéd, mondókázás, éneklés tartozik.  

• A nagyobbak már jól érzékelik, ha lassú, illetve gyors tempó változatlan marad a dal vagy 

mondóka végéig.  

 

d) Zenei alkotókészség fejlesztése:  

Alkalmazzuk a kérdés-felelet játék különböző változatait  

• Ismert szövegekhez dallamot találunk ki.  

• Rövidebb mesét énekelve adunk elő.  

 

e) A zenehallgatásra nevelés:  

• Fontos szerepet játszik itt az óvónői előadás énekelve, vagy hangszeren.  

• Rendszeresen adunk elő zenehallgatási anyagot furulyán vagy xilofonon. Ezen kívül 

műzenei alkotásokat hallgatunk.  

• Nagyon fontos a zenehallgatási anyag igényes válogatása, hisz a legtöbb gyermek szinte 

csak az óvodában jut művészi értékű zenei ingerhez.  
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f) A gyermekek dalanyaga:  

Az óvodai énektanítás a mondókákat és az énekes játékokat a magyar 

gyermekjátékhagyomány anyagából meríti. Felhasznál még művészi értékű, a magyar népzenei 

sajátosságokra épülő komponált gyermekdalokat is. 

A mondókák óvodai tanítása is fontos. "Zenei értékük a gyermekdaléval egyenlő és óvodai 

szerepük is ugyanolyan jelentős. A legújabb kutatások szerint a mondókákat, kiolvasókat is éneklik, 

csak azért nem jegyezték le hangjegyekkel, mert a gyűjtők vagy nem tartották fontosnak a dallam 

rögzítését vagy nem tudtak kottát írni. A pontos hangzóejtés, valamint a folyamatos lüktetés 

elősegíti a beszéd fejlődését, a szép kiejtést és a jól hangsúlyozott folyamatos beszéd technikájának 

elsajátítását." /Forrai Katalin/  

A befogadás idején hatásosan felhasználhatjuk arra, hogy közel kerüljünk a gyermekekhez. 

Ölbe vesszük, hőcögtetjük, ringatjuk őket, hogy érzelmi biztonságot nyújtsunk. Személyes 

kontaktust tudunk általuk kialakítani, közben fejlődik a ritmusérzékük, bővül szókincsük. Általuk 

gyakorolják a hangzók helyes ejtését.  

 

Mondókaanyag a három korcsoportban:  

• Kiscsoport 5-7  

Középsőcsoport 4-6  

• Nagycsoport 3-4  

 

Az énekes gyermekjátékok néha a felnőttek ritmusaiból, népszokásaiból ellesett motívumok, 

így a történelmi, társadalmi változások hordozói.  

A hagyományápolás fontos eszközei.  

Ritmusuk egyszerű, az élőbeszédhez igazodó. Az énekes játékokban az éneklés és a játékos 

mozgás szoros egységben él. Játékos formában fejleszti a gyermekek formaérzékét, éneklési 

készségét, zenei hallását, ritmusérzékét. Komplex hatást gyakorol a gyermekre. Mindenekelőtt 

erősíti a gyermekek közötti kapcsolatot. Pl. párválasztóknál barátot választanak.  

 

A legkisebbek ismerjenek meg 10-14 kis hangterjedelmű dalt:  

    Eleinte csak megfigyelik az óvónő énekét, hallgatják, esetleg játékmozdulatokkal kísérik 

azt. Eleinte olyan játékokat választunk, amelyeket körbesétálás nélkül állva, vagy ülve is el tudnak 

játszani. Később egyszerű körjátékokra is sor kerülhet, az év végéig pedig éneklés közben 

körbejárni is megtanulnak a gyerekek.  

 

Középső korcsoportos óvodásaink ismerjenek meg 12-15 dal  
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Az egyszerű körjáték bonyolultabb mozgása is bővülhet (guggolás, taps, visszafordulás). Az 

utánzó mozgások ugyanúgy alkalmazhatók, mint korábban. Felhasználhatók változatos sorformák, 

csiga- és kígyóvonal is.  

 

A nagyok ismerjenek meg15-18 dalt 

Több szereplővel, kombináltabb mozgással, nagy térben mozgó játékokat is választhatunk. 

Szerepcserés, két körforma, csoportos fogócska, sorgyarapodó játékformákat is alkalmazhatunk.  

Az alkalmi dalokkal hangulatosabbá tehetjük a foglalkozási területeket (évszakokkal 

kapcsolatos dalok, állatokkal kapcsolatos dalok).  

Az ünnepeket is meghittebbé, bensőségesebbé varázsolhatjuk általa (Karácsony, Anyák 

napja).  

 

Fontos követelmény, hogy e dalok ritmusa, nyelvezete, hangterjedelme is feleljen meg a 

gyermekek életkorának.  

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére  

 Váljanak képessé a zenei élmények befogadására  

 Alakuljon ki a belső indíttatás az éneklésre, táncra  

 Zenei ízlésük finomuljon, váljon igényükké a szép, tiszta éneklés  

 Tudjanak rögtönözni dallamokat, mozgásokat, ritmusokat  

 Szívesen és önállóan játszanak népi dalos játékokat  

 Mernek és tudnak egyedül is énekelni  

 Érzik az egyenletes lüktetést és a dalok ritmusát  

 Figyelmesen hallgassanak végig zeneműveket, vagy élő zenealkotást  

 Tudjanak megfelelően használni ritmushangszereket, dobot, zenei háromszöget  

5.4. Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka 

A rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás, a kézi munka az ábrázolás különböző fajtái, 

a műalkotásokkal, a népművészeti elemekkel, az esztétikus tárgyi környezettel való ismerkedés 

is fontos eszközei a gyermeki személyiség fejlesztésének. A gyermekialkotás a belső képek 

gazdagítására épül.  

 

 A tevékenységek célja:  

• Az egyéni fejlettséghez és képességekhez igazodva segítik a képi-plasztikai 

kifejezőképesség, komponáló-, térbeli tájékozódó- és rendezőképességek alakulását;  

• a gyermeki élmény és fantáziavilág gazdagodását és annak képi kifejezését;a gyermekek 

tér-forma és szín képzeteinek gazdagodását, képi gondolkodásuk fejlődését;  

• esztétikai érzékenységük, szép iránti nyitottságuk, igényességük alakítását.  
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Feladata: 

• A gyermeki alkotó, alakító tevékenység feltételeinek megteremtése.  

• Az óvodapedagógus az ábrázoló tevékenységekre az egész nap folyamán biztosítson teret, 

lehetőséget.  

• A gyermek környezete iránti érzékenységének kialakítása.  

• Az alkotó tevékenység tartalmának, minőségének fejlesztése, az egyéni képességek 

figyelembevételével.  

• A tevékenység szervezeti formájának biztosítása.  

• Az eszközök célszerű kezelésének, a technikák használatának megtanítása.  

• A gyermek  alkotó, alakító tevékenység feltételeinek megteremtése.  

 

Fontosnak tartjuk, hogy a csoportszobában a mesesarokhoz hasonlóan egy rajz, vagy művészi 

sarkot is kialakítsunk. Ezzel szeretnénk megteremteni a zavartalan mintázás, rajzolás, kézimunka 

jellegű tevékenységek lehetőségét. Itt minden szükséges eszköz egymáshoz közel, és a gyerekek 

számára könnyen elérhetően megtalálható. Az eszközök kiválasztásánál figyelembe vesszük a 

célszerűséget, az esztétikusságot, hogy azok többnyire természetes alapanyagúak legyenek. Sétákat 

szervezünk a közeli erdőbe, ahol fák, bokrok leveleit, terméseit gyűjtjük, amit később 

felhasználunk. A gyerekek megismerhetik a tevékenységükhöz használható eszközök és anyagok 

tulajdonságait, és a velük való bánásmódot, azok biztonságos kezelését.  

Eszköztárunkba igyekszünk minél változatosabb tárgyakat beszerezni, mellyel a gyerekek is 

változatosan dolgozhatnak (gyurma, zsírkréta, rajzlap, ruhaanyagok, termések, barkács eszközök, 

fonalak, anyag, színes lapok, stb.).  

A gyermek környezete iránti érzékenységének kialakítása  

A környezetben találhatóak a gyermekek számára kedves, érdekes tárgyak. Ösztönözzük a 

formák, jelenségek megfigyelését, és az emlékezet alapján való egyéni témába ágyazott 

megjelenítést. Az érdeklődés felkeltése a környezet színei iránt, gyönyörködés a szép 

színegyüttesekben (pl. ég, föld, épületek, virágok, stb.)  

Az alkotó tevékenység tartalmának, minőségének fejlesztése az egyéni képességek 

figyelembe vételével.  

A vizuális nevelés önmagában is összetett, sokszínű nevelési terület. Magába foglalja a 

rajzolást, festést, mintázást, építést, képalakítást, konstruálást, kézimunkát. Ezen technikák 

gyakorlása, pontosítása segíti a gyermeket abban, hogy a „művei” kifejezőbbé váljanak, tükrözzék 

a világról szerzett ismereteit, érzelmi megnyilvánulásait.  

3-4 éves korban játszva ismertetjük meg a gyereket az anyagokkal, eszközökkel, és alapvető 

technikákkal. Szabadon firkálgató, mázoló, gyurmázó gyerekekkel együtt éljük a felfedezés, az 

alkotás, a színek, a formák adta örömöt, esztétikai élményt. A firkából kilépő, valamint ábrázolni 

kezdő gyermeket egyénileg segítjük a továbblépésben, de fokozatosan figyelünk a gyermek 

igényeire, gondolataira, engedjük szabadon próbálkozni.  
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Képalakítás különböző technikákkal: festés, rajzolás, papírragasztás, agyagba, homokba 

karcolgatás.  

Plasztikai alakítás: nyomkodva, ütögetve, gyurkálva, gömbölyítve, simítva, sodorva, 

tépegetve, stb.  

Építés: Különböző tárgyakkal formák, alakzatok létrehozása.  

4-5 éves korban jelentkezik a szándékos képalakító tevékenység, melyet fejlesztünk 

kapcsolódó témákkal, technikával. Megjelenik az ember, a környezet, tárgyak, cselekmények 

ábrázolása. (Egy-egy emlék közös, vizuális felidézése során felhívjuk a figyelmüket a részletek 

fontosságára). Ösztönözzük a gyerekeket, hogy játékukat a maguk által készített eszközökkel 

bővítsék, készítsenek apró esztétikus ajándékokat (pl. nőnapra, anyák napjára, barátaiknak).  

Képalakításra jellemző legyen: gazdagabb formák, színkeverés, színárnyalatok.  

Plasztikai munkájukat jellemezze: a formák tagolása, bábdíszlet készítés, összeszerelésük, 

díszítésük.  

Építés lehetőségeinek részletezése: térvariálások.  

5-6-7 éves korban a fejlődés a részletgazdagságban, a kompozíciókészítésben, a készülő 

dolgok bonyolultságában és a tervszerű készítésben jelenik meg. Ezen a területen a folyamatos 

fejlesztés fontos feladatunk. Támogatjuk az egyre gyakrabban jelentkező "közös" alkotásokat. 

Segítjük a gyerekek befogadó és alkotó képességeinek fejlesztését, megteremtjük a feltételeit 

annak, hogy az egyszerű odafordulástól az ámuló rácsodálkozásig jussanak el. Ösztönözzük, hogy 

rajzaikban jelenjen meg az emberábrázolás, környezet, tárgyak, cselekmények saját elképzelés 

alapján, majd később a saját élményeken alapuló témákban a mesék, versek, ünnepek, közös 

élmények eseményábrázolásai is.  

Képalakítás során alkalmazzuk: képmontázs, lenyomat technikáját.   

Rajzban  és  plasztikai  munkánál  megjelenik  térben  és  síkban  a 

 többalakos cselekményábrázolás.  

Díszítőtechnikák: fonás, szövés.  

Az egyéni fejlesztésre minden korcsoportban nagy hangsúlyt fektetünk. Nem törekszünk arra, 

hogy minden gyerek azonos szinten dolgozzon. Arra törekszünk, hogy mindenki önmagához képest 

fejlődjön. A tehetséges gyerekek tehetséggondozása is folyamatosan történik.  

 

 A tevékenység szervezeti formáinak biztosítása  

Óvodánkban az alkotó, alakító tevékenységek a mindennapi játékban integrálódnak. Heti egy 

alkalommal szervezünk irányított mikrocsoportos, kötetlen formájú tevékenységet. Az egyéni 

segítségnyújtás érdekében egyszerre csak 5-6 gyerek vesz részt a tevékenységben.  

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére  

• Képalkotásban egyéni módonbiztonsággal jelenítik megismereteiket, gondolataikat, 

szűkebb és tágabb környezetükből származó élményeiket, elképzeléseiket.  

• Örömmel saját kezdeményezésükre is ábrázolnak, megtanulnak "látni".  
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• Örülnek alkotásuknak, a közösen elkészített kompozícióknak.  

• Megfogalmazzák értékítéleteiket, beszélgetni tudnak az alkotásukról és elfogadják mások 

véleményét.  

• A gyerekek önállóan tudnak választani a megismert és elsajátított vizuális technikák közül 

és a természet kincsét felhasználva tudják céljukat kreatívan megvalósítani.  

• Téralakításban, építésben bátrak, ötletesek, együttműködők.  

• Meglátják környezetükben az esztétikai értéket.  

• Kézmozgásuk lehetővé teszi az egyre precízebb, apróbb mozdulatokat kívánó feladatok 

elvégzését. Finommozgásuk alkalmassá váljon az iskolai ceruzai fogásra  

 

 

5.5. Mozgás 

 Cél: 

A mozgás megszerettetése, a mozgás fenntartása, gyermekeink testi képességeinek 

fejlesztése játékos módon. Váljék gyermekeink igényévé a természetes mozgás, találják meg 

fejlettségüknek, érdeklődésüknek, temperamentumuknak legmegfelelőbb tevékenységüket. A 

gyermek sokoldalú fejlesztése változatos tevékenységen, aktivitáson keresztül. 

 Feladat: 

• Megfelelő lehetőség megteremtése a mozgásos tevékenységhez.  

• Testi képességek fejlesztése (kondíció), társra figyelés.  

• A játékos mozgásoknak, a tornának, az egészséges életmódot erősítő egyéb 

tevékenységeknek az óvodai nevelés minden napján – az egyéni szükségleteket és 

képességeket figyelembe véve – minden gyermek számára lehetőséget kell biztosítani. 

• A mozgáson keresztül az értelmi és szocializációs képességek fejlesztése.  

 

Tartalom:  

A mozgás a gyermek számára létszükséglet. Jelentős szerepet tölt be fejlődésükben.A 3-4 

évesek szabadjátékában, mozgásában, irányított mozgásos tevékenységében a természetes 

mozgások fejlődésének segítése előtérben áll. A csoportszobában egyaránt a kúszásra, mászásra, 

bújásra, egyensúlyozásra minden kínálkozó alkalmat felhasználunk. Fontos az egyforma lépésekkel 

való járást, futást, menetirány betartását gyakorolni. Járás, futás közben történő megkerülést, ki- és 

belépést, le- és fellépést próbálják a gyerekek. Megismertetjük őket egyszerű ugrásokkal, 

szökdelésekkel. Kézi szerek közül a labdával való gyakorlatok mindig jó játékot jelentenek. A 

játékanyag mindig jórészt futójátékok, egyszerű fogójátékok begyakorlásából áll.  

A 4-5 éves gyerekek mozgása egyre koordináltabbá, járásuk, futásuk egyre biztosabbá válik. 

A nagy mozgások fejlesztését bővítjük. Nagyobb hangsúlyt helyezünk a szem, a kéz, a láb 

összehangolt működését segítő játékokra. Az irányított tevékenységek során a járás, futás közben 
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alkalmazott, tempóhoz való igazodás, oldal- és hátrafelé való járás. A gyerekek az 

irányváltoztatásokat már képesek korrigálni, a menetirányban történő járások, futások közben 

gyakoroljuk a testfordulatokat. A csúszást, mászást, kúszást emelt akadályokkal nehezítjük. 

Oldaliság megkülönböztetésénél már használjuk a jobbra, balra, jobb, bal, kifejezéseket. Az 5-6-7 

éves gyerekek mozgása egyre összetettebbé válik. Járásuk, futásuk, kúszásuk, mászásuk 

ritmikusabb lesz, egyensúlyukat megtalálják. Egyre több fogó, futó ügyességi játékokkal 

ismertetjük meg a gyerekeket. A futás feladataiban megjelenik a tempóváltás, gyors, lassú futás, a 

belegyorsuló futás. A futó-, fogójátékok szabályai bonyolultabbak lesznek, vagy sor-, és 

váltóversenyekkel egészülnek ki.  

A labdagyakorlatok labdavezetéssel, egykezes alsó és felső, célzott irányú dobásokkal 

bővülnek. A tanult gimnasztikai elemeket párosan és társsal együtt gyakorolják.  

Az irányított mozgásos tevékenységet mindhárom korosztálynak egy alkalommal szervezzük 

meg különböző időkeretekkel. Mindennapi kocogás, futás, mozgás az udvar erre kijelölt részében, 

vagy rossz idő esetén a csoport szobában. Hetente egy -két alkalommal, zenés percekkel 

gyakorolhatják rövid ideig a gyerekek a ritmusra történő mozgást.  A szabad mozgásra mindennap 

lehetőséget biztosítunk a csoport szobában vagy az udvaron. A szervezett mozgások ideje 10 -15 

perc. Az udvaron kezdeményezett mozgásos játékokban minden gyerek-érdeklődéstől függően- 

kapcsolódhat be.  

 

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére. 

• Szeretik, és természetes igényükké válik a mozgás.  

• Testsémájuk kialakul.  

• Téri helyzetekben tájékozódni tudnak.  

• Finommotorikájuk fejlettsége alkalmassá teszi őket az írástanulás megkezdésére.  

• Önfegyelmük, fegyelmük, kitartásuk, akaraterejük megerősödik.  

• Ügyességi játékok, egyéni és csapatjátékok szabályait betartják. Szabálytudatuk 

megerősödik.  

5.6. Külső világ tevékeny megismerése 

Cél: A természeti és társadalmi környezethez való pozitív érzelmi viszonyok kialakítása, a 

családi nevelést figyelembe véve, azt kiegészítve olyan szokásokra és viselkedési formákra való 

nevelés, melyek megalapozzák a környezettel való harmonikus együttélést.  

 

Feladat:  Ismerje meg a gyermek társadalmi környezetét, amelyben  biztonsággal eligazodik.  

• Természet megismertetése és szeretete, megóvása.  

• Matematikai érdeklődés felkeltése.  

 

Tartalom: 
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A természeti és társadalmi környezet megismerése, tapasztalatszerzés.  

A gyermek miközben felfedezi környezetét, olyan tapasztalatok birtokába jut, amelyek 

a környezetben való, életkorának megfelelő biztos eligazodáshoz, tájékozódáshoz 

szükségesek. Megismeri a szülőföld, az ott élő emberek, a hazai táj, a helyi hagyományok és 

néphagyományok, szokások, a családi és a tárgyi kultúra értékeit, megtanulja ezek szeretetét, 

védelmét is.  

A környezet megismerése több szempontból is kiemelt helyet foglal el az óvodai életben. A 

megismerés mellett nagyon fontos a környezethez való alkalmazkodás elősegítése. A környezet 

tárgyainak, eseményeinek elfogadása nagyon gyakran a mindennapi élet benyomásai 

feldolgozásának hatása következik be. Ezért nem lehet a környezetismeretről csak a foglalkozások 

keretén beszélni. Legtöbbször nem is ilyen alkalmakkor tágul a gyermek látókörének világa. A nap, 

mint nap megélt események felidézésekből, válaszkeresésekből adódó beszélgetések során annál 

inkább. Ezért előírás, hogy a foglalkozásokat mindig a természetes környezetben tartsuk meg. 

Településünk természeti környezetben való elhelyezkedése ezt az elvet nagyon elősegíti. Gyakran 

teszünk sétát a közeli parkokban, utcákon az év minden szakában. Séták során lehetőség adódik a 

gyerekekkel való egyéni beszélgetésekre. A természetben végbemenő változásokat közvetlen 

közelről tevékenység közben figyelik meg. (levelek színeinek változása.) Megfigyeljük a fák fajtáit, 

az erdő apró élőlényeit, (bogarak, békák, gyíkok). A séták során gyűjtött terméseket, bogyókat a 

csoportszobákban kialakított élősarokban helyezzük el. Szabadidőben lehetőség szerint 

barkácsolunk belőle (gesztenyéből, makkból, dióból, stb.). Sokat beszélgetünk az erdőben, mezőn 

élő állatokról, és közösen képalbumot készítünk. A vadon élő állatokról mesék, diafilmvetítés 

alapján beszélünk. Közben meghallgatjuk a gyerekek egyéni tapasztalatait is az állatkertben tett 

látogatásról.  

Rövid ismeretterjesztő filmeket nézünk meg a szántóföldi munkákról, amelyekben a 

gyerekek megfigyelik az évszaknak megfelelő mezőgazdasági munkákat, ismerkednek a 

mezőgazdasági gépekkel. Sétáink során lehetőség adódik a közlekedés megfigyelésére és 

gyakorlására.  

Az állatvilághoz hozzátartoznak a madarak is. Minden évben figyeljük és várjuk a gólyák, 

fecskék érkezését. Megfigyeljük ezen állatok életmódját.  

A természetbe beletartozik az állatvédelem is. Minden évben készítünk madáretetőket, 

azokba magvakat rakunk, s etetjük a madarakat. Télen megrendezzük a " madarak karácsonyát", 

amikor az erre a célra kijelölt fát madaraknak szánt magvakkal, madáreleséggel díszítjük fel.  

A háziállatokat a gyerekek mindegyike ismeri, sok tapasztalattal rendelkeznek róluk. Otthon 

szinte minden gyereknek lehetősége adódik arra, hogy közelről megfigyelhesse, megsimogassa 

ezeket az állatokat. Bátran építhetünk gyermekeink megfigyeléseire, élményeire, amelyet szívesen 

megosztanak velünk.   

 

A matematika iránti érdeklődés felkeltése  

A környezet megismerése során matematikai tartalmi tapasztalatokat, ismereteket szereznek 

a gyerekek és azokat a tevékenységeikben is alkalmazzák. Folyamatosan felismerik a 

mennyiségi, alaki, nagyságbeli és térbeli viszonyokat. Alakul ítélőképességük, fejlődik tér, sík és 

mennyiség-szemléletük. A matematikai nevelés alapvető feladata a matematikai összefüggések 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

44 

 

felfedezése, a matematikai tapasztalatszerzés, melynek birtokában a gyerekek a világot 

objektívebben ismerik meg, fejlődik problémafelismerő, és megoldó képességük..  

3-4 éves korban is adunk a gyermeknek matematikai ismereteket, de játékaikba, mindennapi 

tevékenységeikbe ágyazva használjuk a matematikai fogalmakat. 4 éves kortól kezdődik a 

tényleges matematikai nevelés. Séták során megfigyeljük a nagyságbeli, mennyiségbeli 

különbségeket (kisebb, nagyobb, több, kevesebb, stb.), amit a csoportszobai foglalkozásokon külön 

felidézünk.  

A csoportszoba berendezése, a játékok is számtalan lehetőséget nyújtanak matematikai 

ismeretek szerzésére, pl. a polcokon nagyság szerint rakjuk sorba a könyveket, az építőkockákat 

szín szerint rendezzük sorba.  

Közben a több, kevesebb fogalmát is tisztázzuk. .A foglalkozásokat mikro csoportos 

formában szervezzük , hogy több időt tudjunk fordítani az egyéni fejlesztésre. A matematikában 

használt eszközök mindig elérhető helyen vannak elhelyezve, hogy a gyerekek érdeklődésüknek 

megfelelően tudják használni.  

 

 A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére  

• A gyermek életkori sajátosságainak megfelelően legyen képes tájékozódni és eligazodni a 

szűkebb, tágabb természeti és társadalmi környezetben.  

• A gyerekek tudják lakcímüket, szüleik nevét, foglalkozását.  

• Tudják saját születésük helyét, idejét.  

• Különbséget tudnak tenni az évszakok között, gyönyörködni tudnak annak szépségében.  

• Ismerik a háziállatokat, vadállatokat, madarakat, bogarakat.  

• Ismerik környezetük növényeit, azokat szívesen gondozzák.  

• Gyakorlottak az elemi közlekedési szabályok betartásában, ismerik a közlekedési 

eszközöket.  

• Tudnak válogatni, mennyiségeket kifejező szavakkal bánni.  

• Tudnak hosszúságot mérni, tárgyakat számlálnak tízig.  

• Építéseik, rajzaik tükröznek térbeli alakzatokat.  

• Képesek felfedezni egyszerű fokozati összefüggéseket.  

5.7. Az óvoda munkajellegű tevékenysége 

A munka az élet és a közösségi élet egyik mindennapi jelensége ahhoz, hogy élni, létezni 

tudjunk ,bizonyos feltételeket létre kell hoznunk.  

 

 Cél:   

A sokféle változatos munkajellegű tevékenységek végzése során olyan készségek, 

tulajdonságok, szokások alakulnak ki, melyek pozitívan befolyásolják a gyermekek környezethez 

való viszonyát, közösségi kapcsolatát.   
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Feladat: 

Kialakítani a játék által, azokat a magatartási formákat, amelyek a későbbi munkához való 

viszonyt megalapozzák.  

 

• Kézügyesség és finom mozgás alakítása  

• Kitartás, önállóság, felelősség, céltudatosság fejlesztése Az önértékelés képességének 

fejlesztése.  

• Munkafogások gyakorlásával jártasságok, képességek kialakítása.  

 

Tartalom: 

a) Önkiszolgálás, naposi munka.  

b) Környezet rendjének megőrzése.  

c) Konkrét munkatevékenységek évszaknak megfelelően.  

 

a) Önkiszolgálás, naposi munka 

A három-négy éves gyerekekkel közösen végezzük ezt a munkafolyamatot. Pl.: kézmosásnál, 

öltözködésnél, terítésnél. A hátrányos helyzetű, ingerszegény cigánygyerekeknél nagyfokú 

lemaradás tapasztalható. Rájuk fokozott figyelmet fordítunk ezeken a területeken. A kicsiket 

fokozatosan megismertetjük a cipőfűzés, kanálfogás, mosakodás technikájával. Számukra 

példamutató módon végezzük ezeket a feladatokat.  

A naposi teendőket a középső- és nagycsoportban végeztetjük. Ezekhez tartozó feladatokat 

előbb magyarázatok kísérik. Az egyszerű feladatok begyakorlása után a naposi teendőket egyre 

bővítjük. Felelősöket választunk asztalonként az asztalok megterítéséhez és azok rendben 

tartásához. Külön feladatot kapnak még a nap folyamán a játszósarkok rendjének megőrzésére. 

Alkalomszerű munkát is végeztetünk velük. Feladatuk még a mindennapi növénygondozás is.   

b) A környezet rendjének megőrzése  

Tevékenyen részt veszünk a gyerekekkel az óvoda udvarának folyamatos rendben tartásában. 

A kicsiket is folyamatosan szoktatjuk a kinti munkajellegű tevékenységekhez. Először csak 

figyeljék, majd segítsenek a nagyoknak.  

A csoportszoba rendjének megtartására szoktatjuk a gyerekeket. Tudják, hogy melyik 

játéknak hol a helye, ne keverjék össze azokat. Legyenek igényesek környezetük rendjének 

megőrzésére.  

 

c) Konkrét munkatevékenységek évszakoknak megfelelően Ősz: 

• Termések, színes falevelek összegyűjtése   
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• Csoportszoba dekorálása évszaknak megfelelően (levélképek, termésbábok, évszaknaptár 

készítése, stb.)  

• Udvar folyamatos takarítása, tisztántartása. (Levelek gereblyézése, összegyűjtése) 

Zöldségfélék megfigyelése, sárgarépa, karalábé… stb. tisztítása és elfogyasztása közösen. 

Növények magvainak gyűjtése.  

• Zöldségfélék betakarításának megfigyelése otthon és az óvodai konyhakertben Cserepes 

virágok gondozása.  

• Természetsarok készítése.  

 

Tél:  

• Természetsarok gondozása.   

• A téli természet jellemzőinek megfigyelése  

• Madáretető elhelyezése, madáreleség gyűjtése. A madarak folyamatos etetése.  

• Ajándék készítése szülőknek, társuknak az összegyűjtött természetes anyagokból.  

Tavasz:  

• Az éledő természet jellemzői  

• A tavasz első virágai: hóvirág, ibolya megfigyelése  

• A kert takarítása, hulladékok felszedése, felnőttek segítségével talaj-előkészítés, 

virágágyások kialakítása. Ültetés közösen.  

• Veteményezés műveletének megfigyelése. Babnövény csíráztatása az élősarokban.  

• Szobanövények folyamatos gondozása.  

• Kerti szerszámok helyes használatának megbeszélése.  

• Tavaszra jellemző képek gyűjtése.  

• A tavasznak megfelelő dekoráció készítése.  

Nyár:  

• A nyár jellemző jegyei. Az időjárás megfigyelése.  

• Locsolás, gyomlálás, gaz eltakarítása.  

• Nyári virágok és gyümölcsök gyűjtése  

• Az  udvar  tisztaságának  megőrzése,  folyamatos  rendben  tartása, 

 szépítése (szemétgyűjtés).  

 

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére  

• Önállóan végzik a személyiségükkel kapcsolatos teendőket.  

• Figyelnek környezetük rendjére, saját holmijukra, azok rendezettségére.  
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• Szívesen vállalnak rendszeres és alkalmi munkákat, a megbízatásokat felelőséggel végzik 

el.  

• Örömmel végeznek növény- és állatgondozást.  

• Különbséget tesznek a játék és a szükséges tevékenységek között, annak megfelelően 

viselkednek.  

• Tevékenységek végzése közben fejlődik a munkavégzéshez szükséges képességük, 

jártasságuk, begyakorlódnak és pontosabbá válnak különböző  munkakészségek.  

• Munkavégzés közben gyermekeinkben alakul a feladattudat, kötelezettségérzet, kitartás és 

felelősségérzet.  

5.8. Tanulás 

Cél:   

Az óvodai tanulás elsődleges célja az óvodás gyermek kompetenciáinak fejlesztése. Az 

óvodapedagógus a tanulást támogató környezet megteremtése során épít a gyermekek előzetes 

tapasztalataira, ismereteire.  

 

Feladat:  

A tapasztalási lehetőségek biztosítása, konkrét ismeretek szerzése.  

Eljuttatni a gyerekeket egyéni fejlődési szintjüknek, és képesség szerinti gondolkodási 

szintre.  

Hátrányok kompenzálása. 

Tartalom:   

Az óvodában a tanulás folyamatos, jelentős részben utánzásos, spontán tevékenység, amely 

a teljes személyiség fejlődését, fejlesztését támogatja. Nem szűkül le az ismeretszerzésre, az egész 

óvodai nap folyamán adódó helyzetekben, természetes és szimulált környezetben, kirándulásokon, 

kezdeményezett tevékenységi formákban, szervezeti és időkeretekben valósul meg.  

 

Feltétele: 

A gyermek cselekvő aktivitása, a közvetlen, sok érzékszervét foglalkoztató tapasztalás, 

felfedezés lehetőségének biztosítása, kreativitásának erősítése.  

A tanulás jelenléte a játékban 

Abból kiindulva, hogy a tanulás színtere a játék, az is következik, hogy:  

• Minél inkább belefeledkezik a gyermek a játékba, annál inkább megindulnak benne a 

tanulást előidéző folyamatok.  

• Minél többféle játékban vesz részt a gyermek, annál többféle tanulási hatások érik.   

• A folyamatos és rendszeres játék hatására kialakuló új szükségletek mind bonyolultabb 

játékokhoz teremtik meg a belső, pszichés feltételeket.   
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• A valamilyen területen lemaradt, valamilyen részfunkció fejlődési ütemében megkésett 

gyermekek a megfelelően összeállított játékkészlet segítségével behozhatják lemaradásukat.   

Utánzás a tanulásban 

A játékbeli utánzások egyben a tanulás alapjai is. Ezen kívül vannak a tanulással összefüggő 

utánzások is. Ezek nem játékok, de játékos jellegűek. Ilyenek a készségeket fejlesztő 

tevékenységek: eszközök készítése, eszközök használata (mintakövetéses, szociális tanulási 

formák), a beszédnek, a dallamoknak, a mozgásoknak az elsajátítása (népi tánc, a zenei 

képességfejlesztést kísérő mozgások, testnevelés mozgásai, szabadidős mozgások). Ezen kívül 

probléma megoldási stratégiákat, magatartásformákat sajátíthat el a gyermek akár a felnőtt, akár 

kortársai tevékenységének megfigyelésével, utánzásával. A mintaadást az teszi indokolttá óvodás 

korban, hogy a 3 – 6 évesek számára könnyebb látva utánozni és „mímelni”, mint instrukciók 

alapján megérteni, cselekedni.  

 

A megfigyelés 

A megfigyeléses tanulás lehet önálló tanulási forma, az utánzásos tanulás előzménye és 

kísérője, és a gyakorlati tevékenység része. Mindhárom változatban lehet spontán és irányított, a 

játékhoz kapcsolt (de nem játék!) tanulási forma.  

A megfigyelés képességének fejlődése, fejlesztése több tényezőtől függ. Ezek 

mindegyikének helyet kell adni az óvoda mindennapi életében. A gyermekek sokat és szívesen 

szemlélődnek. Ezért a megfigyeléshez:  

• Nyugodt körülményekre, megfelelő időre van szükség.   

• A tárgyaknak, eseményeknek a gyermek közelében kell lenniük.   

• A figyelem és az inger erősség megfelelő szintje mellett folyó gyakorlás eredményeként 

egyre bonyolultabb jelenségek és összefüggések megismeréséhez jut el a gyermek.   

• A megfigyelt tárgyak, események, jelenségek elraktározásának és tartós megőrzésének 

képességére is szükség van.   

• A megfigyelt jelenségek megértését nagyban segíti az óvodapedagógus néhány szavas 

megjegyzése és a minél többszöri megfigyelési és gyakorlási alkalom biztosítása.   

Az óvodás gyermek kérdései 

A kisgyermek kérdései révén is kap választ és segítséget a környezetéből szerzett 

benyomásai, tapasztalatai megértéséhez, kérdései segítségével rendeződnek az őt ért tagolatlan 

környezeti hatások. A válaszok hozzájárulnak a környezetében elfoglalt státuszának megértéséhez, 

a társakhoz, felnőttekhez fűződő viszonyának tisztázásához, önismeretének kibontakozásához.  

A kérdések legtöbbször játék közben és a megfigyelések eredményeként fogalmazódnak 

meg. A kérdésekben a gyermeknek a kérdezett iránti bizalma fejeződik ki. Válaszaink közben 

rendkívül fontos a kapcsolat megőrzése és elmélyítése. Ennek érdekében:  

• A válaszok harmonizáljanak a gyermek fejlettségével és igényével.  

• A gyermek érezze kérdései iránti őszinte érdeklődésünket.   

• Figyeljünk válaszaink megértésére.   
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• A derűs légkör bátorítólag hasson.  

A derűs légkörre a társakhoz intézett kérdések megfogalmazásához is szükség van. A társak 

közötti kérdésfeltevések legtöbbször beszélgetések közben fogalmazódnak meg.  

A kölcsönös kérdésmegfogalmazások annál sokoldalúbbak és bizalmasabbak, minél 

magasabb a csoport szocializációs indexe, illetve minél szorosabb kapcsolat jellemzi a 

beszélgetőket.  

Problémamegoldás 

Mindenfajta játék során előfordulhat problémamegoldásra váró szituáció. A 

problémamegoldás minden tanulási formának lehet a kiegészítője (része), ugyanakkor önálló 

tanulási formaként is szerepelhet.  

A problémamegoldások játékfajtáktól függően eltérő módon fordulnak elő. A 

gyakorlójátékban a tárgyak újszerű összeillesztése, újszerű csoportosítása, az új 

mozgáskombinációk, az új nyelvi kifejezések megtalálása, felfedezése jelzi a kreatív gondolkodás 

 jelenlététét.  

A szerepjátékban a mintha helyzetek kitalálása és megvalósítása, a szerepek elrendezése, a 

játszók közötti összhang megteremtése, a tárgyi feltételek előteremtése, kiválasztása egyaránt 

igényli a kreatív gondolkodást . Az építőjáték a maga tárgyi eszközeivel és azok variatív 

felhasználásával kínál lehetőséget a kreatív gondolkodáshoz.  

A felmerülő problémahelyzetek megoldásához néha szükség van az óvodapedagógus 

segítségére, ugyanakkor a problémahelyzetek kívánják meg a legtöbb önállóságot és a legnagyobb 

erőfeszítést a gyermektől. Ezért a gyermekeknek nyújtott segítés nagy szakértelmet és türelmet 

igényel az óvodapedagógustól. Úgy segítsünk, hogy az önállóságot ne vegyük el a gyermektől, 

hogy övé legyen a megoldás sikerélménye, hogy legyen kedve a további tevékenykedésre.   

A gyakorlás 

Az óvodáskorú gyermekek közismerten a játékukba építik be az érdeklődésükre számot tartó 

élményeiket, tapasztalataikat – gyakorolva ezzel meglévő és alakuló képességeiket. A nevelő által 

kezdeményezett gyakorlást is szívesen fogadja a gyermek, ha az tartalmában érdekes, ha maga a 

gyakorlási forma vonzó, ha eredménnyel kecsegtet.   

5.9. A játék jelenléte a tanulásban 

A tanulás folyamatos tevékenység, amely gyakorlati tevékenységen keresztül fejlődik.  

A tanulás sokféle lehetőséget ad az érdeklődés kiegészítésére, tapasztalatszerzésre, a 

gondolkodás örömének átélésére, a környezet szépségének felidézésére.  

Tanulás közben változatos szervezeti formákat alkalmazunk, amely igazodik a gyermek 

életkorához, egyéni érdeklődéséhez, képességeihez.  

Az óvodában a tanulás folyamatos, jelentős részben utánzásos, spontán tevékenység, amely 

nem szűkül le az ismeretszerzésre, hanem az egész óvodai nap folyamán jelen van.  

A tanulás feltételea gyerekek cselekvő aktivitása, a közvetlen, sok érzékszervet foglalkoztató 

tapasztalás lehetőségeinek biztosítása.  
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5.10. A tanulás lehetséges formái az óvodában: 

• Spontán játékos tapasztalatszerzés, mint tanulási forma.  

• A cselekvéses tanulás.  

• Gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés.  

• Az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés.  

• Problémaszituációk, gyakorlati probléma- és feladatmegoldások.  

• Az óvodapedagógus által kezdeményezett foglalkozásokon megvalósuló tanulás.  

• Az óvodapedagógus a tanulás irányítása során, személyre szabott, pozitív értékeléssel 

segíti a gyermek személyiségének kibontakozását.  

5.11. A tanulás megszervezése 

A szervezett tanulás kötetlen vagy kötött formában történik. Mindkettőben érvényesül a 

tervszerűség és a pedagógiai önállóság.  

 Egyaránt oldottak, játékosak és élményszerűek legyenek.  

A gyerekek elhelyezésében a legfőbb szempont a célszerűség.  

5.12. Munkaformák 

• Egyéni munkaforma, a gyerekek lehetőleg saját elképzeléseik szerint, saját eszközeikkel, 

önállóan oldják meg a feladatot.  

• Mikro csoportos munkaformánál (különösen a nagyok tanulják meg), hogy társaikkal 

együttműködve, egymást segítve vegyenek részt a tanulásban.  

5.13. A kezdeményezések, tevékenységek szervezése: 

A kezdeményezések, tevékenységek időtartama az egyéni fejlettségi szinttől függ.  

A kezdeményezések  megszervezése a nevelési év folyamán.  

 

 3-4 évesek    november 1-től május 31-ig  

 4-5 évesek    október 1-től május 31-ig  

 5-6-7 évesek               szeptember15-től május 

31-ig  

 

 A foglalkozások anyagát az éves ütemterv szerint a csoportnaplóban hónapra, hétre lebontva 

folyamatosan vezetjük.  

Negyedévenkénti terv az egészséges életmódra nevelés, érzelmi nevelés, munkára nevelés, 

játék, anyanyelvi, a csoportra vonatkozó fejlődési folyamat vezetése.  
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6. KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ GYERMEKEK 

Sajátos nevelést igényű gyermekek fejlesztése  

 

A Nkt.4.§ 25.pontja szerint 

 

 „sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, 

tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi 

vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, 

autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzd,”  

A sajátos nevelési igény szerinti környezet kialakítása, a szükséges tárgyi feltételek, és 

segédeszközök megléte akkor biztosítja a nevelési célok megvalósíthatóságát, ha a napirend során 

a gyermek mindig csak annyi segítséget kap, ami a további önálló cselekvéséhez szükséges.  

A fejlesztés szervezeti keretének megválasztását, az alkalmazott speciális módszer- és 

eszközrendszert minden esetben a gyermekek állapotából fakadó egyéni szükségletek határozzák 

meg. A többségi óvodában történő együttnevelés – az illetékes szakértői bizottság szakértői 

véleményének figyelembevételével – minden esetben egyéni döntést igényel a gyerek szükségletei 

szerint.   

A sajátos nevelési igény kifejezi:  

a. a gyermek életkori sajátosságainak a fogyatékosság, egyéb pszichés fejlődési zavar által 

okozott részleges vagy teljes körű módosulását,  

b. a  képességek  részleges  vagy  teljes  kiesését,  fejletlenségét,  eltérő 

 ütemű fejleszthetőségét.  

 

Az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tevékenység olyan 

teammunkában kialakított és szervezett nevelési folyamatban valósul meg, mely az egyes 

gyermekek vagy gyermekcsoport igényeitől függő eljárások (időkeret, eszközök, módszerek, 

terápiák) alkalmazását teszi szükségessé.  

 

A gyermekek habilitációs, rehabilitációs célú fejlesztésének az alapja a szakértői bizottság 

szakértői véleménye,megfelelő szakirányú gyógypedagógus biztosítása. 

 

Integrált – nevelés, oktatás  

A sajátos nevelési igényű gyermek családi nevelését, a közösségbe való beilleszkedését segíti 

elő, valamint a többi gyermekkel részben vagy egészben együtt történő integrált nevelés.  

 

Az óvodai nevelőmunka során figyelemmel kell lenni arra, hogy:  
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 a sérült kisgyermek harmonikus személyiségfejlődését az elfogadó, az eredményeket 

értékelő környezet segíti;  

 a gyermek iránti elvárást fogyatékosságának, egyéb pszichés fejlődési zavarának jellege, 

súlyosságának mértéke határozza meg;  

 terhelhetőségét biológiai állapota, esetleges társuló fogyatékossága, személyiségjegyei 

befolyásolják.  

Az egyéni fejlesztési terv elkészítéséhez a gyermek fogyatékosságának, pszichés fejlődési 

zavarának típusához igazodó szakképzettséggel rendelkező gyógypedagógus, gyógypedagógiai 

tanár, konduktor, konduktor-óvodapedagógus, konduktor-tanító, terapeuta, pszichológus, orvos 

együttműködése szükséges.  

 

 

A szükséges gyógypedagógiai feltételek biztosítása a sajátos nevelési igényű gyermek 

számára:  

a. A sérülésspecifikus módszerek, terápiák, technikák szakszerű megválasztása és 

alkalmazása;  

b. Az egyéni szükségletekhez igazodó környezet, speciális bútorok biztosítása;  

c. Az egyéni szükségletekhez igazodóan speciális segédeszközök használata; a 

segédeszközök elfogadtatása, azok következetes használatára és megóvására nevelés;  

d. A kompenzációs lehetőségek körének bővítése a nem vagy kevésbé sérült funkciók 

differenciáltabb működésének tudatos fejlesztésével;  

e. Annak felismerése, hogy a sajátos nevelési igényű kisgyermek egyes területeken 

kiemelkedő teljesítményre is képes;  

f. Rugalmas szervezeti keretek kialakítása a sajátos nevelési igényű gyermekek egyéni 

foglalkoztatásának megvalósulásához;  

g. Az óvoda pedagógusai, pedagógiai munkát segítő alkalmazottai és a szülők megfelelő 

tájékoztatása a sajátos nevelési igényű gyermek befogadására, együttműködés a sérült gyermek 

családjával.  

 

Óvodánk;  

a. pedagógiai programunk kiegészítésekor és a speciális tevékenységek megvalósításakor 

figyelembe veszi a sajátos nevelési igényű gyermek fejlesztésének igényeit,  

b. külön gondot fordítunk arra, hogy a gyermek minden segítséget megkapjon hátrányainak 

leküzdéséhez,  

c. támogatjuk a pedagógusok részvételét az óvodai integrációt segítő szakmai programokon, 

akkreditált továbbképzéseken.  

Az adott gyermek fejlesztési stratégiájának kialakítását a gyermek fogyatékosságának 

típusához igazodó szakképzettséggel rendelkező, az integrált fejlesztésben lehetőleg 
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tapasztalatokkal rendelkező gyógypedagógus, terapeuta segíti (módszertani intézmény, utazótanári 

szolgálat).   

 

Feladata:  

Közreműködik a gyermeket fejlesztő óvodapedagógusok felkészítésére, az óvoda sajátos 

teendői ellátásának tervezésébe. Folyamatos tanácsadást biztosít, mely az óvodai nevelőmunkán túl 

a szülők és az óvoda együttműködésére is kellő hangsúlyt helyez.  

Az integráltan fejlesztett gyermek számára biztosítani kell mindazokat a speciális eszközöket, 

egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs ellátást, melyekre a szakértői bizottság 

javaslatot tesz.  

 

Sikerkritérium: a gyermekek beilleszkedése, egyenlő hozzáférés a foglalkozásokhoz, 

önmagához mért fejlődés.  

 

A gyermekek integrált nevelésében, fejlesztésében részt vevő óvodapedagógus rendelkezzen:  

-a magas szintű pedagógiai, pszichológiai képességekkel (elfogadás, tolerancia, empátia, 

hitelesség) és az együttneveléshez szükséges kompetenciákkal.  

Feladata:   

 

 szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít, individuális módszereket, technikákat 

alkalmaz,  

 a foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban szereplő javaslatokat beépíti, a gyermek 

fejlődésének elemzése alapján, ha szükséges, eljárásait megváltoztatja, az adott szükséglethez 

igazodó módszereket megválasztja,  

 egy-egy nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres,  

 alkalmazkodik az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedésekhez,  

 együttműködik a különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, 

javaslatait beépíti a pedagógiai folyamatokba.  

 

Enyhén értelmi fogyatékos gyermek  

Az enyhén értelmi fogyatékos gyermek fejlesztésében meghatározó és kívánatos az épp 

társakkal történő együttnevelés.   

 

A spontán tanulást, a társakkal való együttműködést, a kommunikáció fejlődését segítik azok 

az élmények, tapasztalatok és minták, amelyeket a gyermek a kortárscsoportban megél.   
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Az integrált óvodai nevelés keretében szükség szerint gondoskodni kell a folyamatos 

gyógypedagógiai megsegítésről.   

 

Külön óvodai csoport létesítése kizárólag az 5. életévét betöltött – óvodai nevelésre kötelezett 

– és a komplex – gyógypedagógiai, pedagógiai, pszichológiai és orvosi – vizsgálat diagnózisa 

alapján egyértelműen az enyhén értelmi fogyatékos övezetbe sorolt gyermekek számára abban az 

esetben lehet szakmailag indokolt, ha az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget a gyermek 

vélhetően csak a speciális nevelés keretében biztosított, intenzív gyógypedagógiai fejlesztés mellett 

éri el.  

 

Beilleszkedési , magatartási nehézséggel küzdő  gyermek  

A magatartás-, viselkedés- és beilleszkedési zavarokkal küzdő gyermekek is 

gyógypedagógiai segítséget igényelnek.  Az óvoda, amelynek egyik legfontosabb feladata a 

szocializáció, alkalmazkodást igényel az általa előírt szokás- és szabályrendszerhez. Azok a 

gyermekek, akiknek szocializációja sérül, állandó konfliktusba keverednek a szabályrendszerekkel, 

és ez a társas viszonyaik zavaraihoz vezet. Ha ezek mértéke meghaladja a pedagógus és a társak 

által tolerálható szintet, a gyermek problematikussá válik a rendszer számára, így az óvodai és 

iskolai közösségekben komoly problémává nőheti ki magát a magatartászavaros gyermekekkel való 

bánásmód. A magatartászavarokat mutató gyermekek körének meghatározása nagyon nehéz. A 

szakirodalmak említést tesznek beilleszkedési zavarról, alkalmazkodási zavarról, nehezen 

nevelhető gyermekről, hiperaktív gyerekről vagy viselkedészavarról is. Találkozhatunk az MCD, a 

POS, a hi-perkinetikus zavar, a FIMOTA kifejezéssel, sőt ma már az indigó elnevezés is kezd 

egybemosódni a magatartási rendellenességgel.  

 

A magatartászavar lehetséges formái, tünetei, kritériumai, alapsajátossága, 

kialakulásának okai  

A viselkedészavar olyan speciális gyűjtőfogalom, amely mindazon viselkedésbeli 

módozatokat magában foglalja, amelyek a normatív mércétől való jelentősebb eltérést mutatnak.   

A súlyos beilleszkedési és magatartási zavarok hátterében részképességzavarok, 

hiperkinetikus (kórosan felfokozott mozgástevékenység) vagy kóros aktivitászavar és/vagy 

figyelemzavar, az iskolai Óvodai nevelés teljesítmények eléréséhez szükséges pszichikus funkciók 

kialakulatlansá-ga, fejletlensége vagy mindezek halmozódása áll.  

 

Nem határozhatók meg egységes jellemző jegyek sem. Az egyes állapotok, tünetek a 

funkciógyengeségtől a személyiség komplex zavaráig, a teljes funkcióképtelenségig terjedhetnek.  

A részképességzavarok gyakran az érzékszervi fogyatékosság látszatát kelthetik, a 

hiperaktivitás, a nyugtalanság, a túlmozgások, a figyelemzavar előfordulásakor a gyermek 

általánosan gyenge képességűnek vagy rosszabb esetben értelmi fogyatékosnak tűnhet.  

 

Az idegrendszer csökkent terhelhetőségének, érési meglassúbbodásának általános jelei:  
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A gyermek érzékenyebben reagál meteorológiai változásokra.  

- Fáradékonyabb az átlagnál, nehezebben tűri a zajokat, nehezen viseli el a várakozási és 

egyéb feszültséget.  

- Gyakran igényli a pihenést, szünetet, egyedüllétet.  

- Fokozottabb szüksége van a tevékenységeket meghatározó állandó keretekre, érthető és 

követhető szabályokra.  

A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan 

akadályozott tanulók nevelésének prioritásai:  

 

– Egészséges énkép és önbizalom kialakítása  

– A kudarctűrő képesség növelése  

– Önállóságra nevelés  

 

A magatartászavar különböző formái Hiperkinetikus zavarok  

Olyan tünetegyüttes, amely az első öt évben alakul ki. Általános jellemzője a tevékenységek 

közötti csapongás, a figyelmetlenség, az impulzivitás, a meggondolatlanság, a szabályokhoz való 

nehéz alkalmazkodás. Társuló tünetként előfordul a beszédkészség és pszichomotoros fejlődés 

késése.  

 

Viselkedési zavarok  

Elsődleges tünete a visszatérő és tartós disszociális, agresszív vagy dacos magatartásséma. A 

viselkedés eltér az adott életkorban elvárhatótól. A szabályokat durván áthágja, súlyosabb a 

viselkedés, mint egy hagyományos gyermekcsíny, és hosszan is tart (társakkal, állatokkal, 

tárgyakkal való durva bánásmód, rombolás, hazudozás, lopás, gyakori és súlyos indulatkitörés, 

szófogadatlanság).  

 

Kevert magatartási és emocionális zavarok  

A fennálló agresszív, disszociális vagy kihívó magatartás kombinálódik depresszióval, 

szorongással vagy más emocionális zavarokkal.  

 

Jellegzetesen gyermekkorban kezdődő emocionális zavarok  

Sokkal inkább a normális fejlődés eltúlzott formáinak tekinthetők, semmint minőségileg 

abnormálisnak. Ez egy kóros védekezési mód, vagyis a gyermek kóros viselkedési tüneteket 

produkál annak érdekében, hogy a kitörni, kirobbanni igyekvő szorongását visszafojtsa, ne engedje 

felszínre törni. Ide sorolható a szeparációs szorongás, a fóbiás szorongás, a szociális szorongás. A 

szorongásos esetekben a nem megfelelő fejlődés fontos diagnosztikus támpont.  
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Ajánlások a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyermekek kompetencia alapú 

fejlesztéséhez.  

 

A szocializáció jellegzetesen gyermek- és serdülőkorban jelentkező zavarai  

Heterogén tünetcsoport. Közös jellemzőjük a szociális funkciók rendellenessége, de más 

fejlődési terület zavara nem társul hozzá. A legtöbb esetben környezeti zavarok vagy depriváció 

húzódik meg a háttérben.  

 

Tic-zavarok  

A tic egy önkéntelen, gyors, visszatérő, nem ritmusos, motoros mozgás vagy hangformálás. 

Hirtelen kezdődik és céltalan. A stressz fokozza, az alvás pedig megszünteti.  

 

A magatartászavar tünetei  

A tünetek a viselkedés több területén figyelhetők meg. Nem tévesztendő össze azonban az 

óvodás gyermek életkori sajátosságából fakadó rendkívüli aktivitásával. A motoros aktivitás 

ugyanis kisgyermekkorban örömforrás, valamint a környezet megismerésének leghatékonyabb 

eszköze.  

 

A motorium területén jelentkező tünetek – Ülés közben babrál, fészkelődik.  

– Elhagyja a helyét feladatvégzés közben.  

– Össze-vissza rohangál olyan helyzetekben, ahol annak semmi értelme.  

– Nehézségei vannak a nyugodt játéktevékenységben.  

– Sokat beszél.  

– Nem tud csendesen és egyedül játszani.  

– Állandó mozgásban van („mintha motor hajtaná”).  

– Mozgása céltalan.  

– Keveset, nyugtalanul alszik, alvás közben is mozog.  

 

Az impulzivitás területén jelentkező tünetek  

– Nem várja meg a kérdést, instrukciót, hanem előbb válaszol. – Gondot jelent a várakozás.  

– Gyakran félbeszakít másokat.  

– Kiszámíthatatlanul viselkedik.  

– Nem reagál sem büntetésre, sem dicséretre.  

– Ok nélkül agresszív.  

– Gyakran szenved sérülést, fokozott a baleseti hajlama.  
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A figyelem jellegzetességei magatartás-zavaros gyermekeknél – Nem figyel a részletekre.  

– Figyelme hullámzó, elkalandozó.  

– Gyakran nem veszi észre, ha beszélnek hozzá.  

– Nem követi az utasításokat.  

– Figyelme minden külső ingerre elterelődik.  

– Feledékeny.  

– Játék-, illetve feladathelyzetben nem vagy nehezen tartható.  

– Az elkezdett tevékenységet nem fejezi be, csapong.  

– Minden érdekli, de ez az érdeklődés nem tart sokáig.  

- A feladatok megszervezésében komoly gondjai vannak.  

 

Óvodai nevelés 

Koordinációs, motoros nehézségek  

– Diszharmonikus, merevebb mozgás  

– Az átlagostól eltérő mozgásfejlődés (Az életkornak megfelelő mozgásformák jóval      

hamarabb vagy jóval később jelennek meg.)  

– Kimaradt mozgásfejlődési lépcsőfokok  

– A ritmusérzék fejletlensége  

– Gyengébb finommotorika  

 

Vegetatív tünetek  

– Időjárási frontérzékenység  

– Alacsonyabb vagy magasabb fájdalomküszöb  

– Alvási problémák  

 

A pszichés problémák, éretlenség tünetei  

Szófogadatlanság, ellenállás: akaratos, makacs, engedetlen, öntörvényű, nem tanul a hibáiból. 

Nem használ a jutalmazás és a büntetés. Általában jellemző a fokozott függetlenség és az önállósági 

törekvések. Többnyire nem okoz gondot a szülőktől, ismerősöktől való elszakadás. Más 

gyerekekkel lehet zsarnokoskodó, uralkodni akaró. A látszat ellenére nagyon is igényli a korlátokat, 

szabályokat, csak sokkal nehezebb betartatni vele, mert idő előtt feladja.  

Szociális éretlenség: túl könnyen barátkozik, de a kapcsolatait megtartani nem vagy csak 

nehezen tudja. Sokszor inkább kisebbekkel játszik, akiket tud irányítani, akiken uralkodhat. A 
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felette való uralmat azonban nem viseli el. Váratlan helyzetekhez vagy egyáltalán nem tud 

alkalmazkodni, vagy egyből idomul.  

Érzelmi, hangulati problémák: ingadozó hangulat, érzelmi labilitás jellemzi. A jó és a rossz 

időszakok néha óráról órára, sőt percről percre váltakoznak, és az ok legtöbbször rejtve marad.  

Jellemző még a túlérzékenység, túlzott reagálás az ingerekre, rendkívüli izgalmi állapotok 

vagy éppen a félelemérzet hiánya, gátlástalanság. Kudarctűrésük alacsony. Ingerlékenyek, 

rövidzárlatok, dührohamok jelentkezhetnek. Ez azonban nem agresszivitás, a gyermek nem 

szándékosan rossz. A környezet gyakran félrekódolja a reakciókat. Állandó szeretetre, a velük való 

foglalkozásra vágynak.  

Még ha a felsorolt tüneteknek csak egy része van is jelen az évek során, az már elég ahhoz, 

hogy a gyermek elhiggye magáról azt, hogy ő a csoportban, később az osztályban a legrosszabb, a 

leghaszontalanabb, ő semmire se jó, őt nem szereti senki, vagyis az önértékelése nagyon alacsony 

lesz. Ez viszont másodlagos tünetként depressziót, apátiát, devianciát, szorongást, 

reménytelenséget okozhat, majd az alkohol, gyógyszer túlzott fogyasztásához vezethet.  

 

A pedagógustól elvárható magatartásformák  

Az integráláshoz elengedhetetlen, hogy a pedagógus felkészült legyen a sérülés 

alapsajátosságaiból, tisztában legyen a pedagógiai korrekció lehetséges módszereivel.   

Jó, ha a szülő őszintén el tudja mondani a gyermekére jellemző viselkedést, a várható 

reakciókat, a megnyugtatás esetleges változatait és azt, hogy mi a gyermek fő érdeklődési köre (a 

szükséges motivációt majd erre lehet építeni).  

Tehát az óvodapedagógusnak fel kell mérnie a gyermek szociokulturális hátterét, tudnia kell, 

milyen és mennyi segítségre számíthat integráló munkája során a szülőktől.  

 

 

Fontos szempontok magatartás-zavaros gyermek fogadásához  

- Lehetőség szerint a csoportban ne legyen több viselkedészavart mutató gyermek, mert 

felerősíthetik egymás tüneteit.  

- Fontos, hogy a gyógypedagógussal és egyéb segítő szakemberekkel állandó kapcsolatot 

tartsanak az óvodapedagógusok.  

- Alapvető dolog, hogy egy szorongó gyermek érzéseit, a szorongása tárgyát mindig 

komolyan kell venni, csúfolás tárgya soha ne legyen.  

- A hiperkinetikus kisgyermek esetében elegendő mozgást kell biztosítani. Fontos a 

szabályok, határok nagyon pontos meghúzása, és annak következetes betartása is.  

- Tudatosítani kell a gyermekben, hogy akkor is szeretjük, ha éppen ostobaságot követett el 

(nem rád haragszom, hanem arra, amit tettél).   

- Hagyjunk minden lehetséges szituációban választási lehetőséget, hogy érezze a döntések 

következményeit, és érezze a bizalmat is!  
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- A hiperaktivitással általában figyelemzavar is társul. Figyelemzavaros gyermeknél 

lényeges, hogy egyszerre csak egy, rövid utasítást kapjon a gyermek (a több utasítás a figyelem 

fejlesztésénél kap szerepet), és az utasítást mindig indokoljuk is meg!  

- A magatartás-zavaros gyermekekkel szemben nélkülözhetetlen a türelem.  

- Nem szabad abba a hibába esni, hogy a viselkedészavaros gyermeket kikiáltjuk az óvodai 

csoport legrosszabb gyerekének, és akkor is őt büntetjük, amikor éppen nem ő volt a konfliktus 

kirobbantója. A büntetés csak agressziót hoz magával.  

- Minden apró sikernek, minden apró viselkedésben beállt pozitív változásnak nagyon kell 

örülni, állandó és azonnali megerősítésre van szükség, mert ez motiválja majd a gyermeket a 

további változásra. Ezáltal tudja meg, hogy ahogyan viselkedett egy szituációban, az jó volt.  

- Az integráló pedagógus szakmai eszköztárából nem hiányozhat a differenciálás elmélete 

és gyakorlata.   

- Körültekintést és hozzáértést igényel a csoportok szervezése, az eszközök kiválasztása, -

feladatszervezés, egyéni értékelés.   

- Elengedhetetlen az együttműködési készség a gyermekek nevelésében közreműködő más 

személyekkel és természetesen a szülői házzal.  

- Az SNI-gyermekek fogadására fel kell készíteni a csoportot a megfelelő mértékben, nem 

túlhangsúlyozva SNI-társuk másságát, gyámolításának szükségességét.  

- Kiscsoportos munkák szervezésénél mindig ügyelni kell arra, hogy társaitól kellő 

segítséget kapjon.   

- A csoport valamennyi tevékenységébe be kell vonni az integrált gyermeket, s mindig olyan 

feladattal kell ellátni, amelyet eredménnyel el tud végezni. Figyelemmel kell kísérni a gyermek 

tanulási, figyelmi és fegyelmi teherbíró képességét.  

 

Az óvodapedagógus feladatai:  

A gyermekek integrált nevelésében, fejlesztésében részt vevő óvodapedagógusnak, magas 

szintű pedagógiai, pszichológiai képességekkel (elfogadás, tolerancia, empátia, hitelesség) és az 

együttneveléshez szükséges kompetenciákkal kell rendelkeznie:  

• szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít, individuális módszereket, technikákat 

alkalmaz;  

• a foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban szereplő javaslatokat beépíti, a gyermek 

fejlődésének elemzése alapján - szükség esetén - eljárásait megváltoztatja, az adott szükséglethez 

igazodó módszereket megválasztja;  

• egy-egy nevelési helyzet, problémamegoldásához alternatívákat keres,  

• alkalmazkodik az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedésekhez,  

• együttműködik a különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, 

javaslatait beépíti a pedagógiai folyamatokba.  
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Kiemelten tehetséges gyermek  

Az óvodai élet a maga kiegyensúlyozott, biztonságos, elfogadó légkörével akarva, akaratlanul 

felszínre hozza a többet mutató gyermekek adottságait, képességeit. Megfelelő neveléssel, tág 

cselekvési szabadságot adva - a családdal együtt - lehetőséget biztosíthatunk a tehetség csíráit 

hordozó gyermekeknek a kreatív újat teremtő felnőtté váláshoz.  

 

A tehetség meghatározása  

Tehetségen azt a velünk született adottságokra épülő, majd gyakorlás, céltudatos fejlesztés 

által kibontakozott képességet értjük, amely az emberi tevékenység egy bizonyos vagy több 

területén az átlagosat messze túlhaladó teljesítményeket tud létrehozni.   

 

A tehetséggondozás célja:  

• a tehetséges gyermek erős oldalának fejlesztése,  

• a tehetséges gyermek tehetséggel összefüggő gyenge oldalának erősítése,  

 

Feladata:  

• A tehetség erős oldalának fejlesztéséhez olyan érzelmi biztonságot nyújtó légkör 

szükséges, amelyben a gyermek el mer indulni, kereshet, kutathat, tapasztalhat olyan dolgokat, 

amelyek tágítják világképét.  

• Vegyük körül őket minél több lehetőséggel, amelyekből tanulhatnak. Mutassunk 

lelkesedést az őket érdeklő dolgok iránt, mert lelkesedésünk erősíti a különböző képességek 

kibontakozását.  

• Tudjunk beszélgetni a gyerekkel, és olyan játékot játszani, amely fejleszti képzeletét.   

• A tehetséges gyermek érzelmi energiáit irányítsuk teremtő, alkotó folyamatba.  

• Az óvodai élet rendje lehetőséget ad a tehetségre irányuló hajlam kibontakozására, 

melynek gondozása napi feladatunk.   

• A személyre szóló tehetséggondozáshoz a tárgyi feltételeket, és körülményeket biztosítani 

kell.  

• A tehetséges gyermek tehetséggel összefüggő gyenge oldalának erősítése, fejlesztése 

szintén körültekintő, fejlesztő munkát igényel az óvodapedagógustól.   

A gyermek éntudata attól függően alakul, hogy a környezete mit tart róla.  

Nevelésünkkel segíthetjük, bátoríthatjuk a tehetség lehetőségét magába hordozó gyermeket 

saját jövőképének kialakításában.   
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A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek: 

1.PARTNERKÖZPONTÚ TEVÉKENYSÉGEK  

Az óvodai beíratások előtt felkeressük a leendő óvodásokat. Tájékozódunk a gyermekek 

körülményeiről, szociális helyzetükről, különös tekintettel a hátrányos helyzetű, a HH, és a 

veszélyeztetett helyzetűekről.  

A nevelési év elején (augusztus végi, illetve szeptemberi) családlátogatások lebonyolítása a 

kiscsoportos-és újonnan beíratott gyermekeknél. Az ez úton szerzett újabb tapasztalatok birtokában 

hamarabb felszínre kerülnek a gyermekeket ért veszélyeztető tényezők.  

Az intézményi közösségi életbe való beilleszkedés megkönnyítése érdekében beszoktatási 

tervet készítünk.  

A rossz anyagi körülmények között élő családokat figyelemmel kísérjük, felkeltjük a 

figyelmüket a különböző támogatási lehetőségekről. Gyakran szervezünk játék, ill. ruhagyűjtési 

akciót a családok részére.  

Óvodánk állandó kapcsolatban áll a védőnővel, körzeti orvossal és a Családsegítő 

Szolgálattal. Gyakran szervezünk a szülők részére olyan előadásokat, amelyekből információt 

szerezhetnek aktuális problémáikra.(fejtetvesség kezelése, egészséges táplálkozás stb.)  

Fokozott figyelemmel kísérjük a gyermekek gondozottságát, ellátását, a szülő-gyermek 

kapcsolatát, a bekövetkezett változásokat, az indokolatlan hiányzásokat.  

A hátrányos helyzetben lévő, rossz szociális, illetve anyagi körülmények között élő 

gyermeknél fontos az elfogadás, felzárkóztatás, ( a szülők segítése beszélgetéssel, tanácsokkal, 

elfogadással, megértő magatartással).  

 

2.PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGEK  

Képességek fejlesztése  

Az oktatásnak a képességek fejlesztésében jelentős szerepe van. A veleszületett 

adottságokból cselekvéses tanulás nélkül soha nem lesz képesség.  

Differenciálás: pedagógiai szemlélet és gyakorlat a fejlesztő programunkban, amely a 

különbségekhez való illesztést törekszik megvalósítani. Segíti a különböző képességű, adottságú, 

helyzetű gyerekeknek egy magasabb szintre való eljuttatását a saját érési, fejlődési tempójában. 

Differenciált fejlesztés nélkül nem valósíthatjuk meg az individualizálást. A differenciálás nem 

életkorhoz igazodást jelent elsősorban, hanem az adott gyermekcsoportban fellelhető fejlődési 

szintekhez, eltérésekhez való igazodást.  

 

Az óvodapedagógus az alábbi módon készül fel a differenciálásra:  

- Azonos eszköz- az eszközzel végezhető tevékenységek megválasztása  

- Azonos eszköz- különböző műveletek, rendező elvek  

- Azonos téma- különböző eszközökkel történő feldolgozása  
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- Azonos téma-különböző technikákkal feldolgozva  

- Azonos téma- választható munkaformákban való tevékenykedtetés  

- Azonos munkaforma- különböző résztémák választási lehetősége  

- Azonos képesség fejlesztés-eltérő követelmények választása  

Figyelembe vesszük az egyes gyermekek egyéni érését, fejlődési ütemét, szintjét. Néhány 

gyerek a kora átlagánál ügyesebb, tehetségesebb, de a többség a személyiségfejlődés folyamatában 

megerősítést, fejlesztést, felzárkóztatást igényel. A fejlesztés területei egyenként változnak. A 

fejlesztés egyes szakaszai egymásra épülnek, kiegészítik egymást.   

 

Tehetséggondozás  

Óvodapedagógiai munkánk során a kreatív, tehetségígéretes gyermekek saját csoportjaikban 

élik óvodás életüket. Elsősorban játszanak, azzal foglalkoznak, amivel akarnak, szeretnek. A 

gyermekek fejlesztése két síkon történik: óvodai csoportjaikban a napi tevékenységekbe ágyazva, 

illetve kiscsoportos kreativitást fejlesztő, tehetséggondozó foglalkozások keretében. Feladataink:  

- Sokféle tevékenység kínálata, ezzel segítve a gyermekeknek érdeklődési irányaik 

megismerésében,  

- Egyéni bánásmód keretében történő célzott fejlesztés, képességfejlesztés,  

- A gyermek pozitív én-tudatának kialakítása, erősítése, - Elfogadó és támogató környezet 

kialakítása.  

Tehetséggondozó műhelyeink:  

- gyermek néptánc  

- vizuális műhely Gyermek néptánc:  

A magyar népi hagyományok árörökítését is szolgáló néptánc programok alkalmazásával 

kedvezően befolyásolhatjuk a gyermekek zenei alkotókészségeik kibontakozását.  

 Cél:  

- A tehetségígéretes gyermekek felismerése és tehetségük kibontakozásának megalapozása, 

elősegítése,  

- Általános és speciális (zenei, mozgás, néptánc alapelemei) képességek fejlesztése 

komplex módon,  

- Alkotókedv alakítása, improvizációs képességeik fejlesztése,  

- A magyar népi kultúrával és hagyománnyal való ismerkedés, más kultúrák tiszteletére 

nevelés,  

- A speciális feladaton túl a zenei nevelés eredményes gyakorlásával az egész személyiség 

fejlesztése.  

Vizuális műhely:  
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Vizuális programok a gyermek élmény és fantáziavilágának vizuális, szabad önkifejezése.  

 

Cél:  

- A gyermekek tér, forma, színképzeletének gazdagítása,  

- Esztétikai, szép iránti fogékonyság, igényesség alakítása,  

- Finom kézmozgás ügyesedése, a technikákkal való megismerkedés.  

A gyermekek tevékenységek során játszva ismerkedhetnek meg  a legváltozatosabb 

eszközökkel, s különféle anyagokkal, technikákkal. Pl: anyag, gipsz, lisztgyurma Technikák: 

batikolás, festés, gyurmázás, barkácsolás, varrás, ragasztás.  

A nevelési idő keretén belül a nagycsoportosok, heti egy órában tevékenykednek a 

műhelyekben.  

Logopédia:  

Óvodánkban heti rendszerességgel foglalkozik a beszédhibás gyerekekkel, a Szakszolgálat 

logopédusa .  Munkáját segítjük anyanyelvi fejlesztő programunkkal.  

7.  AZ EGÉSZSÉGNEVELÉSI ÉS KÖRNYEZETI 

NEVELÉSI ELVEK 

Egészséges életvitel igényére való nevelés  

1. A gyermek testi gondozása, testi szükségleteinek kielégítése, testi épségének védelme Az 

óvoda feladata:   

- a gyermek higiénés nevelése,   

- az alapvető higiéniai tennivalókra való szoktatás - a tisztálkodás, az anális toalet, a 

székelés és vizelés regulációja, a kulturált étkezés, a környezeti higiénia és rend, a balesetmentes 

viselkedés (a szúró-vágó eszközök használata), a ruházat tisztántartása megtanítása. – ezek 

gyakorlása, ellenőrzése, folyamatos korrekciója.  

2. A kisgyermek mozgásigényének kielégítése, harmonikus, összerendezett mozgásainak 

kifejlesztése,a gyermek testi képességeinek fejlesztése.  

Az óvoda feladata:   

- a tudatos, célszerű összerendezett cselekvés fejlődésének elősegítése  az alapvető 

mozgásfunkciókban (a járásban, sietésben, futásban, lépcsőn járásban),   

- az emberi kapcsolatokhoz nélkülözhetetlen humán mozgáskultúrában (játékban, 

feladatteljesítésben, együttes tevékenységben, segítésben, baleset-megelőzésben, fertőzést 

megelőző magatartásban).   

3. Az egészségmegőrzés és az egészségfejlesztés, amely  a tevékenykedő gyermek 

viselkedésében mutatkozik meg és a gyermek  magatartására épül.   
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Az óvoda feladata:   

- az egészséges életmód kialakítására, amelyben kialakul a kisgyermek igénye a személyi 

és környezeti higiénére, a mozgásos életmódra, az egészséges táplálkozásra és kulturált étkezésre,   

- az egészséget károsító magatartásformák elkerülésére nevelés,   

- egy adott élethelyzetben az egészségesebb megoldás választása, a másokon való segítségre 

nevelés.   

Mindezek az egészség megvédésére történő beállítódást (attitűdöt), az egészség megvédésére 

vonatkozó érdeklődést, véleményt, szándékot, "érzékenységet" nevelik a gyermekeket.  4. 

Aszociális környezet kialakítása Az óvoda feladata:   

A szeretetteljes, harmonikus légkör, pajtási-baráti hangulat kialakítása , amely formálja a 

gyermek személyiségfejlődését.   

5. Speciális gondozási, prevenciós és korrekciós testi nevelési feladatok   Az óvoda feladata:   

- az  értelmi (érzelmi) fogyatékos kisgyermekek speciális gondozása  szakértők 

bevonásával  6. Az értelmi fejlesztés, az ismeretfejlesztés  Az óvoda feladata:   

- a kisgyermeknek egyre több ismeretet kell megszereznie és rendszereznie  szervezetének 

működéséről, az egészségvédelem alapkérdéseiről(pl. kórokozó, fertőzés, betegség, táplálkozás, 

aktív mozgás és pihenés, az érzékszervek higiénéje és védelme stb.).   

- az egészség-védő, egészségfejlesztő biológiai ismeretek a gyermek értelmi szintjének 

mentén szerzi meg ,  rendszerezi ( pl. a szív munkáját bemutató foglalkozás, a szívverés 

megfigyelése, a légzés szaporasága).   

Az egészségvédelmi ismeretközlés lehetősége kiterjed az óvodai foglalkozások mellett a 

szabadidő más lehetőségeire is, így a játékra, a "kísérletezésekre", megfigyelésekre, a sétákra, 

kirándulásokra.   

7. A szocializáció elősegítése és a szociális érzékenység fejlődése-fejlesztése Az óvoda 

feladata:   

- az óvónő és más felnőtt személyek magatartása elsajátítandó mintául szerepel, azaz 

modell-értékű.   

- a gyermek-gyermek, valamint a felnőtt-gyermek kapcsolat érzelmi töltése, társkapcsolati 

igénye, biztonság-nyújtása biztosítja az együttérzés, az önzetlenség, a segítés, az önfegyelem 

kialakulását  

Az óvodai szocializáció közvetlenül kapcsolódik a családi szocializációhoz, az óvodának 

"csak" kiegészítő szerepe van a családi szocializáció mellett.  

Az óvónőnek számítania kell arra, hogy lesznek gyermekek, akik nehezebben 

szocializálódnak (illeszkednek a közösségbe, nehezebben tartják meg a közösség szabályait), 

lesznek lassabban fejlődők, alacsonyabb értelmi szinten állók, érzelmileg "sérültek" vagy 

érzékszervi, mozgásos fogyatékosok, higiénésen elhanyagoltak, és mások, akiknek harmonikus 

életvezetéséhez az óvónőnek sokkal több egészségpedagógiai ismeretre, érzelmes kapcsolatra, 

sajátos törődésre van szüksége.   
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A szegénység, a szociális kirekesztettség, az elhanyagoltság, a szeretethiány mély sebeket üt 

a gyermek lelkén. Az ilyen állapotú gyermek a nyílt és őszinte ,a derűs és szeretetteljes , a 

biztonságot nyújtó óvodapedagógushoz vonzódik.   

Ez a tény határozza meg az óvónő és a védőnő szociohigiénés (társas egészségvédő) 

karakterét, viselkedési normáját. 

A természeti és társadalmi környezet megismerése, tapasztalatszerzés 

 

A gyermek miközben felfedezi környezetét, olyan tapasztalatok birtokába jut, amelyek a 

környezetben való, életkorának megfelelő biztos eligazodáshoz, tájékozódáshoz szükségesek. 

Megismeri a szülőföld, az ott élő emberek, a hazai táj, a helyi hagyományok és néphagyományok, 

szokások, a családi és a tárgyi kultúra értékeit, megtanulja ezek szeretetét, védelmét is. 

A környezet megismerése több szempontból is kiemelt helyet foglal el az óvodai életben. A 

megismerés mellett nagyon fontos a környezethez való alkalmazkodás elősegítése. A környezet 

tárgyainak, eseményeinek elfogadása nagyon gyakran a mindennapi élet benyomásai 

feldolgozásának hatása következik be. Ezért nem lehet a környezetismeretről csak a foglalkozások 

keretén beszélni. Legtöbbször nem is ilyen alkalmakkor tágul a gyermek látókörének világa. A nap, 

mint nap megélt események felidézésekből, válaszkeresésekből adódó beszélgetések során annál 

inkább. Ezért előírás, hogy a foglalkozásokat mindig a természetes környezetben tartsuk meg. 

Településünk természeti környezetben való elhelyezkedése ezt az elvet nagyon elősegíti. Gyakran 

teszünk sétát a közeli parkokban, utcákon az év minden szakában. Séták során lehetőség adódik a 

gyerekekkel való egyéni beszélgetésekre. A természetben végbemenő változásokat közvetlen 

közelről tevékenység közben figyelik meg. (levelek színeinek változása.) Megfigyeljük a fák fajtáit, 

az erdő apró élőlényeit, (bogarak, békák, gyíkok). A séták során gyűjtött terméseket, bogyókat a 

csoportszobákban kialakított élősarokban helyezzük el. Szabadidőben lehetőség szerint 

barkácsolunk belőle (gesztenyéből, makkból, dióból, stb.). Sokat beszélgetünk az erdőben, mezőn 

élő állatokról, és közösen képalbumot készítünk. A vadon élő állatokról mesék, diafilmvetítés 

alapján beszélünk. Közben meghallgatjuk a gyerekek egyéni tapasztalatait is az állatkertben tett 

látogatásról.  

Rövid ismeretterjesztő filmeket nézünk meg a szántóföldi munkákról, amelyekben a 

gyerekek megfigyelik az évszaknak megfelelő mezőgazdasági munkákat, ismerkednek a 

mezőgazdasági gépekkel. Sétáink során lehetőség adódik a közlekedés megfigyelésére és 

gyakorlására.  

 

Az állatvilághoz hozzátartoznak a madarak is. Minden évben figyeljük és várjuk a gólyák, 

fecskék érkezését. Megfigyeljük ezen állatok életmódját.  

A természetbe beletartozik az állatvédelem is. Minden évben készítünk madáretetőket, 

azokba magvakat rakunk, s etetjük a madarakat. Télen megrendezzük a " madarak karácsonyát", 

amikor az erre a célra kijelölt fát madaraknak szánt magvakkal, madáreleséggel díszítjük fel.  

A háziállatokat a gyerekek mindegyike ismeri, sok tapasztalattal rendelkeznek róluk. Otthon 

szinte minden gyereknek lehetősége adódik arra, hogy közelről megfigyelhesse, megsimogassa 

ezeket az állatokat. Bátran építhetünk gyermekeink megfigyeléseire, élményeire, amelyet szívesen 

megosztanak velünk.  

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

66 

 

 

Környezetvédelem:  

 

Óvodás gyermekeink még aktívan nem vesznek részt a tágabb környezet védelmében, de 

néhány elvárást már igénylünk tőlük:  

• vigyázzanak a tisztaságra  

• védjék az állatokat, növényeket  

• gondozzák az élőlényeket és kíméletesen bánjanak az állatokkal  

 

Formáljuk szemléletüket azáltal, hogy felhívjuk a figyelmüket a károsító jelenségekre, pl. 

szemetes környezet, megrongált tárgyak, épületek, víz és légszennyezések.  

A szülőknek is felhívjuk a figyelmét a környezetvédelemmel kapcsolatos teendőkre, mert az 

otthon, a családnak is van tennivalója e téren.  

A gyermek és környezete közötti pozitív érzelmi viszony kialakítását erősítik a környezettel 

kapcsolatos ünnepeink:  

• Víz Világnapja - március 22.  

• Föld Napja - április 22.   

• Madarak és Fák Napja - május 10.  

• Állatvédelmi Nap - október 4.  

 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére: 

• A gyermekek elemi ismeretekkel rendelkeznek. Tudják lakcímüket, szüleik pontos nevét, 

foglalkozását, óvodájuk nevét.  

• Tudják saját születési helyüket és idejüket. Különbséget tudnak tenni az évszakok között, 

gyönyörködni tudnak szépségében. Felismerik a napszakokat.  

• A gyermekek ismerik a környezetükben lévő intézményeket, szolgáltató üzleteket, 

esztétikai alkotásokat.  

• Ismerik a háziállatokat, vadállatokat, madarakat, bogarakat.  

• Ismerik környeztük növényeit, s azok gondozását.  

• Gyakorlottak az elemi közlekedési szabályok betartásában. Ismerik a közlekedési 

eszközöket.  

• Kialakult a beszédhelyzethez és az anyanyelvi szabályokhoz illeszkedő, jól érthető 

beszéde. Ismeri a viselkedés alapvető szabályait, kialakulóban vannak azok a magatartási formák, 

szokások, amelyek a természeti és társadalmi környezet megbecsüléséhez, megóvásához 

szükségesek.   

• Élvezik a tapasztalatszerző sétákon, kirándulásokon, rendezvényeken való részvételt.     
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• Különbséget tudnak tenni az élő, és élettelen dolgok között.  

8.  A GYERMEKEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT 

SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK 

A nevelőtestületünk arra törekszik, hogy a nevelés területén ne legyen szegregáció és 

megvalósuljon a halmozottan hátrányos helyzetű sajátos nevelési igényű gyerekek társadalmi 

integrációja.  

 

Alapelvek:  

A halmozottan hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű gyerekek közösségi 

befogadásának alapvető feltétele, hogy a többségi közösség tagjai elfogadják, hogy ők is közénk 

tartoznak, ezért amihez a normál helyzetű, és képességű emberek hozzájuthatnak, ahhoz nekik is 

ugyanolyan joguk van hozzájutni.  

A velük kapcsolatos tennivalók társadalmi alapelve az, hogy a társadalmi támogatások 

eszközeivel el kell érni, hogy megmaradhassanak otthonukban, és lakóhelyi közösségükben, hogy 

kapják meg az életvezetésükhöz szükséges támogatásokat.  

Az köznevelési esélyegyenlőségnek a társadalmi esélyegyenlőség céljait kell szolgálni.  

Nevelési intézményünkben a halmozottan hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű 

gyermekek integrált módon kapják meg a megfelelő ellátást.  

 

 Kiemelt alapelvekként kezeljük:  

- A megkülönböztetés tilalma, egyéni bánásmód elve, mely vonatkozik a gyermek 

nemzetiségi faji származási, vallási, egészségi és társadalmi helyzetére egyaránt.  

- Az emberi méltóság tiszteletben tartása.  

- A szolidaritás erősítése.  

- Méltányosság és rugalmas ellátás keretében biztosítani a nevelési program felülvizsgálatát 

a személyre szóló fejlesztési programok elkészítését.  

- A civil társadalom és önkéntesek erősítése, a kirekesztés elleni küzdelembe való bevonása.  

- A neveléssel összefüggő hozzáféréskor figyelemmel kell kísérni, hogy a törvények által 

biztosított juttatások eljussanak hozzájuk.  

- A neveléshez kapcsolódó szolgáltatások eléréséhez azonos feltételeket, esélyeket kell 

biztosítanunk.  

Célok:  

- Minden halmozottan hátrányos helyzetű gyermek kerüljön be az óvodába.  

- Az óvodai egyéni fejlesztési tervek igazodjanak a gyermek képességeihez.  

- Biztosítani kell az egyéni sajátosságokhoz igazodó rendszeres és hatékony orvosi ellátást.  
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- A nevelés követelményeinek megállapításakor a gyerekek a képességeiknek megfelelő, 

teljesíthető, követelményekkel találkozzanak.             

- A szülő és az óvoda kapcsolatának erősítésével az óvoda és iskola átmenet erősítése.  

- Széleskörű kulturális sport és egyéb programok szervezése a szülők bevonásával.  

9. ÓVODAI FEJLESZTŐ PROGRAM 

Az óvodai integrációs programunk meghatározza az óvodai nevelés azon területeit, amelyek 

kiemelkedő jelentőséggel bírnak a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek fejlődésének 

elősegítésében.  

/ Hátrányos helyzetű gyerek az ,  akit családi körülményei, szociális helyzete miatt rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította.  E csoporton belül 

hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője - a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett 

önkéntes nyilatkozata szerint - óvodás gyermek esetén a gyermek három éves korában, legfeljebb 

az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen/  

A társadalmi szempontból hátrányos helyzetűek különösen a romák oktatási helyzetéről a 

legújabb kutatásokat alapul véve számtalan olyan tény írható le, melyek szükségessé teszik a 

társadalmi integráció oktatási eszközökkel való elősegítését.  

Úgy gondoljuk, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek iskolai sikerességének záloga a 

megfelelő minőségű és időtartamú óvodáztatásuk.  

Az iskoláskor kezdetéig a gyerekek fejlődésének üteme messze meghaladja a későbbi 

életszakaszok fejlődésének sebességét. Az élet első évei meghatározó jelentőségűek az 

idegrendszer a tanulás az adaptációs készségek alakulásában.  

Az alapvető készségek, melyek a sikeres iskolakezdés feltételei, kisgyermekkorban, 

óvodáskorban az agyi érési folyamatok lezárulásáig - megterhelés nélkül- rendkívül hatékonyan 

fejleszthetőek.  

A kisgyermekkorban történő pedagógiai támogatás jelentősen csökkentheti a későbbi iskolai 

kudarcokat .  

A szegényebb családok gyermekei öt éves korukra lényegesen elmaradnak kognitív 

fejlődésükben kedvezőbb helyzetű társaikhoz képest. Az elmaradás oka, a gyermeki fejlődés nem 

megfelelő ösztönzése, a szülők korlátozott erőforrásai, a megélhetési nehézségek okozta terheltség 

és az otthoni környezet hiányosságai . Tudatos óvodai pedagógiai munkára van szükség ahhoz, 

hogy a hátrányokat az óvodai nevelés csökkenteni tudja.  

Nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy a hátrányos helyzetből származó lemaradások 

szakszerű, a gyermek társadalmi helyzetére érzékeny pedagógiai szemlélettel és módszerekkel, a 

szülőket partnerré téve, velük együttműködve - sikeresen ellensúlyozhatóak. A szülőkkel való 

együttműködés az otthon és az óvoda világának találkozásával, szülők és nevelők közötti kölcsönös 

tisztelet alapján valósítható meg, melyben az óvodapedagógusoknak helyzetüknek és 
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képzettségüknek megfelelően kiemelt szerepük és felelősségük van. Az óvodai integrációs 

programunk a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének biztosítását 

szolgálja.  

 

CÉLOK:  

l. A hátrányos helyzetű gyermekek integrált keretek között megvalósuló nevelése 3 - 7 éves 

kor között.  

 

2. A korai prevenció megvalósítása az egészséges életmód, az érzelmi, értelmi, a 

szocializáció területén - együttműködve a családi és társadalmi környezettel a hátrányok leküzdése 

érdekében.  

 

3. Biztosítani minden gyermek számára, különös tekintettel a halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekeknek a lehetőséget képességeik maximális kibontakoztatásához. Egyénre 

szabott, differenciált képességfejlesztéssel, a gyermek egyéni fejlettségéhez igazított 

foglalkoztatási forma gyakorlásával.  

 

4. Többségi, kisebbségi kulturális értékek megőrzése. A szociokultúra magas szintű 

biztosítása. otthonról hozott tudás, kultúra, érték elfogadása.  

 

5. Együttműködő, elfogadó, előítéletek nélküli környezet megteremtése.  

 

6. A pedagógiai módszertani kultúra javítása, módszertani reper1oárunk állandó gazdagítása. 

folyamatos innováció, önképzés, team munka gyakorlása.  

7. Együttműködés- partnerségi kapcsolatok kiépítése a szülőkkel, segítőinkkel, 

szervezetekkel.  

8. Az iskolai potenciális tanulási zavarok megelőzése, az óvodai nevelési feltételek sajátos 

megszerezésével.  

 

SZERVEZÉSI FELADATOK  

Sok felmérés bizonyítja, hogy a jelenlegi meglehetősen teljesítményorientált 

iskolarendszerbe eleve nagy hátránnyal lépnek be azok a gyermekek, akik nem jártak 3 évig 

óvodába. Tény, hogy az első 4 év a legfogékonyabb korszak a gyermek életében, a primer 
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prevenciós lehetőségek, a családban fellelhető hiányok korai pótlása és az iskolai alkalmasság 

megalapozása miatt.  

A felmérések alátámasztják, hogy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 90%- a cigány 

származású.  

Településünkre is jellemző, hogy évről-évre növekszik a hátrányos helyzetű gyermekek 

száma. Óvodánkban ez az arány 4O% -os. A hátrányos helyzetű gyermekek óvodai beíratásának 

támogatásához minden lehetőséget mozgósítunk. A védőnő tájékoztat bennünket a leendő 

kiscsoportosok várható létszámáról és jelzést ad felénk a községből el , illetve ideköltöző 

családokról. Családlátogatások alkalmával igyekszünk a szülőket meggyőzni az óvodai nevelés 

fontosságáról. A cigány gyermekek többsége nagy családban él, nyitott a közösségi kapcsolatokra. 

Vonzalmuk az óvoda iránt mégsem alakul ki. A cigány családok egy része nem szívesen adja 

óvodába gyermekét mert félti a társak bántalmazásától . Gyakran érdeklődnek a gyermek 

biztonságáról, mintha a saját nevelésükben jobban bíznának.  

A cigány gyerekek beilleszkedését nehezíti az eltérő értékrend, a család és az óvoda között. 

NEURALGIKUS pontja a család eltérő napirendje és az óvodától nagyobb szabadságfokot 

biztosító életvitele, a szülők munkanélkülisége. Igyekszünk elérhetővé és vonzóvá tenni a roma 

családok számára az óvodai nevelést. A szülők munkába állásának lehetőségét, óvodánk rugalmas 

nyitva tartásával segítjük elő.  

A családok anyagi szűkössége, kedvezőtlen szociokulturális háttere sokszor akadály a 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek rendszeres óvodába járásának. /öltözködés, időjárás /. 

Ezért gyakoriak az 1 - 2 napos hiányzások. Az óvodától hosszabb ideig távol maradó gyermekek 

felkutatásában segítségünkre van a Kisebbségi Önkormányzat elnöke. Hosszabb hiányzás esetén / 

betegség / orvosi igazolást kérünk. Az igazolatlan hiányzásokat próbáljuk minimálisra csökkenteni.  

Óvodánkra jellemző, hogy mindent megteszünk annak érdekében. hogy ezek e gyerekek 

rendszeresebben vegyék igénybe az óvodai nevelést.  

Egyre több család partner abban, hogy gyermekét sajátjánál jobb jövőhöz segítse és tisztában 

van azzal, hogy a jobb élethez az út az óvodán és az iskolán keresztül vezet. Fontosnak tartjuk, 

hogy mi óvodapedagógusok a cigány családokkal megismerkedve alkossunk véleményt az adott 

gyermek családjáról, nem általánosítás, előítéletesség és mások benyomásai alapján. Fel kell 

fedeznünk, építenünk kell a családi nevelés apró értékeire, törekednünk kell a gyermeken keresztül 

a családok szemléletének formálására.  

 

SEGÍTŐ ÉS FEJLESZTŐ ELJÁRÁSOK AZ EREDMÉNYES INTEGRÁLÁS 

BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN:  

Az integráció új feladatkör számunkra, bár a differenciálás évek óta feladatunk. Vegyes 

életkorú csoportokat igyekszünk kialakítani, mivel a több korosztály egymásra gyakorolt hatása 

erőteljesebb, jól szocializálják az óvodakezdőket, a szokások elsajátítása terén is. A gyerekeket 

segítjük abban, hogy ki - ki felfedezze sa1át képességeit, tehetséges vonásait, képessé váljanak 

különböző közösségekbe beilleszkedni, érzelmeiket, konfliktusaikat kezelni tudják, a kudarcokat 

bírják elviselni, és fedezzék fel azt a saját utat, ami számukra a kiegyensúlyozottságot, boldogságot 

jelenti.  

- Az óvodába lépéskor egy komplex állapotfelmérést végzünk.  
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  Az anamnézis felvételére, minden beszédhiba, kommunikációs és nyelvi zavar , pszichés 

probléma, részképesség gyengeség esetén szükség van.  

Feltárhatja a panaszok organikus , idegrendszeri okait, a genetikai hátteret, a fejlődésbeli 

eltéréseket, az esetleges neuratizáló tényezőket, a problémákat előidéző. fenntartó és súlyosbító 

körülményeket.  

    Az óvodai mérés a gyermek képességeinek fejlettségi szintjét hivatott megállapítani. A 

mérés során, a gyermekről egy objektív , teljes képet tudunk alkotni, mely a gyermek fejlesztésének 

irányát is megmutatja.  

    Óvodánkban a kis - középső csoportos korú gyermekek képességeit a 

fejlesztőpedagógusok által összeállított mérőeszközökkel mérjük.  

Forrása: Kelemen Lajos: Képességmérés az óvodában című könyv  

  Porkolábné Dr. Balogh Katalin: Komplex Prevenciós  

  Óvodai Program / Kudarc nélkül az iskolában/  

  A nagycsoportban a DIFER - tesztcsomag mérőlapjait alkalmazzuk a képességek 

megállapításához .  

A csoportokban a mérések év elején és év végén történnek. Az év eleji mérések tükrében 

tervezzük, végezzük a fejlesztő munkát. A beszédhibás gyerekek szűrését logopédus végzi. Aki 

heti rendszerességgel jár az óvodánkba. A nagy 1étszámú beszédhibás gyermekek miatt csak a 

nagycsoportosokkal tud foglalkozni. Ő készíti el a dislexia vizsgálatát is.  

A problémás gyermekek estében a Pedagógiai Szakszolgálat segítségét vesszük igénybe. 

 

HOGYAN VÉGEZZÜK A FEJLESZTÉST?  

A fejlesztés célja:  

A tanulási nehézséggel /zavarral /  küzdő gyermekeknél gyakran tapasztaljuk a 

képességstruktúra fokozottságát. Bizonyos területek kiemelkedők, mások jelentős elmaradást 

mutatnak. A  fejlesztés célzottan azokra a területekre irányul, amelyekben a teljesítmény elmaradást 

mutat. Munkánk során azokat a képességeket hívjuk segítségül, amelyekben a gyermek sikeres.  

 

A fejlesztés alapvető szempontjai :  

Kiindulópontunk a gyermek életkorából függetlenül az a fejlesztési szint, ahol még a 

funkciók épek, működnek, ezért azokon a területeken jól teljesít. A haladási tempót a fejlődési ütem 

hatá-rozza meg. Ha szükséges, egészen kis lépésekben haladunk. Addig nem lépünk tovább, amíg 

a gyermek teljesítménye nem megfelelő. Betartjuk a fokozatosság elvét, figyelünk a feladatok egy-

másra épülésére, hagyunk időt a gyakorlásra, a képességek megszilárdulására. A foglalkozásokat 

áthatja a játékosság, kerüljük a kényszerítőhelyzeteket. Igyekszünk több érzékelési csatornát be-

vonni a fejlesztésbe, ezzel is segítjük a képességek megszilárdulását.  

A fejlesztés körülményei:  
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A fejlesztésre főként a csoportban nyílik lehetőség, ekkor munkánk hatékonyságának alapja 

a kiscsoportos , egyénre szabott, differenciált fejlesztés. A fejlesztés egy másik formája. ha a 

részképesség nehézséggel /zavarral / küszködő gyermekkel külön kiscsoportban ,vagy egyénileg 

foglalkozunk. Nyugodt, elfogadó légkört teremtünk, ahol nem tudatosítjuk a hiányosságokat, 

viszont kiemeljük az eredményeket. Arra bíztatjuk őket, hogy kérdezzenek, ha valamit nem értenek. 

Minden esetben kerüljük a negatív visszajelzéseket. Az elért teljesítmény mellett, kiemelten 

értékeljük a gyermek erőfeszítéseit, a szorgalmát és a kitartását.  

A fejlesztés időtartama:  

- Alkalmazkodunk a gyermek teherbíró képességéhez, figyelmi állapotára. A foglalkozások 

időtartamát fokozatosan növeljük. Szükség esetén rövid szüneteket, lazító játékokat iktatunk be.  

A fejlesztés eszközigénye:  

- A fejlesztő foglalkozások eszközeinek megválogatásánál, különösen fontosnak tartjuk a 

játékosság elvének szem előtt tartását.  

- A képességeket minél érdekesebb feladatokon keresztül fejlesztjük. Az ingergazdag 

környezet megteremtésével, felkelthető és fenntartható a gyermek figyelme, azonban a túl sok inger 

egyben gátolhatja is a figyelem fixációját.  

- Végső célunk a hatékony fejlesztés' melynek segítségével iskolakezdésre kialakul a,, 

totális érzékelő apparátus” amely a fogalmi gondolkodás kialakulásának feltétele. Az 

eredményesség érdekében már az óvodáskor elejétől alkalmazzuk a prevenciót.  

 

Programunkban a fejlesztő tevékenységünket a következő témakörökre tagoljuk:  

I. Mozgásfejlesztés / nagy és finommotorika /  

II. Testsémafejlesztés- téri tájékozódás fejlesztése  

III. Percepciófejlesztés / az alap kultúrtechnikák elsajátításához szükséges alapvető pszichikus 

funkciók /  

 

Pontos differenciált vizuális észlelés  

- alak, forma, méret, szín pontos felfogása,  

- összetartó részek értelmes egészként való észlelése / Gestalt- látás/  

- megadott formák, színek megtalálása, kiemelése egy képi környezetből /figura, háttér 

észlelése /  

- adott tárgyak térbeli helyzetének helyes felismerése, megítélése  

- vizuális információk téri elrendezése, sorbarendezése, szekventálása.  

A hallott / auditív / információk  
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- pontos észlelés. Megkülönböztetése,  

- adott hangok kiemelése  

- adott hangok helyes egymásutániságának felismerése, hangcsoportok egységbe foglalása.  

 

Összerendezett, koordinált mozgás  

- szem és a kéz összerendezett célszerű mozgása.  

- A látott, hallott információk összekapcsolásának képessége, motoros visszaadása      

/keresztcsatornák együttműködése /.  

- Rövid idejű vizuális és térbeli memória.  

     Szándékos figyelem, fegyelem koncentráció.  

 

Külső kapcsolatok  

Nevelőtestületünk egységes munkaközösségként működik, hiszen fejlesztőmunkánk igazán 

így válik hatékonnyá. Rendszeresen megbeszéljük az elért eredményeket és összehangoljuk a fej-

lesztés további lépéseit. Azt hogy a team munka fontos, valamennyien tudjuk, de fel kell isme-

rnünk a szükségességét is. Hiszen minden szakembernek közös célja, hogy sikeresnek lássa azokat 

a gyerekeket, akikkel foglalkozik. Önmagában sem az óvodapedagógus sem a fejlesz-tőpedagógus, 

sem a pszichológus nem eléggé hatékony. Együtt kell dolgoznunk és szükség van a rendszeres 

konzultációra. Ezek a közös megbeszélések nem csak elősegítik a gyermekek sikeres előmenetelét, 

hanem élő kapcsolatot alakítanak ki a társintézmények között is.  

 

EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ISKOLÁVAL 

Az óvodánk az általános iskolával közös programokat, tapasztalatcseréket szerez, ezzel is 

biztosítva a nevelés folyamatosságát. Az óvodából az iskolába történő zavartalan átmenet 

megkívánja az óvoda és az iskola nevelőmunkájának összehangolását és együttműködését.  

Az óvoda és az iskola együttműködésében érvényesül a kölcsönös bizalom, egymás 

munkájának ismerete és megbecsülése. Ez biztosítja az átmenet folyamatosságát a gyermekek 

számára.  

Tájékoztatást adunk a gyermekek fejlődéséről, egyéni fejlődésük üteméről /DIFER 

vizsgálatok/ az egyéni bánásmód alkalmazásának tapasztalatairól és az esetleges várható 

alkalmazkodási nehézségekről.  

Próbáljuk elősegíteni a gyermekek iskolai beilleszkedését, ill. csökkenteni az átmeneti 

nehézségeket, de nem vállalhatjuk egyedül a felelősséget a gyermekek iskolai magatartásáért és 

előmeneteléért.  

 

A GYERMEKVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGEK 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

74 

 

Együttműködés szemléletformálása a munkatársakkal, valamint folyamatos kapcsolattartás. 

A helyi Pedagógiai Programban a következő feladatok szerepelnek a gyermekvédelem területén.  

 

1. Fejlesztő, felzárkóztató óvodai programok szervezése.  

2. A gyermekek szakemberhez való irányítása (pszichológus).  

3. Etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek felzárkóztatása.  

4. Információáramlás.  

5. Továbbképzés, motiválás.  

6. Tanácsadás.  

7. Szakirodalom ajánlása.  

 

SZÜLŐI KÖZÖSSÉGBEN VÉGZETT FELADATOK  

- Együttműködés, személyiségformálás.  

- Tanácsadás.  

- Szülői értekezlet.  

- Az év eleji egyéni képesség felmérés után, három havonként tájékoztatjuk a szülőt -

 gyermeke fejlesztésének irányáról, a fejlődés üteméről.  

- Egyre több családlátogatás.  

 

ÖNÁLLÓ FELADATOK  

- A helyi iskolával való kapcsolattartás.  

- Az elsősök meglátogatása a nagycsoportosokkal.  

- Könyvtárlátogatás. A Művelődési Ház által szervezett programokon való részvétel. -

 Sion öregek otthonában karácsonyi műsor. (nagycsoportosokkal) - Hitoktatás.  

- A kisebbségi önkormányzattal, orvossal, védőnőkkel, családsegítővel optimális       

kapcsolat kialakítása.  

 

ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉSI SZERVEK  

  l.  Alkalmazotti érdekérvényesítési szerv .  

o Alkalmazotti Tanács .  

 Pedagógus Szakszervezet.  

  2. Szülői érdekérvényesítési szerv .  
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Szülői Szervezet 

10.  A PROGRAM RENDSZERTÁBLÁJA 

 

11.  A NEVELŐTESTÜLET ÁLTAL SZÜKSÉGESNEK 

TARTOTT TOVÁBBI ELVEK 

11.1. Az óvodába való felvétel, átvétel, értékelés 

- Az óvodába a gyermekek felvétele, átvétele jelentkezés alapján történik.   

- A kötelező óvodai beíratások idejét és módját a fenntartó határozza meg, a beiratkozás 

első határnapját megelőzően legalább harminc nappal.  

- Az óvodánkban a két és fél évet betöltött gyermek már felvehető.  

 

A program célja, feladata  

a nevelés keretei  

 

Érzelmi nevelés                                                                                             Egészséges életmód  

társas kapcsolatok           alakítása, mozgás  

 

A tevékenységbe ágyaz ott nevelés  

Játék  

Tanu1ás  

Munka jellegű tevékenység  

 

Hagyományőrzés          A külső világ tevékeny  

         megismerése /környezet és  

természetvédelem/  

 

Verselés, mesélés, dramatikus játék  

Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka,  

Ének, zene, énekes  játék, gyermektánc  

Mozgás  

 

A fejlődés várható eredménye  

az óvodáskor végére  
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- A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti.   

- Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása folyamatos, amennyiben van üres óvodai 

férőhely.   

- Az óvodai nevelésre kötelezett gyermeket minden esetben fel kell venni.  

- A beiratkozás helyszíne az óvodában van.   

- A gyermekek óvodai felvételéről, átvételéről az óvodavezető dönt.  

- Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az 

óvodavezető  bizottságot hoz létre, mely dönt a felvételekről .A döntés során előnyben kell 

részesíteni a hátrányos helyzetű gyermeket.   

- A felvételkor az óvodavezető nem tagadhatja meg a hátrányos helyzetű gyermekek 

felvételét.   

- Ha az óvodaköteles  gyermeket nem íratták be szülei az óvodába, az óvoda vezetője köteles 

értesíteni a lakóhely szerint illetékes jegyzőt e tényről.  

- A jegyző - a szülő kérelmére és az óvodavezető és a védőnő egyetértésével - a gyermek 

jogos érdekét szem előtt tartva, a gyermek ötödik életévének betöltéséig felmentést adhat a kötelező 

óvodai  nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek 

kibontakoztatása ,sajátos helyzete ezt  indokolja.  

- Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az 

óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett – az egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 28. §-ában meghatározott 

feltételekkel összhangban – az óvodavezető dönt. 

- A felvett gyermekkel szemben kötelezettsége a szülőnek, hogy rendszeresen járassa 

óvodába.  

- Amennyiben átjelentkezéssel kerül az óvodába a gyermek, a szülő az előző intézményből 

távozásról szóló hivatalos értesítést hoz.  

- Az óvodai felvétel tényét, időpontját a felvételi naplóban fel kell tüntetni.   

- A gyermek bármely okból történő kimaradását a megelőző nap 16.00 óráig be kell 

jelenteni.  

- A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, 

legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. Az óvoda véleménye alapján, ha azt a szülő nem 

fogadja el, akkor a szakértői bizottság véleménye alapján ha gyermek még nem iskolaérett ,úgy a 

következő nevelési évben is óvodás lehet.   

- Az ezt követő nevelési évben a gyermek már csak akkor maradhat az óvodában, ha azt a 

szakértői bizottság javasolja.  

11.2. Az óvodai elhelyezés megszűnése 

Megszűnik a gyermek óvodai elhelyezése, ha:  
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- A szülő másik óvodába íratja, más óvoda átvette a gyermeket,  

- Ha a nem óvodaköteles gyermek szülője kéri, hogy a gyermeke ne járjon óvodába,  

- A gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján, azaz augusztus 31-én,  

- Nem óvodaköteles gyermek esetén megszűnik az óvodai elhelyezés akkor is , ha a 

gyermek a jogszabályban meghatározottnál (10 nap) igazolatlanul többet van távol az óvodai 

foglalkozásokról - feltéve, hogy az óvoda a szülőt legalább kettő alkalommal írásban figyelmeztette 

az igazolatlan mulasztás következményeire. Nem alkalmazható ez , ha a gyermeket a gyámhatóság 

intézkedésére vették fel az óvodába, ha a gyermek hátrányos helyzetű,  

- A nem óvodaköteles gyermek esetében ha az óvodavezető fizetési hátralék miatt (a szülő 

eredménytelen felszólítása és a gyermek szociális helyzetének vizsgálata után) megszüntette az 

óvodai jogviszonyt, a megszüntetés tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedésének napján. Nem 

alkalmazható, ha a gyermeket a gyámhatóság intézkedésére vették fel.   

- Az óvoda törli a nyilvántartásból azt a gyermeket, akinek ellátása a jogszabályok szerint 

megszűnt.  

11.3. A tankötelezettség megállapítása 

A tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéshez szükséges 

fejlettséget elérje .   

Az óvoda a tanköteles életkorba lépéskor a gyermek fejlettségével kapcsolatban  

- Igazolja ,hogya gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget,   

- Dönt a hatodik életévét augusztus 31-ig betöltő gyermek óvodai nevelésben való további 

részvételéről,  

- Szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez a gyermek iskolába lépéséhez szükséges 

fejlettségének megállapítása céljából, ha  

- a  gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettsége egyértelműen nem dönthető el a 

gyermek fejlődésének nyomon követéséről szóló óvodai dokumentumok alapján,   

• a gyermek nem járt óvodába,  

• a szülő nem ért egyet a kiállított óvodai igazolással vagy  döntéssel, vagy  

• szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez a gyermek iskolába lépéshez szükséges 

fejlettségének megállapítása céljából annak eldöntésére, hogy az augusztus 31-ig a hetedik életévét 

betöltött gyermek részesülhet-e további óvodai nevelésben.  

A gyermeke iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének megállapítása céljából a szülő is 

kezdeményezhet szakértői bizottsági vizsgálatot.  

12.  FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM 

1. Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja /ONP/  

2. Nagy Jenőné: Óvodai Programkészítés, de hogyan?  
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3. Porkolábné Dr. Balogh Katalin: Komplex Prevenciós Óvodai Program  

4. Fábián Katalin: Tevékenységközpontú óvodai nevelési program  

5. Óvoda az ezredfordulón MKM Budapest 1998  

6. Mérei Ferenc - Biné Ágnes: Gyermeklélektan  

7. Dr. Buda Béla: A fejlődés és nevelés pszichológiája 9. Kósáné Ormai Vera: Fejlődés 

lélektani vizsgálatok l0. Zilahi Józsefné: Óvodai nevelés játékkal, mesével 11. Psenákné Gregor 

Klára: Kötetlenül komplexen  

12. Tolnai Gyuláné: Iskola előkészítő az óvodában  

13. Forrai Katalin: Ének az óvodában  

14. Törzsök Béla: Zenehallgatás  

15. Ludánszkiné Szabó Éva: Óvodai zenei hagyományápolás - népszokások  

16. Kerényi György: Jeles napok dalai  

17. Dr. Kovácsné Mészáros Gabriella: Minden napra egy mese  

18. Bakonyiné Vincze Ágnes, Mozgás a szabadban  

19. Murainé Szy Éva: Játékos Beszédnevelés Komplex Prevenciós Óvodai Program  

20. Nagy Béláné: Táncos játékok az óvodában  
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ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 

1. BEVEZETŐ 

Az iskolában a nevelő-oktató munka a pedagógiai program alapján folyik. A pedagógiai 

program az iskola pedagógiai stratégiai terve, amely hosszú illetve középtávra – az intézményben 

működő évfolyamok számához kapcsolódva legalább egy képzési ciklusra – határozza meg az 

iskolában folyó nevelés-oktatás rendszerét: céljait, feladatait és tevékenységeit.  

A pedagógiai program ebből következően az iskola szakmai önmeghatározásának 

dokumentuma, egyben szakmai autonómiájának biztosítéka is.   

 

A pedagógiai program tartalmát a következő jogszabályok és dokumentumok határozzák 

meg:  

A Pedagógiai program jogszabályi háttere:  

- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  

- 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 

történő végrehajtásáról  

- 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról  

- 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról –  

- 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének 

irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról  

- 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának 

rendjéről  

- 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a 

tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről  

- 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról  

- 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről  

 

 

 

 

 

ISKOLAI 

NEVELÉSI PROGRAM 
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BEVEZETŐ  

Az iskolában a nevelő-oktató munka a pedagógiai program alapján folyik. A pedagógiai 

program az iskola pedagógiai stratégiai terve, amely hosszú illetve középtávra – az intézményben 

működő évfolyamok számához kapcsolódva legalább egy képzési ciklusra – határozza meg az 

iskolában folyó nevelés-oktatás rendszerét: céljait, feladatait és tevékenységeit.   

A pedagógiai program ebből következően az iskola szakmai önmeghatározásának 

dokumentuma, egyben szakmai autonómiájának biztosítéka is.  

A pedagógiai programban, mint stratégiai tervben foglaltak akkor valósíthatók meg, ha ahhoz 

kapcsolódva:   

 - évente meg vannak határozva az aktuális célok és    - az ehhez kapcsolódó feladatok 

teljesülnek.  

A pedagógiai program megvalósításának meghatározó feltétele az iskola éves, rövid távú 

pedagógiai célokat és feladatokat is tartalmazó munkatervének elkészítése és végrehajtása.   

2. ISKOLATÖRTÉNET 

„ Olyan lesz a jövő iskolája, mint amilyen a ma iskolája.”  

 / Szent-Györgyi Albert/  

„ A tapasztalt ember tanítómestere a tudatlannak. A tudatlan ember: amin a tapasztalt 

dolgozik. Az aki a tanítóját nem teszteli, és nem szereti azt, min dolgozik tévedésben van, bármily 

eszes ember volna.”  

 / Lao-ce /  

„ A nép olyan, mint a birka. Ha jó pásztor tereli őket, mennek engedelmesen s meg is híznak 

mellette. Ha hitvány a pásztor, elbitangol a nyáj.”  

 / Wass Albert/  

2 A néptanító szívét vasból alkotta az Isten, hogy elbírja azt a sok kegyetlen lábat, amivel a 

sors meggázolja.”  

 / Gárdonyi Géza/  

 

A falu iskolájáról az első adatunk a XVI.  századból való. Ebben az időben az írás-olvasás 

megtanítása volt a legfontosabb feladat. 1848-ban hat osztályban folyt a munka, minden tantárgyat 

egyetlen tanító tanított. 1908-ra elkészült az új iskola. 1912-ig csak férfi tanítója volt a községnek. 

1914-ben alkalmaztak először női tanítót. 1948-ig a korábbi gyakorlatnak megfelelően a felekezeti 

iskolákban folyt az oktató-nevelő munka.1948-ban bekövetkezett az államosítás. A megnövekedett 

létszámú tanulósereg, a 8 évfolyamossá történő fejlesztés, a szakosítás szükségessé tette a képzett 

pedagógusok munkába állását. Kevés lett a község 4 tanterme. 1955-60 között szakaszosan épült 4 

új tanteremmel a mai épületünk régi szárnya. 1989. augusztus 20-án került sor annak az épületnek 

az átadására, amelyben jelenleg is tanítunk. Ez új lehetőségeket nyújtott az oktató-nevelő 
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munkához. Szaktantermeket  alakítottunk ki. Beindíthattuk a művészetoktatást furulya, zongora, 

képzőművészeti és néptánc tanszakon. A gyerekek 6 évfolyamon végzik tanulmányukat, amiről 

bizonyítványt is kapnak. A pályázatok segítségével a meglévő technikai állományunkat 

fejlesztettük( interaktív táblák).Iskolánkban a szakos ellátottság 100%-os. Büszkék vagyunk a 

tehetséggondozás területén elért eredményeinkre.   

A társadalom, a pedagógusok és a szülők célja azonos: gyermekeinkből művelt, jól képzett, 

az életben boldogulni tudó embereket szeretnénk nevelni. Iskolánk hosszú múltja alatt többször 

változtak az iskola falai, épületei, de nem változott a bennük munkálkodó pedagógusok fő célja: 

emberséget és tudást adni a felcseperedő gyerekeknek.  

 

Gazdálkodás  

Az intézmény önálló gazdálkodó költségvetési szerv a Baptista Szeretetszolgálat 

fenntartásában.  

 

Földrajzi környezet  

Iskolánk a település egyetlen alsó fokú köznevelési intézménye. 17 km-re fekszik a 

megyeszékhely, mely számunkra sok tekintetben előnyös. Közigazgatásilag Nyírbogdány 

községhez tartozik a hozzá 4 km-re lévő úgynevezett gyártelepi terület. A Gyártelepen közel 800 

ember él. A gyártelepi gyerekek a Volán menetrendszerű járatával a központi iskolába járnak 

tanulni. A község családjainak anyagi, szociális és kulturális helyzete rendkívül változó. Egyre több 

tanuló szorul segítségre, támogatásra. Ezek megoldására rendkívüli erőfeszítésre van szüksége az 

önkormányzatnak, az intézmény fenntartójának és maguknak az intézményeknek.   

Iskolánkban jelenleg  10 tanulócsoportban, 4 napközis és 2 tanulószobai csoportban folyik az 

oktatás.  

 

Tanuló létszám az elmúlt öt évben:         2013-2014/ 198 fő  

                                                                 2014-2015/ 190 fő  

                                                                 2015-2016/ 202 fő  

                                                                 2016-2017/ 182 fő  

                                                                 2017-2018   171 fő  

A 2017/2018.tanévtől felmenő rendszerben bevezetve általános iskolai felnőttoktatást 

indítunk 5-8.évfolyamon, esti tagozaton. Az iskola beiskolázó körzete Nyírbogdány és környéke.   

A felnőttoktatásban részt vehetnek a tanulók attól az évtől kezdődően, amelyben nyolc 

évfolyamos általános iskola esetén tizenhetedik életévét betölti és  kizárólag felnőttoktatásban 

kezdhet új tanévet.  

A tanuló attól a tanévtől kezdve folytathatja a tanulmányait felnőttoktatás keretében, 

amelyben a tizenhatodik életévét betölti.  
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Sajátos nevelési igényű tanuló, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő tanuló esetén, továbbá, ha a tanulmányi követelményeket azért nem tudták teljesíteni, mert 

a tanuló tartós gyógykezelés alatt állt, a meghatározott életkorhoz kettő évet hozzá kell számítani.  

 A nevelőtestület életkor, szakmai gyakorlat szerinti összetétele ideálisnak mondható. Az 

idősebbek tapasztalata mellett a fiatalok lendülete kell, hogy biztosítsa az eredményes munkát.  

Ismereteiket, módszertani megújulásukat, a szakmai kihívásoknak való megfelelést 

önképzéssel és a szakmai továbbképzéseken való részvétellel biztosítják.  

Intézményünk a Rétközi Iskolaszövetségnek a tagja, mely a térségben működő iskolák 

szakmai munkáját segíti, és megteremti a lehetőségét annak, hogy tanulóink szaktárgyi 

versenyeken vegyenek részt. Iskolánkban az alapfokú oktatás mellett művészetoktatás is folyik  

Az alapfokú művészetoktatás keretében 3 különböző területen folyik a képzés: néptánc, 

képzőművészet, zene (furulya, zongora).  

Iskolánkban jelenleg két idegen nyelv oktatása folyik. Angol illetve német nyelvet 

választhatnak diákjaink.  

Számítástechnika tantermeink és gépparkunk lehetővé teszi a tanórán és egyéb foglalkozás 

keretében informatikai oktatást 4. évfolyamtól – minden tanuló számára.  

A sportolás feltételeit a tornaterem és a sportpálya biztosítja.  

Iskolánkban működik a DÖK, melynek segítő nevelője céltudatosan készíti fel a gyerekeket 

életük szervezésére, annak irányítására és döntésekre. Megtanulják jogaikat és kötelességüket, 

egymás segítését. Az iskolagyűlések demokratikus gondolkodás és cselekvés lehetőségét 

biztosítják tanulóinknak.  

Személyiségformálásban jelentős szerepet játszanak ünnepélyeink, rendezvényeink, melyek 

igazi élményt nyújtanak mind az iskolai mind a szülői közösségnek.  

Kiemelkedő a rendszeres filharmónia előadássorozat, a művészeti iskola gálaműsora, a 

Kazinczy-hét és más kulturális rendezvények.  

A szülői környezet jelentős részben támogatja az iskola munkáját, hisz mindannyian az 

eredményes nevelőtevékenység érdekében dolgozunk, hogy gyermekeinket segítsük, életre 

neveljük, arra kellő mértékben felkészítsük.  

       Pedagógiai feladataink:  a helyi tantervben megfogalmazott alapvető tartalmak átadása, 

elsajátíttatása, a Nat-ban szereplő kulcskompetenciák és fejlesztési feladatok megvalósítása, 

valamint az ezekre épülő differenciálás. Célunk, hogy tanulóink: a különböző szintű adottságaikkal, 

az eltérő mértékű fejlődésükkel, az iskolai és iskolán kívüli tanulásukkal, egyéb (érdeklődési 

körüket érintő) tevékenységükkel, szervezett ismeretközvetítéssel, spontán tapasztalataikkal 

összhangban minél teljesebben bontakoztathassák ki személyiségüket.  

 

2017.szeptember 1-től iskolánkban beindul az általános iskolai felnőttoktatás 5-

8.évfolyamon,  felmenő rendszerben bevezetve. Az indítás oka, hogy több, a településen és a 

környéken elő felnőtt jelezte, hogy szeretné befejezni az általános iskolát.   

A felnőttek általános iskolája 5-8. osztályának feladata az alapműveltségre épülő általános 

alapműveltség közvetítése.   
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Olyan ismereteket és képességeket nyújt, amelyek átfogják az általános alapműveltség 

általános iskolai körét, tekintetbe véve a tanulók élettapasztalatait és korábbi (megszakított) iskolai 

tanulmányait, eredményeit, rendezve és kiegészítve ezeket. Ebből kiindulva megteremti a 

munkaerő-piaci szakképzés vagy a szakiskolai és a középiskolai továbbtanulás lehetőségét.  

Az iskola nevelési programja és a helyi tanterve szoros egységet alkot. A nevelési 

programban meghatározott nevelési alapelveket, a kitűzött célokat és feladatokat elsősorban a 

tanítás - tanulás folyamatában a helyi tanterv megvalósításával és egyéb  tevékenységgel éri el az 

iskola.  

A különböző ismeretek elsajátítása során törekszünk a tanulók értelmi, önálló 

ismeretszerzési, kommunikációs, egészséges és kulturált életmód iránti cselekvési motívumainak, 

képességeinek a kialakítására, fejlesztésére.   

A tananyag feldolgozása, összefüggéseinek feltárása megalapozza a tanulók: műveltségét, 

világszemléletük, világképük formálódását, társas kapcsolatát, eligazodásukat saját testükön, lelki 

világukban, tájékozódásukat szűkebb és tágabb környezetükben.   

Pedagógiai alapelveink  

 

- iskolánk nevelőtestületének pedagógiai hitvallása -  

A nyírbogdányi Kazinczy Ferenc Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási 

Iskolában tanító pedagógusok mindennapi nevelő - oktató munkájukban az alábbi felsorolt 

pedagógiai alapelveket szeretnék érvényre juttatni:  

 

1.Iskolánkban olyan légkört kívánunk teremteni, ahol tanulóink otthon érezhetik magukat.   

 Ennek keretében:  

• gyermekszereteten alapuló, gyermeki jogokat tiszteletben  tartó, gyermekközpontú 

pedagógia megvalósítása,  

• biztosítjuk és működtetjük a demokratikus fórumokat, melyeken a tanuló szabadon 

véleményt nyilváníthat,  

• minden tanuló számára biztosítjuk, hogy egyéni képességeiknek megfelelően felkészítjük 

a következő iskolafokra.   

• hangsúlyozzuk a kötelességek és a jogok egyensúlyának fontosságát,  

• minden gyermek számíthat a pedagógusok jóindulati segítségére, tanulmányi munkájában 

és életének egyéb problémáiban,  

• az iskola életében szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk:  

tanuló és tanuló,  

tanuló és nevelő,  

szülő és nevelő,  

nevelő és nevelő között.  
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Ennek érdekében:  

• a tervszerű nevelő és oktató munka a tanulók alapkészségeit fejleszti, és számukra 

korszerű, a mindennapi életben hasznosítható, továbbépíthető alapműveltséget nyújt,  

• iskolánk olyan - az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a természetre, a 

tudományokra, a technikára vonatkozó - ismereteket közöl, melyek megalapozzák a tanulók 

műveltségét, világszemléletét, világképük formálódását és eligazodásukat szűkebb és tágabb 

környezetükben,   

• az iskola oktató tevékenységének célját a gyermeki személyiség széleskörű fejlesztésében 

látjuk,  

• fontosnak tartjuk, hogy diákjaink elsajátítsák, az egyéni és csoportos tanulás módszereit,  

• szeretnék 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 - megelőzni, felismerni a rosszat, 

törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáinak és helyes 

formáinak kialakítására,  

• szeretnénk tanulóinkat megismertetni nemzeti kultúránk és történelmünk eseményeivel, 

kiemelkedő személyiségeivel és hagyományaival, hogy mindezek megbecsülése révén tápláljuk a 

gyermekekben a haza, a szülőföld iránti szeretetet.  

• Törekszünk az alkalmazható tudás megszerzésére.  

• Tanulóinkban kialakítjuk együttműködésére, a társas kapcsolatokra épülő ismeretszerzés 

fontosságát.  

• Törekszünk az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges képességek, kompetenciák 

megalapozására.  

 

Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, 

eljárásai  

A nevelés és az oktatás nem választható el egymástól, nem állítható szembe egymással. Az 

oktatás a nevelés része. Alapelvek: 

- A pedagógiai munka lényege: a szabadságra nevelés. Az irodalom tanításával, a nyelvek 

oktatásával, a zenei neveléssel, a matematika, fizika, történelem oktatásával, a sporttal, technikával 

és informatikával a fiatalember személyes szabadságát kell szolgálni.  

- Segíteni kell a tanulók egyéni képességeinek kibontakozásában.  

- Tiszteletben kell tartani a tanulók személyiségét, figyelembe venni egyéni képességeiket. 

Törekedni kell arra, hogy egyetlen tehetség se kallódjon el.  
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- Diákokkal előre meg kell ismertetni a velük szemben támasztott követelményeket, így 

tudhatják a velük szembeni elvárást.  

- A fiatalokat a felelős állampolgári létre, az egymásért való felelősségre, a család, haza, 

munka szeretetére és megbecsülésre kell nevelni.  

- Az értelem fejlesztésével együtt fontos az érzelmi és akarati élet formálása.  

- Meg kell tanítani a kudarcot is elviselni, feldolgozni és értékelni.  

- A nevelésen és az oktatáson sugározzon át a természethez való megváltozott viszony, az 

ökológiai szempontok előtérbe kerülése, az élet és a természet szeretete, a természeti kincsek és az 

épített örökség megbecsülése.  

- Tervszerű és következetes nevelő-oktató munkával fejleszteni kell a tanulók 

alapkészségeit.  

- Erősíteni kell a tanulók iskolához való kötődését. Ennek érdekében olyan légkört kell 

megteremteni, hogy az iskolában otthon érezhessék magukat a gyerekek.  

- Az iskolában olyan, - az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a tudományokra 

vonatkozó – ismereteket kell közölni, melyek megalapozzák a tanulók széleskörű műveltségét, 

elősegítik az értelmi, erkölcsi eligazodásukat az őket körülvevő világban.  

- Erkölcsileg, szellemileg és testileg egészséges nemzedéket kell nevelni.  

- Fontos a pontosság, fegyelem és az önfegyelem gyakorlása.  

- A tanulóknak érezniük kell a felelősséget a Föld globális problémái iránt, és tudatosítani 

kell bennük, hogy a mindennapi életben is figyeljenek környezetünk megóvására.  

- Törekedni kell a szociális hátránnyal, tanulási nehézséggel vagy beilleszkedési-, 

magatartási zavarral küzdő gyerekek hátrányának leküzdésére.  

- Fontos a szülőkkel való folyamatos kapcsolattartás, valamint aktív részvétel a lakóhelyünk 

életében.  

 

Célok, feladatok: 

- Az iskolában folyó oktató-nevelő munkának tehetséggondozó és felzárkóztató 

programokkal támogatnia kell az egyéni képességek kibontakozását. - Gondoskodni kell:  

 az általános és széles alapműveltség biztosításáról minden tanulónál,  

 tanulási kudarcok megelőzéséről,  

 a sikeres beilleszkedés elősegítéséről,  

 a szociális hátrányokból adódó hátrányok kompenzálásáról,  

 önismeret fejlesztéséről,  

 önellátásra való képesség és igény kialakításáról a napi szükségletek kielégítésében 

(tisztálkodás, öltözködés, iskolai felszerelés stb.),  
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 a testi nevelésről, mely a tanórákon, kirándulásokon és túrákon, különféle 

sportrendezvényeken, sportköri foglalkozásokon valósul meg,  

 a  tanuláshoz  szükséges  szövegértési  és  szövegalkotási 

 képességek fejlesztéséről,  

 arról, hogy a tanulók rászokjanak a tanórák alatti munkafegyelemre, a házi feladatok 

elkészítésére, az iskola házirendjének megtartására, valamint az utcán, a közlekedésben való 

fegyelmezett viselkedésre. Fontos:  

 a család tiszteletére, a szülők, nagyszülők megbecsülésére, szeretetére, udvariasságra, 

figyelmességre, mások szokásainak és tulajdonának tiszteletben tartására nevelés,  

 az esztétikai nevelésben a képzőművészetek, a zenei kultúra oktatása, valamint a beszéd, 

a viselkedés, az öltözködés és a környezet kultúrájának elsajátítása.  

 Magyarország megismerése, szeretete és megóvása,  

 a nemzeti kultúra ápolása, hazaszeretetre nevelés, hagyományaink, ünnepeink 

megismertetése, átörökítése.  

 az általános iskolai követelmények minél magasabb szintű elsajátításáról,  

 a tanulók továbbtanulási esélyeinek a növeléséről,  

 az alkalmazható tudás elsajátíttatásáról.  

 

A tanulók legyenek képesek:  

 az idejüket önállóan és hatékonyan beosztani,   

 saját  képességeiknek  megfelelő  szinten  teljesíteni  a 

 tanulmányi követelményeket.  

 

Művészetoktatás:  

1. A művészeti nevelés általános célja 

A művészeti nevelés a személyiség fejlesztés fontos része. Sajátos tulajdonságokat, 

képességeket fejleszt. 

Épít a gyermek:  - nyitottságára 

                            - fogékonyságára  

 - esztétikum iránti érzékenységére  

 - alkotási vágyára  

Ezt  szem előtt  tartva, speciális művészeti ismereteket nyújtva az alkotó  munkával együtt 

járó, pozitív élmények segítségével hozzájárul egy harmonikus  kreatív személyiség kialakításához. 

Ösztönzi a gyermeket a tolerális kapcsolattartásra, együttműködésre.  
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2. A művészeti területek közös általános követelményei 

  

Tanulóink tudják, ismerjék: 

Művészeti emlékeink, hagyományaink ápolásának szokásrendszerét.  

Nemzeti, nemzetiségi, etnikai kisebbségi művészet kulturális értékeit.  

Európai és egyetemes művészeti kultúra jellemzőit, értékeit.  

Kulturált beszéd és magatartási formákat.  

Művészetekhez kapcsolódó kommunikációs és metakommunikációs jelrendszert.  

Fejlődjön a tanuló: 

Kreativitása  

Ízlése  

Emlékezete   

Képzelete  

Improvizációs készsége a különböző művészeti területeken  

Alkalmazkodó képessége, toleranciája  

Gondolkodása  

Figyelme  

Koncentrációs képessége  

Problémaérzékenysége  

 

 

 Alakuljon ki a tanulókban: 

A művészetek iránti igény.  

Interpretáláshoz szükséges önfegyelem.  

Rendszeres munka iránti igény.  

A szabadidő kulturált eltöltése iránti igény.  

  A  pedagógusok felelősségteljes feladata felismerni a tehetségeket, tehetséggondozó 

versenyek szervezésével a tehetségek motiválása. 
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3.  Művészeti iskolánk siker kritériumai 

Pedagógiánk alappillére a gyermekközpontúság. 

 Célunkolyan légkör kialakítása, ahol a tanuló és a tanár egyaránt jól érzi magát. Olyan 

egyéni élményekhez, sikerekhez juttatni a gyermeket, ahol  önálló művészigondolatai 

megvalósulhatnak. 

 Célunk, hogy a tanulóönmagához képestaz  optimum szintre jusson el. Mindezt a tanítási 

órákon kívüli előadások, kiállítások, versenyek, találkozók megszervezése növeli.  

 A tananyag feldolgozása és az ezekhez kapcsolódó módszereket úgy választjuk meg, hogy 

az adott szakirány pedagógusa is tudja, hogy az itt folyó nevelés  általános művészeti nevelés. Az 

itt tanuló gyerekek nagy része művészeteket értő-és befogadófelnőtté fog válni, nem pedig hivatásos 

művésszé. 

 Ösztönözni kívánjuk diákjainkat abban, hogy a programok tervezésének, szervezésének, 

megrendezésének alkotó résztvevő legyenek.  

Olyan problémamegoldóegyénné nevelni, aki tudja, hogy a küzdeni tudás a legfontosabb.  

4. Feltételrendszer 

 

1. Tárgyi feltételek  

A tárgyi feltételeket „Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja” 

részletesen megfogalmazza. Rövid és hosszú  távú tervünk, hogy eszközeinket folyamatosan 

bővítsük, hogy teljes eszköztárral rendelkezzünk. 

2. Személyi feltételek. 

 

A művészeti iskola programjának megvalósításához elengedhetetlen, hogy az adott 

tanszakokon szakmailag felkészült és megfelelő végzettséggel rendelkező szakemberek tanítsanak. 

(oklevelek másolata a mellékletben)  

4. Művészeti iskolánk szerkezeti felépítése 

Hagyományaink, tárgyi és személyi feltételeink alapján a következő művészeti ágak és azok 

tanszakain kívánunk alapfokú művészeti oktatást indítani.  

Egyéb célok:  

• a tanítási-tanulási folyamat során strukturált tudást közvetítünk: az ismeretek 

megszerzésének, a megértés, az alkalmazás, a magasabb művészeti szintű illetve új 

körülményekhez való alkalmazkodás képességének kialakításával (kreativitás)  
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• pedagógiai munkánk középpontjában a személyre szóló fejlesztés törekvése áll, hogy 

tovább fejlesszük minden egyes gyermekben személyiségének saját értékeit   

• törekszünk arra, hogy növendékeinkben kialakuljon a reális önértékelés képessége, a 

teljesítmény és sikerorientált beállítódás, az egészséges önbizalom   

• alapvető célunk, hogy növendékeink képesek legyenek a művészetek befogadására, 

értésére és művelésére, minél több művészeti ág iránti érdeklődésre, nyitottságra.   

 

Feladatok:  

• pedagógiai munkánk középpontjában a személyre szóló fejlesztés áll, az egyéni 

képességek kibontakoztatása fejleszteni kell a növendékek felelősségtudatát, a kitartás képességét 

és az érzelemvilág gazdagodását  

• erősíteni kell a humánus magatartásmintákat, szokásokat, a jellem formálásával szolgálni 

a gyermek személyiségének érését  

• ki kell alakítani növendékeinkben a közösségi magatartás elemi szabályait  

• fogékonnyá kell tenni gyermekeinket saját környezetük, a természet, a társas kapcsolatok, 

majd a tágabb társadalom értékei iránt   

• erősíteni kell az Európához való tartozás tudatát és egyetemes értelemben is késztetni más 

népek hagyományainak, kultúrájának, szokásainak, életmódjának megismerésére, megbecsülésére.  

 

Az általános iskolai felnőttoktatás célja:  

- Az általános iskolából korábban lemorzsolódott tanulók ismereteinek a bővítése, az 

általános iskola elvégzése,  

- továbbtanulás, Feladata:  

- a korábbi ismeretek felelevenítése, az új ismeretek rögzítése,  

- alkalmazható tudás megszerzése,  

- kompetenciafejlesztés,  

- a tanulás tanítása, a tanulás megszerettetése.  

 

Értékek – Kiemelt fejlesztési feladatok  

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

tanulókkal történő megismertetése, elfogadtatása és átadása határozza meg.  

 

Pedagógiai munkánk alapvető feladata, hogy a gyermeki nyitottságra, fogékonyságra, 

érdeklődésre és aktivitásra építve a személyiségfejlődés szempontjából kiemelten fontos alábbi 

értékeket tanulóink elsajátítsák, ezek képviselete váljon bennük meggyőződéssé és határozza meg 

viselkedésüket, magatartásukat.   
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• Az élet tisztelete, védelme. A természeti környezet megóvása. Az állatok és növények 

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

• 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).  

• 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.  

• Fogékonyság az emberi kapcsolatokra, a barátságra. Hűség, önzetlenség, megértés, 

tapintat, őszinteség, egymás elfogadása, udvariasság, figyelmesség.  

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

• 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.  

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

önértékelés, valamint az önálló tanulás képességeinek kialakítására.  

• A szülőföld és Magyarország megismerése, szeretete, megóvása. A nemzeti kultúra 

ápolása: a nemzeti múlt megismerése, megértése, emlékeinek, hagyományainak, jelképeinek 

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

• A kisebbségben élő magyarságért érzett felelősség - és közösségvállalás. A hazánkban élő 

kisebbségek és más népek, nemzetek jogainak tisztelete, kultúrájuk, hagyományaik tiszteletben 

tartása.  

• 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 közösségi tevékenységekre. 

Törekvés a demokrácia érvényesítésére.  

Az iskolánkban folyó nevelő és oktató munka feladata, hogy a felsorolt értékek elsajátítását 

elősegítse. Ezt szolgálják a nevelési program különböző fejezeteiben később meghatározásra kerülő 

tanórai és egyéb nevelési tevékenységek, valamint az e tevékenységekhez kapcsolódó folyamatos 

értékelés.  

  

Nevelési céljaink megvalósítását segítik az iskola pedagógusai által alkalmazott 

személyiségfejlesztésre irányuló eljárások, nevelési módszerek.  

Nevelési módszereink két nagy csoportra oszthatóak:  

• Közvetlen (direkt) módszerek azok, amelyeknek alkalmazása során a nevelő közvetlenül, 

személyes kapcsolat révén hat a tanulóra.  
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• Közvetett (indirekt) módszerek azok, amelyekben a nevelő hatás áttételesen, a tanulói 

közösségen keresztül érvényesül.  

 

Iskolánk pedagógusai által alkalmazott közvetlen és közvetett nevelési eljárások:   

 

 Közvetlen módszerek Közvetett módszerek 

 

 

1. Szokások kialakítását 

célzó, beidegző módszerek.   

 

- Követelés.   

- Gyakoroltatás.   

- Segítségadás.   

- Ellenőrzés.   

- Ösztönzés.   

- A  tanulói 

 közösség 

tevékenységének 

megszervezése.   

- Közös (közelebbi 

vagy  

távolabbi) célok 

kitűzése,  elfogadtatása.   

- Hagyományok 

kialakítása.   

- Követelés.   

- Ellenőrzés   

- Ösztönzés.   

 

 

2. 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 

közösségi életből.   

 

 

3.  Tudatosítás  

(meggyőződés 

kialakítása).   

- Magyarázat, 

beszélgetés.  - A tanulók 

önálló elemző  munkája.   

- Felvilágosítás a 

betartandó magatartási 

normákról.   

- Vita.   

3. AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI 

SZABÁLYOZÁSA A 110/2012.(VI.4.) KORMÁNYRENDELET 

NEMZETI ALAPTANTERV ALAPJÁN 

A NAT – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 5. § (4) bekezdésében 

foglaltaknak megfelelően – rögzíti „az iskolai nevelés-oktatás tartalmi egységét, az iskolák közötti 

átjárhatóságot, meghatározza az elsajátítandó műveltségtartalmat, valamint kötelező 

rendelkezéseket állapít meg az oktatásszervezés körében, így különösen a tanulók heti és napi 
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terhelésének korlátozására”. Az iskolák szakmai önállóságának teret engedve lefekteti a köznevelés 

szemléleti, elvi és tartalmi alapjait, azaz meghatározza az alapműveltség kötelezően közvetítendő 

tartalmait minden magyarországi iskola számára.  

Az új NAT műveltségi területenként határozza meg az iskolai nevelés-oktatás pedagógiai 

tartalmát. A fejlesztési feladatok és a közműveltségi tartalmak az egyes nevelési-oktatási 

szakaszokhoz kapcsolódnak.  

A Nemzeti Alaptanterv alapján megfogalmazott feladatok:  

- a nemzeti műveltség,  

- a hazai nemzetiségek kultúrájának átadása, megőrzése,  

- az egyetemes kultúra közvetítése,  

- az erkölcsi érzék és a szellemi, érzelmi fogékonyság elmélyítése,  

- a tanuláshoz, a munkához szükséges képességek, készségek, ismertetek, attitűdök együttes 

fejlesztése,  

- az egyéni és a csoportos teljesítmény ösztönzése,  

- a közjóra való törekvés megalapozása,  

- a nemzeti közösségi összetartozás és hazafiság megerősítése  

- értékálló és a kor igényeinek megfelelő tudás elsajátítása  

A Nemzeti Alaptanterv alapján megfogalmazott célok:  

- a haza felelős polgárává váljék,  

- a tanulókban kifejlődjön a hazafiság érzelemvilága,  

- reális önismeret,  

- szilárd erkölcsi ítélőképességre tegyen szert,  

- megtalálja helyét a családban,  

- megtalálja helyét a munka világában,  

- tartalmas és tartós kapcsolatok kialakítására váljék képessé, legyen képes felelősségteljes 

döntések meghozatalára,  

- váljék képessé az önálló tájékozódásra, véleményformálásra, cselevésre,  

- ismerje és értse a természeti és társadalmi, kulturális jelenségeket, folyamatokat,  

- a kultúra és az élővilág változatosságának megőrzése  

A hatékony intézményes nevelés-oktatásnak nélkülözhetetlen eleme a szülőkkel történő 

együtt-működés. Az intézmény a szülők számára nyújtott pedagógiai segítséggel, a szülők 

véleményének, javaslatainak befogadásával, hasznosításával teremti meg a sikeres 

együttműködést.  

Fejlesztési területek-nevelési célok:  
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A fejlesztési területek – nevelési célok áthatják a pedagógiai folyamat egészét. A célok 

elérése érdekében a pedagógiai folyamatban jelen kell lennie az ismeretszerzés, a gyakoroltatás, 

cselekedtetés mellett a példák érzelmi hatásának is. Összhangban kell lennie a kulcskompetenciák 

alapját adó képességekkel, készségekkel, az oktatás és nevelés során megszerzett ismeretekkel, és 

a tudásszerzést segítő attitűdökkel.   

A nevelési célok megvalósulása a köznevelés folyamatában:  

- beépülnek az egyes műveltségi területek, illetve tantárgyak fejlesztési követelményeibe, 

tartalmaiba;  

- tantárgyak részterületeivé válhatnak, vagy önálló tantárgyként jelenhetnek meg az iskola 

helyi tanterve szerint;  

- alsó tagozaton tematizálják  a tanítói munkát, a felsőbb évfolyamokon pedig elsősorban 

az osztályfőnöki órák témaköreit;  

- témákat, fejlesztési helyzeteket körvonalaznak a nem tanórai keretek között folyó, egyéb 

iskolai foglalkozások, programok számára.  

Az erkölcsi nevelés  

- A tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése,   

- A cselekedeteikért és azok következményeiért viselt felelősségtudatuk elmélyítése,  

- Igazságérzetük kibontakoztatása, közösségi beilleszkedésük elősegítése,   

- Az önálló gondolkodásra és a majdani önálló, felelős életvitelre történő felkészülésük 

segítése,  

- Az elkerülhetetlen értékkonfliktusokra való felkészítés,  

- A tanulók erkölcsi és életvezetési problémáira a helyes megoldáskeresés,  

- A kötelesség tudat, a munka megbecsülése, a mértéktartás, az együttérzés, a segítő 

készség, a tisztelet, a tisztesség, a korrupció elleni fellépés, a türelem, a megértés, az elfogadás 

megtanulása,  

- A tanulást elősegítő beállítódások kialakítása – az önfegyelemtől, képzelőtehetség, 

intellektuális érdeklődésük felkeltése. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés  

- A tanulók ismerjék meg nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait, az egyetemes 

emberi civilizáció kiemelkedő eredményeit, nehézségeit és ezeket kezelő nemzetközi 

együttműködési formákat.  

Tanulmányozzák a jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, 

írók, költők, sportolók munkásságát.   

- Ismeretek, egyéni és közösségi tevékenységek elsajátítása, amelyek megalapozzák az 

otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismerését, megbecsülését.   

- Alakuljon ki bennük a közösséghez tartozás, a hazaszeretet érzése,  
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- Ismerjék meg Európa történelmét, sokszínű kultúráját,  Állampolgárságra, demokráciára 

nevelés  

- A cselekvő állampolgári magatartásra, a törvénytiszteletre, az együttélés szabályainak 

betartására,   

- Az emberi méltóság és az emberi jogok tiszteletére, az erőszakmentesség, a 

méltányosságra nevelésre,  

- A tanulók megismerjék meg a főbb állampolgári jogokat és kötelezettségeket, a 

honvédelmi nevelést biztosítása.   

- A közügyekben a kreatív, önálló kritikai gondolkodás, az elemzőképesség és a vitakultúra 

fejlesztésére,   

- A felelősség, az önálló cselekvés, a megbízhatóság, a kölcsönös elfogadás elsajátítása, a 

tanulók tevékeny részvételére építő tanítás- és tanulásszervezési eljárások megismerésére.  

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése  

- Az önismeret fejlesztése, mint a társas kapcsolati kultúra alapja – a személyes 

tapasztalatok és a megszerzett ismeretek tudatosításán alapuló, fejlődő és fejleszthető képesség.  

- A tanuló kedvező szellemi fejlődésének, készségeinek, tudásának és kompetenciáinak 

kifejlesztése.   

- A tanulók képessé váljanak az érzelmeiknek hiteles kifejezésére, a mások helyzetébe 

történő beleélés képességének az empátiának a fejlődésére, a kölcsönös elfogadásra. -A tanuló 

énképének kialakítása, hogy a saját/egyéni fejlődésüket, sorsukat és életpályájukat maguk tudják 

alakítani.   

- A megalapozott önismeret kialakításával a tanulókban fejlődjön ki a kulturált egyéni és 

közösségi élethez, mások megértéséhez és tiszteletéhez, a szeretetteljes emberi kapcsolatok 

kialakításához szükséges képesség.  

 

A családi életre nevelés  

A család kiemelkedő jelentőségű a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, szeretet 

kapcsolatainak, önismeretének, testi és lelki egészségének alakításában. A környezet változásai, az 

érték-rendben jelentkező átrendeződések, a családok egy részének működésében bekövetkező 

zavarok szükségessé teszik a családi életre nevelés beemelését a köznevelés területére.   

A köznevelési intézményeknek ezért kitüntetett feladata:  

- a harmonikus családi minták közvetítése,   

- a családi közösségek megbecsülésére nevelés,  

- felkészítés a családi életre,  

a családi életükben felmerülő konfliktusok kezelésére nevelés,  - a szexuális kultúra 

kérdései. A testi és lelki egészségre nevelés  
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- Az egészséges életmódra, a testi-lelki egészségre nevelés,  

- A helyes táplálkozásra, a mozgás megszerettetésére, a stressz kezelés módszereinek 

alkalmazására nevelés,  

- A lelki egyensúly megóvására, társas viselkedések szabályozására, a konfliktusok 

kezelésére nevelés,  

- A családdal együttműködve a tanulók felkészítése az önállóságra, a betegség 

megelőzésére, a szabályok betartására a közlekedésben, a testi higiénében, a veszélyes 

körülmények és anyagok felismerésében, a váratlan helyzetek kezelésében,  

- A káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának megelőzésére nevelés, 

motiválással, példamutatással.  

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség  

- A hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő emberek iránti szociális érzékenység, segítő 

magatartás kialakítása a tanulókban, saját élményű tanuláson keresztül.  -A segítő magatartás 

képességeinek fejlesztése, az együttérzés, együttműködés, problémamegoldás, önkéntes 

feladatvállalás és –megvalósítás. Fenntarthatóság, környezettudatosság  

- A tanulók az erőforrásokat tudatosan, takarékosan és felelősségteljesen, megújulási 

képességükre tekintettel használják.   

- A tanulók számára a természet és a környezet ismeretén és szeretetén alapuló 

környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás váljék 

meghatározóvá.  

- A környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok gyakorlására nevelés.  

- A tanulók megismerjék a gazdasági és társadalmi folyamatokat, amelyek változásokat, 

válságokat idézhetnek elő,   

- Kapcsolódjanak be közvetlen és tágabb környezetük értékeinek, sokszínűségének meg-

őrzésébe, gyarapításába.  

Pályaorientáció  

- A tanulók életkorához igazodva átfogó  képet kell nyújtani a munka világáról. -

Tevékenységeken keresztül kell biztosítani arra, hogy a diákok kipróbálhassák képességeiket, 

elmélyülhessenek az érdeklődésüknek megfelelő területeken, megtalálhatják hivatásukat, 

kiválaszthassák a nekik megfelelő foglalkozást és pályát, -Képessé váljanak arra, hogy ehhez 

megtegyék a szükséges erőfeszítéseket.  

- Fejleszteni kell bennük a segítéssel, az együttműködéssel, a vezetéssel és a versengéssel 

kapcsolatos magatartásmódokat és azok kezelését. Gazdasági és pénzügyi nevelés  

- A tanulók ismerjék fel saját felelősségüket az értékteremtő munka, a javakkal való ésszerű 

gazdálkodás, a pénz világa, a fogyasztás területén,  

Tudják mérlegelni döntéseik közvetlen és közvetett következményeit és kockázatát,  
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- Lássák a rövid és hosszú távú céljaik, az erőforrások kapcsolatát, az egyéni és közösségi 

érdekek összefüggését, egymásrautaltságát,  

- A köznevelési intézmény biztosítsa a pénzügyi rendszer alapismereteire vonatkozó 

pénzügyi szabályok, a banki tranzakciókkal kapcsolatos minimális ismeretek és a fogyasztóvédelmi 

jogok tanítását. Médiatudatosságra nevelés  

- A tanulók nevelése az új és a hagyományos médiumok nyelvének nevelésére, -A 

médiatudatosságra nevelés, a kritikai beállítódás kialakítása, a médiumoktól  befolyásolt 

mindennapi élet értelmes és értékelvű megszervezésére, tudatos alakítására,  

- A tanulók megismertetése a média működésével és hatásmechanizmusaival,   

- A média és a társadalom közötti kölcsönös kapcsolatokkal,   

- A valóságos és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas érintkezés megkülönböztetésének 

módjával,  

- A különbségek és az említett médiajellemzők jogi és etikai jelentőségével.  

A tanulás tanítása:  

Minden pedagógus teendője:  

- Felkeltse az érdeklődést a tanulóban az iránt, amit tanít,   

- Útbaigazítást adjon a tananyag elsajátításával, szerkezetével, hozzáférésével kapcsolatban.  

- Annak megtanítása, hogy hogyan alkalmazható a megfigyelés és a tervezett kísérlet 

módszere;   

- Hogyan használhatók a könyvtári és más információforrások;  

- Hogyan mozgósíthatók az előzetes ismeretek és tapasztalatok;  

- Melyek az egyénre szabott tanulási módszerek;   

- Miként működhetnek együtt a tanulók csoportban;   

- Hogyan rögzíthetők és hívhatók elő pontosan, szó szerint például szövegek, 

meghatározások, képletek.   

- Olyan tudás kialakítása, amelyet a tanulók új helyzetekben is képesek alkalmazni, a 

változatok sokoldalú áttekintésével és értékelésével.   

- A tanulás eredményességének, a tanuló testi és szellemi teljesítményeinek lehetőség 

szerinti növelése és a tudás minőségének értékelése.  

Egységesség és differenciálás, módszertani alapelvek:  

Az iskolák, a pedagógusok, a tanulók sokféle, differenciált tevékenysége a teljesítmény 

növelésére sarkalló, az életesélyek tanulással történő növelését szolgáló egységes, közös alapra 

kell, hogy épüljön. Cél a személyiségfejlesztő tanítás.  

Olyan pedagógiai munkát feltételez az iskolától, a pedagógusoktól, amelynek 

középpontjában a tanulók tudásának, képességeinek fejlesztése, a készségek elsajátíttatása, 
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kibontakoztatása, a személyiség fejlődéséhez szükséges megfelelő feltételek biztosítása áll, 

figyelembe véve,  

hogy az oktatás és a nevelés színtere nem csak az iskola, hanem az élet számos egyéb fóruma 

is.  

A differenciált tanítás-tanulás megvalósulásának szempontjai:  

- olyan szervezési megoldások alkalmazása, amelyek előmozdítják a tanulás belső 

motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak kialakítását, fejlesztését;  

- a tanulás megszervezése úgy, hogy a tanulók cselekvő módon vegyenek részt benne, 

előtérbe  állítva  tevékenységüket,  önállóságukat,  kezdeményezéseiket, 

problémamegoldásaikat, alkotóképességüket;  

- a nevelési-oktatási folyamat során legyen lehetőség a tanulók előzetes ismereteinek, 

tudásának, nézeteinek feltárására, a tévedéseik kiigazítására, tudásuk átrendezésére;  

- az együttműködő (kooperatív) tanulás technikáinak és formáinak alkalmazása különböző 

szervezeti formában (az osztálymunkában, a csoportfoglalkozásokon, a tanulók páros, részben vagy 

teljesen egyéni nevelésében-oktatásában),  

- a tanulókhoz alkalmazkodó differenciálás a feladatok kijelölésében, megoldásában, a 

szükséges tanári segítésben, az ellenőrzésben, az értékelésben;  

- a tanulók egyéni képességeinek fejlesztése érdekében a feladathoz illeszkedő 

tanulásszervezési technikák alkalmazása,  

- sajátos tanulásszervezési megoldások alkalmazása a különleges bánásmódot igénylő, 

sajátos nevelési igényű gyerekek esetében, a tanulási és egyéb problémákkal, magatartási 

zavarokkal küzdő tanulók nevelési-oktatási feladatainak ellátásában; -a tanítási-tanulási helyzetek, 

a tanulásszervezési módok és értékelési eljárások alkalmazkodjanak az egyes területeken tehetséges 

tanulók fejlesztési igényeihez, támogassák a tehetségek felkutatását és tehetségük 

kibontakoztatását;  

- különböző tanulásszervezési megoldásokkal ki kell alakítani az együttműködést, a tanulási 

esélyek egyenlőséget szolgáló szervezeti formákat, az iskolák közötti együttműködésben és az  

iskolán kívüli és az iskolai munkában.  

Az eredményes tanulás segítésének elvei: 

Minden tanköteles korú tanulónak törvényben biztosított joga, hogy a neki megfelelő 

nevelésben-oktatásban részesüljön.   

Ennek érvényesítéséhez az iskolának (az iskolafenntartóval, az iskola működtetőjével, a 

családdal, a gondviselővel, szakmai és civilszervezetekkel együttműködve) a következő elvek 

szerint kell biztosítania a nevelő-oktató munka feltételeit:  

- a képességek megismerése és fejlesztése, a készségek, ismeretek, tudástartalmak 

megalapozása, az attitűdök alakítása az 1–4. évfolyamon;  

- folyamatos, egyénhez igazodó fejlesztés, a tudás bővítése, megszilárdítása az iskolázás 

további szakaszaiban;  
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- az eredményes szocializáció akadályainak korai felismerése és kezelése pedagógiai 

eszközökkel;  

- a tanuló tanulási nehézségeinek feltárása, problémái megoldásának segítése az iskolai 

nevelés-oktatás egész folyamatában és annak valamennyi területén;  

- a tanulást érintő lemaradás, illetve a tanulói leszakadás megakadályozásának érdekében a 

tanuló személyiségének, szociokulturális hátterének megismerése,  

- a tanulás eredményességét növelő pedagógiai módszerek alkalmazása;  

- a tanuló önmagához és másokhoz viszonyított kiemelkedő teljesítményeinek, 

tehetségjegyeinek feltárása, fejlesztése a tanórákon, más iskolai foglalkozásokon, e tevékenység 

támogatása az iskolán kívül is;  

- motiváló és hatékony tanulásszervezési eljárások alkalmazása, akár játékok segítségével 

(pl. sakk, logikai játékok);  

- egységes alapokon nyugvó tanulási követelmények, ellenőrzési-értékelési eljárások 

alkalmazása;  

- a sajátos nevelési igényű, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdők elfogadása,   

beilleszkedésük feltételeinek kölcsönös alkalmazkodáson alapuló megteremtése, a képesség-

profilhoz viszonyított haladás elismerése, a tanulásban meghatározó képességeik feltárása és 

fejlesztése.  

Képesség-kibontakoztató felkészítés:  

A képességeket kibontakoztató felkészítés a személyiséget fejlesztő pedagógiai munkával és 

a közösségfejlesztés segítségével járul hozzá a tanulási kudarcból, a szociális hátrányból eredő 

lemaradás csökkentéséhez, a tanuló egyéni képességeinek, tehetségének kibontakoztatásához, 

tanulási, továbbtanulási esélyeinek növeléséhez.   

A képesség-kibontakoztató felkészítés megszervezhető integrált keretek között is, ha a 

közösség- és a személyiségfejlesztés halmozottan hátrányos helyzetű és az e körbe nem tartozó 

tanulók közös felkészítése keretében valósul meg, kiegészülve a társadalmi kirekesztés minden 

formáját elutasító, és a bármely oknál fogva hátrányos helyzetben lévők társadalmi beilleszkedését 

elfogadó és segítő magatartásformák és készségek kialakításával, az ezek alapjául szolgáló 

képességek kibontakoztatásával.  

4. KULCSKOMPETENCIÁK, A KOMPETENCIA ALAPÚ 

OKTATÁS PEDAGÓGIAI FELTÉTELRENDSZERÉNEK 

KIALAKÍTÁSA 

A kulcskompetenciákon azokat az ismereteket, készségeket és az ezek alapját alkotó 

képességeket és attitűdöket értjük, amelyek birtokában a tanulók gyorsan alkalmazkodhatnak a 

modern világ felgyorsult változásaihoz, a változások irányát és tartalmát cselekvően lesznek 

képesek befolyásolni.  

A különböző kompetenciaterületekben megjelenő ismeretek, készségek, és ezek hátterében a 

meghatározó képességek és attitűdök számos tanulási helyzetben és összefüggésben alkalmazhatók 
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különféle célok elérésére, különböző problémák és feladatok megoldására, ezért több 

műveltségterülethez is köthetők.  

Számos olyan fejlesztési területet említhető, amely valamennyi műveltségterületen a 

kialakítandó kompetencia részét képezi: ilyen például a kritikus gondolkodás, a kreativitás, a 

kezdeményezőképesség, a problémamegoldás, az együttműködés, a kockázatértékelés, a 

döntéshozatal, az érzelmek kezelése, a kapcsolati kultúra, a társas tolerancia.  

 

Kulcskompetenciák  

Anyanyelvi kommunikáció  

Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a fogalmak, gondolatok, érzések, tények, 

vélemények kifejezését és értelmezését, megőrzését és közvetítését szóban és írásban (hallott és 

olvasott szöveg értése, szövegalkotás szóban és írásban), valamint a helyes, öntudatos és alkotó 

nyelvhasználatot az oktatásban és képzésben, a társadalmi és kulturális tevékenységek során, a 

családi és a társas életben, a munkában és a szabadidős tevékenységekben, a társas valóság 

formálásában.  

 Az anyanyelvi kommunikáció feltétele a megfelelő szókincs, a nyelvtan és az egyes nyelvi 

funkciók ismerete. Ez felöleli a szóbeli és írásbeli kapcsolattartás fő típusainak, az irodalmi és nem 

irodalmi szövegek egész sorának, a különböző nyelvi stílusok sajátosságainak, valamint a különféle 

helyzetekben a nyelv és a kommunikáció változásainak ismeretét.  

- Az anyanyelvi kommunikáció elsajátításával a tanuló képes a nyelvhasználat útján 

ismereteket szerezni és ismereteit gazdagítani, illetve új ismereteket, tudást létrehozni.   

- Képes megkülönböztetni és felhasználni különböző típusú szövegeket, továbbá 

információkat keresni, gyűjteni, feldolgozni és közvetíteni.   

- Képes és tud segédeszközöket használni, saját szóbeli és írásbeli érveit a helyzetnek 

megfelelően, etikusan és meggyezően kifejezni.  

Idegen nyelvi kommunikáció  

Az idegen nyelvi kommunikáció az alapvető nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok, 

érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és értelmezése idegen nyelven különböző 

tevékenységi formákban.  

- A kommunikatív nyelvi kompetencia lexikális, funkcionális, grammatikai és 

szövegalkotási ismereteket, valamint szocio- és interkulturális készségeket feltételez.   

- Az élethosszig tartó tanuláshoz a nyelvhasználónak el kell sajátítania az önálló tanulás 

stratégiáit és az ehhez szükséges eszközök használatát.  

Matematikai kompetencia  

A matematikai kompetencia kialakításához elengedhetetlen a matematikai gondolkodás, az 

elvonatkoztatás és a logikus következtetés. A matematikai ismeretek magukban foglalják a számok, 

mértékek, struktúrák, az alapműveletek és az alapvető matematikai fogalmak, jelölések és 

összefüggések készség szinten alkalmazható tudását.  
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- A matematikai kompetencia során a tanulók felismerik az alapvető matematikai elveket, 

törvényszerűségeket a hétköznapi helyzetekben, elősegítve a problémák megoldását a 

mindennapokban, otthon és a munkahelyen.   

- Lehetővé teszi a törvényszerűségek felismerését a természetben, és alkalmassá tesz az 

érvek láncolatának követésére, a matematika nyelvén megfogalmazott törvények megértésére.  

Természettudományos és technikai kompetencia  

A természettudományos kompetencia az ismereteknek és készségeknek azt a rendszerét 

jelöli, hogy az ismeretek és módszerek felhasználásával leírjuk és magyarázzuk a természet 

jelenségeit és folyamatait, a várható kimenetelét is.   

Segít abban, hogy megismerjük, illetve megértsük a természetes és mesterséges 

környezetünket, irányítsuk cselekedeteinket.   

- A természettudományok esetében elengedhetetlen, hogy a tanulók megismerjék a 

természet működési alapelveit, az alapvető tudományos fogalmakat, módszereket és technológiai 

folyamatokat, az emberi tevékenységeknek a természetre gyakorolt hatásait. -A 

természettudományos és technikai kompetencia birtokában mozgósítani lehet a 

természettudományos és műszaki műveltséget, új technológiákat, eszközöket, berendezéseket 

ismerhetnek meg a tanulók.  

- Kialakul a kritikus gondolkodás az áltudományokkal, az egyoldalúan tudomány- és 

technikaellenes elképzelésekkel, a technikát, a termelést az emberi szempontok és a környezeti 

fenntarthatóság fölé helyező megnyilvánulásokkal szemben.  

Digitális kompetencia  

A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak (információs és 

kommunikációs technológia, a továbbiakban IKT) és a technológiák által hozzáférhetővé tett, 

közvetített tartalmak magabiztos, kritikus és etikus használatát a társas kapcsolatok, a munka, a 

kommunikáció és a szabadidő terén.   

Ez a következő készségeken, tevékenységeken alapul:  

- az információ felismerése (azonosítása), visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, 

bemutatása és cseréje;   

- digitális tartalomalkotás és - megosztás, továbbá kommunikációs együttműködés az 

Interneten keresztül.  

- a digitális kompetencia magába foglalja a főbb számítógépes alkalmazásokat – 

szövegszerkesztés, adattáblázatok, adatbázisok, információtárolás és - kezelés, az internet által 

kínált lehetőségek és az elektronikus média útján történő kommunikáció (e-mail, hálózati 

eszközök) – a szabadidő, az információ-megosztás, az együttműködő hálózatépítés, a tanulás, a 

művészetek és a kutatás terén.  

A tanulónak értenie kell:  

- miként segíti az IKT a kreativitást és az innovációt,   

- ismernie kell az elérhető információ hitelessége és megbízhatósága körüli problémákat, 

ezek kiszűrésére használatos alapvető technikákat,   
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- az IKT interaktív használatához kapcsolódó veszélyeket, az etikai elveket, a szerzői jogból 

és a szoftver-tulajdonjogból a felhasználókra vonatkozó jogi kereteket, -a szükséges készségek 

magukba foglalják - az információ megkeresését, összegyűjtését és feldolgozását, a kritikus 

alkalmazást, a valós és a virtuális kapcsolatok megkülönböztetését,  

- a digitális kompetencia fejlődését segítheti az aktív részvétel a kulturális, társadalmi 

és/vagy szakmai célokat szolgáló közösségekben és hálózatokban.  

Feladatunk:  

- az információszerzés új módszereinek, eszközeinek megismerése, 

- digitális kultúra elfogadott normáinak elsajátítása, 

- az információs technika magabiztos használata, 

- médiatudatos magatartás kialakítása. 

 
Cél 

- Az információszerzés sokoldalú lehetőségeinek megismerése 

- Az alsó tagozatos informatikai tantárgy az műveltség alapjainak elsajátítására hivatott. 

- tantárgy célja felkelteni és fokozatosan ébren tartani a tanulók érdeklődését az informatika 

iránt, megismertetni eszközeit, módszereit, fogalmait, melyek lehetővé teszik a tanulók helyes 

informatikai szemléletének kialakítását. A tantárgy fontos feladata az informatikai tudás 

közvetítése, a készség- és képességfejlesztés, valamint az ismeretek alkalmazásának támogatása 

más tantárgyakban, a későbbi tanulmányokban, majd a mindennapi életben, a munkában. 

 

Szociális és állampolgári kompetencia  

A személyes, értékalapú, személyek és kultúrák közötti párbeszédre nyitott szociális és 

állampolgári kompetenciák a harmonikus életvitel, valamint a közösségi beilleszkedés feltételei.   

Az állampolgári kompetencia lehetővé teszi, hogy a társadalmi folyamatokról, struktúrákról 

és a demokráciáról kialakult tudást felhasználva aktívan vegyünk részt a közügyekben.  

Az állampolgári kompetencia:  

- demokrácia, az állampolgárság fogalmának és az állampolgári jogoknak az ismeretén 

alapul,   

- a kompetencia magába foglalja az aktuális események, a nemzeti, az európai és a 

világtörténelem főbb eseményeinek és tendenciáinak, a társadalmi és politikai mozgalmak valós 

céljainak, értékeinek és törekvéseinek az ismeretét (az európai integráció és az EU struktúráinak, 

főbb célkitűzéseinek és értékeinek az ismerete, az európai sokféleség és a kulturális azonosságtudat 

fontosságának tudatosítása). -a közügyekben kifejtett hatékony együttműködés, a helyi és a tágabb 

közösségeket érintő problémák iránti érdeklődés, a megoldásuk során tanúsított szolidaritás. -a 

közösségi tevékenységek és a különböző – helyi, nemzeti és európai – szinteken hozott döntések 

kritikus és kreatív elemzése, a részvételt a döntéshozatalban (elsősorban szavazás útján). A pozitív 

attitűdök:  

- az egyenlőség, a demokrácia, a vallási és etnikai sokszínűség tiszteletben tartása, a 

településhez, az országhoz, a nemzethez, az EU-hoz, az Európához való tartozás tudata,  
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- a felelősségérzetnek és a közösségi összetartozást megalapozó közös értékeknek, a 

demokratikus elvek elfogadásának és tiszteletben tartásának kinyilvánítása.  

- A személyes és szociális jólét megköveteli, hogy az egyén rendelkezzék a saját fizikai és 

mentális egészségére vonatkozó ismeretekkel és alkalmazza is őket.   

- a kiegyensúlyozott kapcsolatok, a  normatudat és az általánosan elfogadott magatartási 

szabályok elsajátítása.   

- az egyénnel, a csoporttal, a munkaszervezettel, a nemek közti egyenlőséggel, a 

megkülönböztetés-mentességgel, a társadalommal és a kultúrával kapcsolatos alapvető fogalmak 

ismerete.   

E kompetencia alapja:  

- az a sokféle képességre épülő készség, hogy az ember különféle területeken tud 

hatékonyan kommunikálni,   

- figyelembe veszi és megérti a különböző nézőpontokat, tárgyalópartnereiben bizalmat 

kelt, és empátiával fordul feléjük.  

- Az attitűdök vonatkozásában:  

- legfontosabb az együttműködés, a magabiztosság és az integritás, a társadalmigazdasági 

fejlődés, az interkulturális kommunikáció iránti érdeklődés.   

- a személyes előítéletek leküzdése és a törekvés a kompromisszumra,    

- a stressz és a frusztráció megfelelő kezelése, a változások iránti fogékonyság.  

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia  

A kezdeményezőképesség és a vállalkozói kompetencia segíti az embert, hogy igyekezzék 

megismerni tágabb környezetét, és ismeretei birtokában képes legyen a kínálkozó lehetőségek 

megragadására.   

Ez tudást, kreativitást, újításra való törekvést és kockázatvállalást jelent, valamint azt, hogy 

az egyén céljai érdekében terveket készít és valósít meg. Alapját képezi azoknak a speciális 

ismereteknek, készségeknek és magatartásformáknak, amelyekre a mindennapi életben, a 

társadalomban és a munkahelyen szükség van.  

A szükséges ismeretek:  

- az ember személyes, szakmai és/vagy üzleti tevékenységeihez illeszthető lehetőségek, 

kihívások felismerése, értelmezése, a gazdaság működésének átfogóbb megértése, a pénz világát 

érintő magabiztos tájékozódás.   

- a vállalkozások működésének pénzügyi és jogi feltételeinek ismerete, - Szükséges 

készségek, képességek:    

- a tervezés, a szervezés, az irányítás, a vezetés, a feladatok megosztása, az elemzés, a 

kommunikáció, a jó ítélőképesség, a tapasztalatok értékelése, a kockázatfelmérés és - vállalás, a 

munkavégzés egyénileg és csapatban, az etikus magatartás.  

      Pozitív attitűdök:   
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- függetlenség, az alkotó- és újítókészség, a célok elérésére irányuló motiváció és 

eltökéltség.  

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség  

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség magában foglalja az esztétikai 

megismerést, illetve az elképzelések, képzetek, élmények és érzések kreatív kifejezésének 

elismerését, befogadását mind a hagyományos művészetek nyelvén, a média segítségével, az 

irodalomban, a zenében, a táncban, a drámában, a bábjátékban, a vizuális művészetekben, a 

tárgyak, épületek, terek kultúrájában, a modern művészeti kifejezőeszközök, a fotó és a mozgókép 

segítségével.  

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség feltételezi:  

- a helyi, a nemzeti, az európai és az egyetemes kulturális örökség tudatosítását, a főbb 

művészeti alkotások értő és beleérző ismeretét a népszerű kortárs kultúra és kifejezésmódok 

vonatkozásában.   

- a kulturális és nyelvi sokféleség megőrzésére irányuló igénynek, a közízlés fejlődésének, 

az esztétikum mindennapokban betöltött szerepének a megértése is.  

Képességek és készségek:  

- a művészi önkifejezés, a művészi érzék, a műalkotások és előadások értelmezése és 

elemzése, a saját nézőpont összevetése mások véleményével, a kulturális tevékenységben rejlő 

gazdasági lehetőségek felismerése és kiaknázása, az általános életminőség javítása.  

Pozitív attitűdök:  

- a művészet szeretete, a művészi kifejezés sokfélesége iránti nyitottság és az esztétikai 

érzék fejlesztésére való hajlandóság.   

- a nyitottság, az érdeklődés, kulturális életben való részvétel révén gazdagodjon az 

állampolgárok önismerete, emberi kapcsolatrendszere és eligazodó készsége a világban.  

A hatékony, önálló tanulás  

A hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az ember képes kitartóan tanulni, saját tanulását 

megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve a hatékony gazdálkodást az idővel és az 

információval, saját szükségleteinek és lehetőségeinek, a tanulás folyamatnak a megismerése. Ez 

egyrészt új ismeretek szerzését, feldolgozását és beépülését, útmutatások keresését és alkalmazását 

jelenti.   

A hatékony és önálló tanulás arra készteti a tanulót:  

- előzetes tanulási és élettapasztalataira építve tudását, készségeit tudja alkalmazni a 

tanulási és képzési folyamataiban, otthon, a munkában, -eleme a motiváció.  

- A hatékony és önálló tanulás feltétele:  

- a tanuló ismerje és értse saját tanulási stratégiáit, készségeinek és szaktudásának erős és 

gyenge pontjait,   

- képes legyen megtalálni a számára elérhető oktatási és képzési lehetőségeket, 

útmutatásokat, támogatásokat.  
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- Az ismeretek elsajátításához szükséges alapvető ismeretek:   

- írás, olvasás, számolás, valamint az IKT- eszközök használata, a saját tanulási stratégia 

kialakítása, a motiváció folyamatos fenntartása, a figyelem összpontosítása, valamint a tanulás 

szándékának és céljának kritikus mérlegelése, képesség a közös munkára és arra, hogy tudását 

másokkal megossza, saját munkáját tárgyilagosan értékelje,  Pozitív attitűd:  

- a tanulás iránti belső motiváltság.  

Fejlesztési irányok  

Egységes, befogadó (komprehenzív) iskolarendszer  

Helyi tanterv - kötött és szabadon válaszható tananyagtartalom  

Egyéni képességekhez igazított tananyagválasztás   

Tanulóközpontú, differenciált módszertan  

Képességfejlesztés, kompetencia alapú oktatás   

Aktív tanár – aktív tanuló (megváltozott tanárszerep)  

Hatékony tanulási módszerek alkalmazása, a tanulók cselekedtetése  

Reális teljesítményértékelés  

Integráció és integrált oktatás, felzárkóztatás  

Várható eredmények:  

- a tanulói teljesítmény javulása  

- a hátrányok csökkentése, felzárkózás  

- a tehetség felismerése,  

- az iskolai hiányzások csökkenése  

- pedagógusok szerepének megváltozása  

Az iskolai kompetencia-fejlesztés koncepciója  

- Az alapelvek, célok és feladatok kidolgozása minden kompetencia területre.  

- A tananyag kijelölése – lokalizálása, az egyes programelemek elhelyezése a tantárgyi 

struktúrában (tantárgyakhoz, műveltségi területekhez, osztályfőnöki programokba, modulokhoz, 

egyéb tevékenységekbe).  

- Időbeli elrendezése (epochák, modulok, projektek).  

- Fejlesztési eljárások és módszerek megválasztása (fejlettségi szintnek megfelelően).  

A kompetenciafejlesztés komplex taneszköz-rendszerének alkalmazása:   - programtanterv  

- tanulói eszközök  

- tanári eszközök  

- értékelő eszközök  
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- modulok rendszere  

- digitális eszközök, informatikai fejlesztés  

A kompetencia fejlesztését támogató rendszer  

- külső továbbképzések (tanárok felkészítése)  

- belső továbbképzések (önképzés, beechmarking)  

- mentorálás (program-karbantartás)  

- szaktanácsadás igénybe vétele  

A tanuló hatékony megismerését szolgáló technikák alkalmazása  

- pedagógiai diagnosztika,  

- tehetségazonosítás,  

- tanulási stratégiák és módszerek alkalmazása,  

- tanulási problémák felismerése (nehézségek, zavarok, akadályozottság),  

- részképesség-zavarok kiszűrése,  

- a személyiség komplex megismerése  

Az alkalmazott mérés-értékelés  

- az értékelés elveinek kidolgozása  

- diagnosztikus (bemeneti) mérések  

- formatív (visszajelző, szabályozó) mérések  

- a tanulói fejlődés nyomon követése  

- szummatív (lezáró – minősítő) mérés-értékelés  

Módszertani elemek  

- tanulásszervezési javaslatok,  

- tanórai differenciálás heterogén csoportban,   - kooperatív tanulás,  

- tevékenységközpontú pedagógiai gyakorlat,  

- a drámapedagógia eszközei,  

- egyéni és csoportos projektmunka,  

- átfogó tanítási szakaszok (epochák) beillesztése a tanulás-tanítási folyamatba,  

- prezentációs technikák elsajátítása és alkalmazása  

- tanulói értékelési technikák (önértékelési eljárások) gazdagítása,  

A tanulni tanulás kognitív és affektív kompetenciájának fejlesztése  

- a tanulásmódszertan beépítése az iskola tevékenységrendszerébe,  

- a tanulók tanulási stratégiáinak és módszereinek megismerése,  
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- a tanuláshoz való viszony (attitűd) feltérképezése, a változások követése,  

- a motivációs bázis megismerése és formálása,  

- a tanuláshoz szükséges alapkészségek felmérése és fejlesztési eljárásainak alkalmazása     

              (életkor-specifikusan),  

- a tanuláshoz szükséges komplex személyiségelemek megismerése (kíváncsiság,      

        Érdeklődés, akarat, kitartás, önfegyelem, becsvágy, teljesítményszorongás,       

        Küzdőképesség, sikerorientáció – kudarckerülés)  

Az iskola pedagógiai programja a NAT – ban leírt és képviselt értékekre, a fejlesztési 

területekre valamint a kulcskompetenciák fejlesztésére és a tanulói szükségletekre épül. Pedagógiai 

feladataink a NAT – ban rögzített egységes, alapvető tartalmak átadása, elsajátíttatása, valamint a 

tanulási esélyegyenlőséget javító, egyénre szabott differenciált pedagógiai bánásmód alkalmazása. 

Azt a célt szolgálja, hogy tanulóink: a különböző szintű adottságaikkal, az eltérő mértékű 

fejlődésükkel, az iskolai és iskolán kívüli tanulásukkal, egyéb (érdeklődési körüket érintő) 

tevékenységükkel, szervezett ismeretközvetítéssel, spontán tapasztalataikkal összhangban minél 

teljesebben bontakoztathassák ki személyiségüket.      A nevelési program és a helyi tanterv szoros 

egységet alkot. A nevelési programban meghatározott nevelési alapelveket, a kitűzött célokat és 

feladatokat elsősorban a tanítás – tanulás folyamatában a helyi tanterv megvalósításával és egyéb 

tevékenységgel éri el az iskola.  

    A tanulói aktivitásra épített pedagógiai gyakorlat során arra törekszünk, hogy minél 

hatékonyabb legyen az ismeretek több szintű elsajátítása (ismeret, megértés, alkalmazás, komplex 

műveleti szintű alkalmazás), ezáltal a tanulói képességeket magas szintre fejlesztjük, s a tágan 

értelmezett tudáson (készség) túl a megtanultakhoz való viszonyt (attitűd) is formáljuk. Másképp 

fogalmazva: a tanulók értelmi – érzelmi – akarati tulajdonságait, az önálló ismeretszerzési, 

kommunikációs, egészséges és kulturált életmód iránti cselekvési motívumaikat és képességeiket 

fejlesztjük. Segítjük a tanulókat a saját önfejlesztő stratégiájuk felépítésében és megvalósításában 

(életpálya-építés).  

Képzésünk tartalma az emberre, társadalomra, a művészetekre, a természetre, a 

tudományokra, a technikára vonatkozó kultúra alapvető eredményeit foglalja magában, a tanulók 

életkori fejlettségi szintjéhez méretezett tananyag-kiválasztással, elrendezéssel. A kompetencia 

tehát az ismeretek alkalmazóképes elsajátításából, a tanultakhoz való viszony (attitűd) formálásából 

és a lehetséges mértékig kimunkált képességekből építkezik. A tananyag cselekvő feldolgozása, 

összefüggéseinek feltárása megalapozza a tanulók: műveltségét, világszemléletük, világképük 

formálódását, társas kapcsolataik alakulását, eligazodásukat saját testükön, lelki világukban, 

tájékozódásukat szűkebb és tágabb környezetükben. Végső célunk, hogy bátorító – megengedő 

tanári attitűddel megalapozzuk a jó kompetenciaérzésüket, pozitív énképüket és aktív cselekvési 

szándékukat. Mindez hozzájárul a boldogságélmény megéléséhez, amely a kiegyensúlyozott 

személyiségfejlődésük szempontjából elengedhetetlen.   

A kompetencia alapú oktatáshoz kapcsolódó tanulásszervezési eljárások   

Tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazása, gyakorlatorientált feladatok megoldása.  

Az adott témának megfelelő tanulásszervezési eljárások alkalmazása  
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• tantárgytömbösített oktatás,   

• moduláris oktatás,  

• projekt  

• témahét,  

• drámapedagógia,   

• differenciált óravezetés  

Az adott témának megfelelő tanulási-tanítási módszerek alkalmazása  

• egyéni, frontális, pár, csoport, kooperatív tanulási módszerek  Belső és külső mérések 

eredményeinek figyelembe vétele.  

• Az országos kompetenciamérések évenkénti elemzése, értékelése, felhasználása a tanulási 

program módosításában. Tevékenységközpontú pedagógiák  

 A gyermek saját cselekvésein és tevékenységein keresztül és a másokkal való 

együttműködésben jut új ismeretek birtokába, sajátítja el a különböző készségeket és képességeket, 

melyek egyaránt szolgálják saját személyiségének szabad fejlődését és szocializálódását a 

társadalomba.  

- A tevékenységközpontú pedagógiák alappillére a tanulás, a tevékenység önállóságának 

kialakítása, a csoportban megvalósuló interakciók lehetőségének megteremtése.  

- A pedagógus közvetett hatást gyakorol a gyermekre, megteremti a tevékenység feltételeit, 

motiválja a gyerekeket, a tevékenység közben támogató, tanácsadó szerepet tölt be.  

- A tanulási folyamat során alkalmazott módszerek és szervezeti keretek széleskörű 

alkalmazása valósul meg, amely lehetővé teszi egy-egy képesség fejlesztésének sokoldalú 

megközelítését.   

- A tanulási tér kitágul, jelentős szerepet kapnak a társadalmi kapcsolatok, erőteljesen 

érvényesül a komplexitás, a tantárgyközi szemlélet, a tapasztalatgyűjtés lehetősége környezetére, 

társaira, önmagára nézve.   

- Egyaránt kínálunk tanítványainknak heurisztikus (felfedező) tanulási helyzeteket és 

rendszerező ismeretszerzési élményeket, hozzájuttatva őket a tudás öröméhez.  

- A különböző kommunikációs technikák és konfliktuskezelési technikák elsajátítása. A 

tanulók a megszerzett tudásukat, valóságos feladatok, problémák megoldásában, konfliktusok 

kezelésében is alkalmazzák. Az iskolában folyó nevelő-oktató munkamérési, ellenőrzési, értékelési 

rendszerében meghatározott rend szerint funkciójuknak megfelelően elvégezzük a diagnosztikus, a 

formatív és a szummatív méréseket. Hasznosítjuk az országos mérés során elért eredmények 

tapasztalatait.  

Megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait, mintákat nyújtunk a 

feladatés problémamegoldáshoz. Kialakítjuk az önálló tanulás és az önművelés képességét. 

Mindennapi teendőknek tartjuk a diákönkormányzat folyamatos, érdemi működtetését. Az 

interkulturális oktatás megszervezése szolgálja a kisebbségi kultúrák megismertetését.  
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Állandó és folyamatos elvárásként fogalmazzuk meg a differenciált tanulásszervezési 

eljárások tanórai és egyéb mindennapi alkalmazását. Differenciált tanórai képességfejlesztés  

• A tanuló életkorától, szociális státusától, egyéni képességeitől függően több szempont 

szerint differenciáltan tudjuk csak meghatározni azt a tanulási stratégiát, amely mind a 

tanulásszervezés céljainak, mind az egyes tanulók érdekeinek megfelel, így aktív és produktív 

tanuláshoz vezet.  

• A differenciált rétegmunka biztosítja a tanulók egyéni képességeihez igazodó fejlesztést, 

az egyéni tanulási utak kimunkálását.   

• A differenciálás alapja nem merev, homogén csoportokba történő sorolás, hanem 

rugalmas, átjárható rendszer kialakítása.  

• A differenciálás lehetőség a gyermek számára a képességeihez igazodó nehézségű feladat 

kiválasztására, amely sikerélményt biztosít számára.  

• A differenciálás formái: a tanulócsoportok képesség és érdeklődés szerinti felbontása 

(párhuzamos óravezetés), szervezeti differenciálás (csoportbontás), szervezeti és tartalmi 

differenciálás (képességszerinti csoport eltérő tananyagtartalom feldolgozása)  

• A differenciálás akkor hatékony, ha differenciált értékelési –és követelményrendszer 

társul hozzá.  

 

Differenciált osztálymunka: A.  

- A tanítás tartalma szerinti differenciálás (pl.: alapkészségek fejlesztése, kiegészítő 

anyagok nyújtása, stb.) B.  

- Azonos témában a logikai műveletek nehézségi foka szerinti differenciálás.  

• Differenciált  feladatok  az  egyes  tanulók  számára  a 

 képességek  szerinti gyakoroltatáshoz.  

• Individuális foglalkoztatás (pl.: nyomtatott szöveg egyéni feldolgozása, feladatlapok 

megoldása, programozott oktatás, stb.)  

• Csoportmunka, adott témák, problémák közös megoldása.  

• Problémafelvető, gyakorlati alkalmazást igénylő feladatok megoldása, a gondolkodási 

műveletek és logikai alapformák komplex, integratív alkalmazásával.  

• Kooperatív tanulási-tanítási technikák gyakoroltatása. (pl. projektek, élethelyzetek 

megoldása, stb.)  

Az értékközvetítés módszere; projekt   

A projekt olyan tanulásszervezés, amelynek középpontjában valamilyen gyakorlati életből 

adódó problémafelvetés áll. A probléma megoldása a gyermekek tapasztalatára, érdeklődésére, 

tevékenységére épül, amelyben a hangsúly az ismeretszerzés folyamatára kerül.   

A projektmódszer lényege az a nagyfokú szabadság, amelyet a tanuló számára biztosít a célok 

kiválasztásától a tervezésen, a feladat végrehajtásán, át a produktumig, az értékelésig.   
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A projektpedagógia célja valamilyen produktum, végeredmény, amely a valóság igényeire 

épülő szükséglet alapján kerül kiválasztásra, így biztosítja a világ integrált megismerését oly 

módon, hogy a tanulás mellékterméke a tevékenységnek. A projekt a tanulást, az ismeretek, 

készségek, jártasságok elsajátítását indirekt módon biztosítja, kihívásra épít, ezzel belső motivációt 

teremt, komplex módon teremti meg a probléma mind több összefüggésének megismerését.   

A projekt szerkezeti felépítése  

• témaválasztás, célok meghatározása  

• tervezés, téma feladatokra bontása  

• szervezés, megvalósítás,  

• nyilvánosságra hozatal, záró értékelés  

A projektmódszer eredményei  

• cselekvésre, tapasztalatokra épül  

• együttműködésre, egymástól tanulásra támaszkodik  

• alapvető a kölcsönös kommunikáció  

• komplex és alkotó jellegű  

• megerősíti a motivációt és a felelősségvállalást  

• differenciál, lehetőséget biztosít a felzárkóztatásra, tehetséggondozásra  

• önállóságra késztet, rugalmas téri és időkeretekre épül  

Kooperatív csoportmunka oA kooperatív csoport erős, pozitív összetartozás-tudattal 

rendelkezik, a csoporttagok ismerik, elfogadják, támogatják egymást, összetétele heterogén.  

o A heterogén csoportkülönböző teljesítményű tanulókból alakul, amely kedvező  

feltételeket teremt a tanulók egymástól tanulására  

o A véletlenszerű csoportszervezés során a diákok különböző helyzetekben fejleszthetik és 

tanulhatják meg hasznosítani kooperatív készségeiket. oA tudatos, tartós feladatmegoldáshoz 

kapcsolódó csoportszervezés előnye az erős közösségtudat, a közös tanulási tapasztalat pozitív 

hatása.  

o A kooperatív csoportmunka tárgyi feltétele az egyenlő esélyekkel történő elérhetőség, a 

rugalmas téri és idő környezet megteremtése.  

o A csoportok működtetésének személyi feltétele a pozitív közösségtudat, kölcsönös 

bizalom, szeretet, megbecsülés.  

o A csoportmunka alapelvei: a párhuzamos, egyidejű interakciók, az egyidejű felelősség 

elve, az egyenrangú részvétel elve, az építő egymásrautaltság.   

o A kooperatív munka alkalmazkodik a gyerekek szükségleteihez, a tanulás cselekvés és 

aktív részvétel révén jön létre, segíti az ismeretszerző és társas készségek fejlődését  

Témahét  
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A tananyag komplex elsajátításának egyik lehetséges formája az ún. témahét, amikor az adott 

tárgykört a diákok három-öt tanítási napon, esetleg hosszabb időkeretben iskolai és iskolán kívüli 

helyszíneken, rugalmas időkeretek között, változatos tevékenységtípusok és sokszínű módszertani 

eszközök segítségével dolgozzák fel. Az évfolyam szintű tanulásszervezés a hagyományostól eltérő 

csoportalkotási módokat is lehetővé tesz, s így az egyéni fejlesztés szempontjából hatékonyan 

épülnek egymásra az alapkövetelményekhez kapcsolódó kötelező foglalkozások és az egyes 

részterületekhez kötődő, kutatást és alkotó tevékenységet biztosító választható programok. Az 

intézmény pedagógiai programjába rendszerszerűen beépített témahetek egy-egy kulcstéma 

integrált, a kereszttantervi szempontokat érvényesítő feldolgozására alkalmasak. (Ilyenek lehetnek 

például: városi ökológiai téma; a lovagkor; a nagyföldrajzi felfedezések; antik tudomány, vallás, 

művészet; vállalkozási kompetenciák, idegen nyelvi hét, stb.)  

Azt intézmény által megszervezett témahét: Kazinczy-hét  

Modul  

Célunk intézményünkben egy moduláris oktatási program megszervezése (pl. egészséges 

életmód, környezetvédelem, demokráciára nevelés, játék, érzelmi-erkölcsi nevelés stb.  

témakörben) tanévenként.  

„A kompetencia alapú oktatási programok általános pedagógiai alapelvei:  

A pedagógusszerep segítő, támogató jellege  oA pedagógus feladata nem csupán a tananyag 

közvetítése, hanem a tanulási folyamat irányítása és segítése.   

A képesség- és személyiségfejlesztés harmóniája  oA kognitív tanulási képességek és a 

személyiség egészének fejlődését meghatározó szociális és társadalmi kompetenciák fejlesztése 

egészséges arányának megteremtése.   

Differenciálás, esélyegyenlőség  oDifferenciált tanulásszervezési módszerek alkalmazása, 

mely lehetővé teszi a tanulók személyes szükségleteinek, tudásának, képességeinek és 

motivációinak megfelelő fejlesztést, biztosítva ezzel a hatékony tanulás szempontjából 

nélkülözhetetlen helyes énkép alakulását.   

Gyakorlat-központúság   

o A mindennapi életben hasznosítható, a társadalmi környezet változásainak és igényeinek 

megfelelő ismeretek közvetítése, tudás átadása és a megszerzett tudás felhasználása. A 

döntésképes, döntéséért felelősséget vállaló személyiség készségeinek fejlesztése.   

Egyensúlyteremtés  oMegfelelő arányt kell találni a készség- képességfejlesztésre és az 

ismeretszerzésre fordított idő között figyelembe véve, hogy bizonyos ismeretbevitel híján a 

készség- képességfejlesztés sem optimalizálható. Egyensúlyt kell teremteni az egyéni tanulás, a 

felfedeztetés, illetve a páros, kooperatív és frontális oktatás között.  

Tevékenység-központúság   

o A tanulás tervezésében, szervezésében és irányításában a tevékenység-központú tanítói 

gyakorlat megvalósításának támogatása, mely életszerű helyzetek teremtésével alkalmat nyújt; 

konkrét élmények és tapasztalatok gyűjtésére, problémamegoldásra, összefüggések felfedezésére, 

következtetések levonására, döntésekre, egyéni vélemények kialakítására, az ismeretek 
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alkalmazására, a társakkal való együttműködés és munkamegosztás, a feladatért vállalt felelősség 

megtapasztalására.   

Motiváló tanulási környezet  oA tanulás hatékonysága szempontjából fontos a megfelelő 

tanulási környezet kialakítása, mely egyfelől örömforrást jelenthet, másfelől érdeklődést kelt, aktív, 

konstruktív együttműködésre készteti a tanulókat.   

A mérés, mint a képességfejlesztés alapeleme  oA mérések nem az elsajátított ismeretanyag 

mennyiségének, hanem a kompetenciák szintjének meghatározását szolgálják. A tanítási-tanulási 

folyamat hatékonysága az egyes tanulók fejlődésén mérhető.  

Feladatok  

o A különbségek felmérése oA szegregálódás csökkentése oA személyiség egészének 

fejlesztése oAz olvasás, szövegértés, szövegalkotás szintjének emelése oA gondolkodási 

képességek fejlesztése  

o A motiváció erősítése Ezzel:  

- reális esélyt teremt a tanulók kulturális, képességbeli és tanulási szükségletekben 

megmutatkozó különbözőségeinek kezeléséhez,  

- minőségi elmozdulást hozhat a lényegesen hatékonyabb alapozás tekintetében,  

- alkalmazásával megelőzhető a lemorzsolódás, feleslegessé válik a szegregáció. „ RJR 

módszer (Ráhangolódás – Jelentésteremtés – Reflektálás)  

• olvasással, írással a kritikai gondolkodásért  

• nem az információszerzés, hanem a képességfejlesztés kerül előtérbe  

• komplex gondolkodási folyamat, a folyamat nyomon követése  

• motiváció a kíváncsiság, a kételkedés, a döntéshozatal lehetősége  

• az új ismereteket a régiekhez kapcsoljuk, integráljuk  

• interaktív, kognitív folyamat – szakaszos szövegfeldolgozás  

• változó tanár szerep: idő, lehetőség biztosítása a kritikai gondolkodásra, a találgatás 

lehetősége a tanulók számára, eltérő vélemények elfogadása, vita, a tanulók aktív részvételének 

elősegítése, támogató, biztonságos környezet, bizalom a tanulók képességeiben  

• változó tanulói szerep: önbizalom fejlesztése, aktív részvétel, eltérő vélemények tisztelete, 

véleményalkotás, döntés, technikák:    

- fürtábra-gondolattérkép, történetalkotás kulcsszavakkal,   

- memóriajáték, látószögnövelő gyakorlat, hangsúly gyakorlat, megszakításos, jóslásos 

szövegfeldolgozás, ötsoros, karaktertérkép, drámajáték a tulajdonságoknak megfelelő 

megjelenítéssel, történet folytatása, kockázás,   

- önértékelés (Nem vettem fel a tempót - Sokat mondtam),   
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- egyéni élmény visszajelzése mimikával (Hogy érezted magad?)  

- Szituációs játékok, viták, dramatizálás, a drámapedagógiai módszerek alkalmazása.  

- A tanulásmódszertan egy-egy epochájának a beépítése az 1-8.évfolyamok tanórai 

munkájába.   

Tanulás tanítása, logikus gondolkodás fejlesztése  - figyelem  

- érzékelés, észlelés  

- emlékezet  

- képzelet  

- gondolkodási műveletek  

- információszerzés, tájékozódás  

- lényegkiemelés, szelektálás  

- rendszerezés, felhasználás  

- új kontextusban alkalmazás  

- komplex gondolkodás a tantárgyi ismeretek között  

- önálló véleményalkotás  

- tanulási technikák  

- jegyzetelés, vázlat  

Az integrációs oktatást segítő program IPR módszertani elemeinek a folyamatos 

működtetése. Az IPR eszközrendszeréből alkalmazott intézményi eszközök a következők:  

• Kompetenciafejlesztő programelemek:  

Önálló tanulást segítő fejlesztés  

Eszközjellegű kompetenciák fejlesztése.  

• Az integrációt segítő egyéb  programok:  

Mentori rendszer működtetése.  

• Az integrációt segítő módszertani eljárások:  

Egyéni haladási ütemet segítő differenciált tanulásszervezés.  

Drámapedagógia.  

• A tanári együttműködés formái műhelymunkával.  

Értékelő esetmegbeszélések  

Hospitálásra épülő együttműködés.  

• A kompetencia alapú értékelési rendszer eszközei:  

Egyéni fejlődési napló.  

Szöveges értékelés.  
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• Multikulturális tartalmak:  

Multikulturális tartalmak megjelenítése.  

• A továbbhaladás feltételeinek a biztosítása:  

Pályaorientáció.  

Továbbtanulásra felkészítő program.   

- Szociális készségfejlesztő technikák gyakoroltatása (pl.: minta és modellnyújtás, 

szerepjáték, konfliktuskezelő készségek fejlesztése, karitatív tevékenység, stb.) -Szituációelemzés, 

alternatív megoldási stratégiák kidolgozása.  

- Az ön- és emberismeret fejlesztését szolgáló technikák megismertetése (pl. emberismereti, 

önismereti tréningek  

 

 

Az iskola által felvállalt tevékenységi területek sajátos munkaformáinak és 

eszközeinek az alkalmazása.  

• Kulturális és művészeti programok  

Pl. énekkari munka, művészeti jellegű bemutatók, művészeti alapiskola csoportjai, 

hagyományápolás, történelmi évfordulók megünneplése, képzőművészeti kiállítások, stb.  

• Értékteremtés, gazdálkodás  

Pl. iskolai önkiszolgálás, értékteremtő munkák, tanterem védnöksége, ruhagyűjtés, 

papírgyűjtés, tanulói ügyeleti rend, részvétel ünnepi műsorokon.  

• Szociális szolgáltatás.  

Pl.: iskolai prevenció bűnmegelőzési programok, deviancia kezelése, stb.  

• Környezetkultúra.   

Pl.: környezetszépítő akciók, hulladékgyűjtés, évszaktúrák, stb.  

• Egészséges életmód és testkultúra.  

Pl.: mentálhigiéniai felkészítés, sport- és játékdélutánok, sportvetélkedők, fizikai 

állóképesség fejlesztése, stb.  

• Az önálló szellemi tevékenység kibontakoztatására irányuló eszközök és módszerek 

alkalmazása,   

Pl.: öntevékeny kutatás ösztönzése, értékteremtő önálló alkotások készítésére bátorítás, 

önképzőköri szereplés, dolgozatíró pályázatok hirdetése, stb.  

Tárgyi eszközök használata a tanórai és egyéb munka során.  

o A hagyományos tantárgyi szemléltető eszközök rendszeres használata, (pl.:  

térképek, makettek, modellek, hang- és képanyagok, írásvetítő stb.)  
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o Interaktív eszközök használata. oSzámítógép és internet-használat. oDigitális technikák 

alkalmazása.  

 A nyelvoktatás modern technikáinak az alkalmazása.  

 Számítástechnikai programcsomagok használata az egyes tantárgyak tanítása során.(pl.: 

SDT kínálta lehetőségek, az egyes kompetencia területekre készített programok, stb.)  

 Egyéni fejlesztő programok alkalmazása a felzárkóztató, fejlesztő és tehetséggondozó 

foglalkoztatások során.  

 Az önálló tanulás támogatásához színvonalas könyvtári szolgáltatás nyújtása.  

 Tanulói portfolió készítése, a tanuló éves munkáinak és eredményeinek az összegyűjtése.  

 Gyakorlólapok, feladatlapok, differenciált munkalapok készítése a tanulók egyéni 

munkájának segítéséhez.  

 Mérőlapok alkalmazása. A diagnosztikus és formatív mérések eszközeit iskolai szinten 

készítjük el vagy választjuk meg. A szummatív mérésekhez standardizált mérőeszközöket 

alkalmazunk.  

 A tehetséggondozás érdekében tehetséggondozó szakkörök működtetése, a tehetséges 

gyerekek részvételének a biztosítása a tanulmányi versenyeken.  

 A tanulók önnevelésének az iskolai megalapozása. Ezek elemei: a tanulói felelős 

magatartás kialakítása, egyéni programokkal képességek szerinti differenciálás, a tanulói 

teljesítmények optimálása, a kiteljesedő személyiség folyamatos motiválása.  

5.SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS 

PEDAGÓGIAI ELVEK 

A NAT-ban képviselt értékek, az egységes, alapvető követelmények és az ezekre épülő 

differenciálás egyaránt azt a célt szolgálják, hogy a tanulók adottságaikkal, fejlődésükkel, iskolai 

és iskolán kívüli tanulásukkal, egyéb tevékenységeikkel, szervezett és spontán tapasztalataikkal 

összhangban minél teljesebben bontakoztathassák ki személyiségüket. Feladatok:   

• Az intézményben színes, sokoldalú iskolai életnek, játéknak és munkának kell folynia.   

• Változatos pedagógiai módszereknek, széles tevékenységkínálatnak kell lennie, amiken 

keresztül a tanuló lehetőséget kap a személyiségjegyekkel összehangolt egyéni tanulási módszerek, 

eljárások kialakítására.   

• Fejleszteni kell a gyermekek önismeretét, együttműködési készségüket, edzeni az 

akaratukat.   

• Figyelmet kell fordítani:   

- a kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az elkötelezettség kialakítására,   

- az önismeret fejlesztésére (osztályfőnöki vagy önismereti órákon, iskolán kívüli 

lehetőségek formájában),   
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- az egészséges, edzett személyiség kialakítására,   

- az egészségnek, mint alapértéknek elfogadtatására, az egészségmegőrzés igényének 

felkeltésére, az egészségkárosító szokások, szenvedélyek kialakulásának megelőzésére.   

• Hozzá kell járulni az életmódjuk, motívumaik, szokásaik, az értékekkel történő 

azonosulások fokozatos kialakításához, meggyökereztetéséhez:   

 a környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és önmagukra irányuló helyes, 

cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítására,   

 a nemzeti hagyományok, a nemzeti kultúra megismertetésére, emlékeinek tiszteletére, 

ápolására, megbecsülésére,   

 az alapvető állampolgári jogok megismertetésére.   

• A pedagógusnak, mint modellközvetítőnek, a személyiségformálás egyik legfontosabb 

eszközének kell lennie.   

• A pedagógiai munka középpontjában a tanulók tudásának, képességeinek, az egész 

személyiség fejlődésének, fejlesztésének kell állnia.   

• Az iskolai tanulási folyamat során kiemelten fontos feladat a differenciálás, vagyis az, 

hogy a pedagógusok oktató-nevelő munkája a lehetőségekhez mérten a legnagyobb mértékben 

igazodjon a tanulók egyéni fejlettségéhez, képességeihez és az egyes tantárgyakból nyújtott 

teljesítményéhez.   

Művészetoktatás 

A művészeti nevelés főleg egyéniséget, személyiséget formál. A művészeti iskolába a 

kisgyermekek általában nem saját elhatározásból jelentkeznek, inkább a szülői akarat 

érvényesülése a jellemző. Természetesen többségében ez nem öncélú, hanem a gyermek 

érdeklődését figyelembe vevő döntés. Az ilyen módon összejött csoportból kell a nevelőnek 

közösséget formálni. A növendékek érdeklődésének sokféleségéből, a csoport személyi 

összetételében előfordulnak változások, amelyek újabb feladatokat jelentenek. Az egyén és a 

közösség kapcsolatrendszerében a személyiség fejlődése kihatással van a közösségi lét alakulására, 

és fordítva egyben meghatározza a nevelés feladatait.  

Az alkotó munka hatékony eszköze a személyiségfejlesztésnek: különösen a serdülő korú 

fiatalok személyiségének kialakulásához, énképének, önismeretének fejlesztéséhez, érzelmei 

kifejezéséhez járul hozzá. Az alapfokú művészetoktatás a személyiségfejlődés rendkívül érzékeny 

és meghatározó szakaszában nyújt közösségi élményt, ad hiteles visszajelzést a csoporttagoknak.  

Feladataink ezen a területen:  

 a társas kapcsolatok fontosságának tudatosítása, az együttműködési készség kialakítása, 

 kultúrált magatartás és kommunikáció elsajátítása, 

 az alkotó készség fejlesztése, 

 az érdeklődés felkeltése a kultúra, a társadalmi jelenségek és problémák iránt. 

  
A fejlesztés eszközei: 
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 előadások létrehozása (vizsgák, iskolai ünnepek, versenyek, gálaműsorok), 

 színház- és múzeumlátogatások, 

 iskolai és iskolán kívüli (civil szervezetek rendezvényei) kulturális programokon való 

szereplés. 

 

Intézményünkben fontosnak tartjuk a tanárok és a tanítványok közötti tökéletes összhang 

kialakítását, amely motiválja a tanulókat képességeik kibontásában. 

 

6.TELJES KÖRŰ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSSEL 

ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK 

  „A legjobb  orvosok:  dr.  Elégedettség,  dr.  Higgadtság  és  dr.  Jókedély.”  

                                                                                 (C.H. Spurgeon)  

A teljes körű egészségfejlesztés során három egészségfejlesztési alapfeladat rendszeres 

végzését értjük, amelyet minden tanulóval, a teljes tantestület és a szülők bevonásával, szakmai 

ellenőrzés és megfelelő finanszírozás mellett végezzük.  Ezek:   

1. egészséges táplálkozás megvalósítása (lehetőleg a helyi termeléshelyi fogyasztás 

összekapcsolásával);  

2. mindennapi testnevelés/testedzés minden gyermeknek (ennek részeként sok más szakmai 

elvárás közt jól végzett tartásjavító torna, relaxáció és tánc is);  

3. a gyermekek érett személyiséggé válásának elősegítése személyközpontú pedagógiai 

módszerekkel és a művészetek személyiségfejlesztő hatékonyságú alkalmazásával (ének, tánc, rajz, 

mesemondás, népi játékok és népi rítusjátékok  

stb.);                   

Az egészségfejlesztési ismeretek témakörei az iskolában:  

• Az egészség fogalma. (biológia  tanóra, )  

• Az egyén és az őt körülvevő közösség egészsége: felelősségünk. ( osztályfőnöki óra )   

• A környezet egészsége. (biológia tanóra )  

• Az egészséget befolyásoló tényezők.( testnevelés tanóra )  

• Szájhigiénia.( biológia tanóra )   

• A jó egészségi állapot megőrzése. (biológia, testnevelés tanóra )  

• A betegség fogalma. (biológia tanóra )  

• A táplálkozás és az egészség, betegség kapcsolata.( biológia, kémia tanóra )  

• Az egészséges táplálkozás - helyi termelés, helyi fogyasztás összekapcsolása.( technika 

óra )  

• A testmozgás és az egészség, betegség kapcsolata.( testnevelés tanóra )  
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• Az egészséghez szükséges testmozgás.( testnevelés tanóra )  

• A szervezet fejlődése testmozgással és annak hiányában.( testnevelés tanóra )   

• Gerincvédelem, gerinckímélet. ( gyógytorna )  

• Balesetek, baleset-megelőzés. ( osztályfőnöki óra )  

• A lelki egészség. ( osztályfőnöki, biológia tanóra   

• Önismeret, önértékelés, a másikat tiszteletben tartó kommunikáció módjai, ennek szerepe 

a másik önértékelésének segítésében.( osztályfőnöki tanóra )  

• A társas kapcsolatok. ( osztályfőnöki )  

• A nő szerepei.( osztályfőnöki óra )  

• A férfi szerepei.( osztályfőnöki óra )   

• A társadalom élete, a társadalmi együttélés normái, illem és etika, erkölcs.( erkölcstan )  

• A családi élet - kapcsolat a család tagjai között; közös tevékenységek.( osztályfőnöki, 

erkölcstan )  

• A szenvedélybetegségek és megelőzésük (dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, játék-

szenvedély, internet- és tv-függés). ( osztályfőnöki, biológia óra )  

• Médiatudatosság, a médiafogyasztás egészségvédő módja. ( technika óra )  

• Fogyasztóvédelem (technika óra )  

• Az idő és az egészség, bioritmus, időbeosztás. ( biológia, osztályfőnöki óra ) Tartós 

egészségkárosodással élő társakkal együttélés, a segítségre szorulók segítése.(erkölcstan , 

Osztályfőnöki )   

• Otthoni betegápolás. ( osztályfőnöki óra )  

A teljes-körű iskolai egészségfejlesztés az alábbi részterületeken jelentkező hatások révén 

eredményezi a hatékonyság növekedését:  

• a tanulási eredményesség javítása;  

• az iskolai lemorzsolódás csökkenése;  

• a társadalmi befogadás és esélyegyenlőség elősegítése;  

• a dohányzás, az alkoholfogyasztás, a kábítószer-fogyasztás és egyéb szenvedélyek 

elsődleges megelőzése;  

• bűnmegelőzés;  

• a társadalmi kapcsolatok javulása a kortársakkal, szülőkkel, pedagógusokkal;  

• az önismeret és önbizalom javulása;  

• az alkalmazkodó készség , a stresszkezelés, a problémamegoldás javulása;  

• érett, autonóm személyiség kialakulása;  
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• a krónikus, nem fertőző megbetegedések (lelki betegségek, szív-érrendszeri, mozgásszervi 

és daganatos betegségek) elsődleges megelőzése; a társadalmi tőke növelése.  

7.AZ ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK 

ELSAJÁTÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ISKOLAI TERVEK 

Általános iskolás kortól kezdve lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanulók az elsősegély 

nyújtás alapismereteivel megismerkedhessenek.   

Az oktatási intézmény maga is lehet baleset forrása ,hiszen a mozgásos órák ,foglalkozások 

(testnevelés, sportkör stb.), a szünetekben történő önfeledt játék , a legprecízebb tanári felügyelet 

mellett is tartogathatnak , eredményezhetnek kisebb-nagyobb baleseteket. A tanulóknak meg kell 

tanulniuk, el kell sajátítaniuk azokat az ismereteket, amelyekkel gyors segítséget nyújthatnak 

társaiknak ( a baleset során keletkezett helyzet felismerése, stb.) addig míg a szakszerű segítség 

meg nem érkezik.  

Ma Magyarországon több olyan baleset is történik ,amely során kisebb lett volna  a baj, ha a 

közelben van olyan személy , aki mer vagy tud  gyors segítséget nyújtani a bajba jutottaknak, addig 

, míg a mentő megérkezik. Elsősegély nyújtó ismeretek elsajátítása elsősorban a jogosítvány 

megszerzéséhez köthető, ahol a megszerzett ismereteket rövid ideig, kevés gyakorlással szerzik 

meg .  

Az általános iskolában kezdődő ismeretelsajátítás segítséget nyújthat abban, hogy a 

későbbiekben tanulóink stabil ismeretekkel bármilyen baleseti szituációban hatékonyan tudjanak 

segítségére lenni a balesetet szenvedett társának.  

Ehhez a tanulóknak a következő ismeretek megszerzésére van szüksége.  

 

Cím  Téma  Forma  

Az  elsősegélynyújtás  

alapjai  

Az  elsősegélynyújtás  

fogalma  

Az elsősegélynyújtás 

 jogi  

háttere  

Helyszínbiztosítás  

 

 

 

biológia óra 

technika óra  

Végtagsérülések  Csont- 

 és  izomrendszer  

felépítése  

Végtagsérülések  

Rögzítési módok  

 

testnevelés 
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Kötözések és 

rögzítések gyakorlat  

Fedőkötés  

Nyomókötés  

Sapka-, parittyakötés  

Rögzítés 

 háromszögletű 

kendővel  

Gerinchordágy, 

Kramer-sín, Stif-neck gallér 

használata  

 

 

előadás  

Légútbiztosítás  A  légző  szervrendszer  

felépítése  

Légút biztosítási 

lehetőségek  

Légúti idegentest 

eltávolítása  

 

biológia óra  

Mérgezések  Ételmérgezések 

Gázmérgezések  

Gyógyszer-, alkohol- és 

egyéb vegyszerek okozta 

mérgezések  

 

kémia óra  

Égési sérülések  A kültakaró felépítése  

Égési sérülések típusai  

Égési sérülések ellátása  

Általános  tűzvédelmi  

ismeretek  

 

 

biológia óra  

 Füstmérgezés   

Hő ártalmak  Hideg okozta sérülések  

Hőkimerülés  

Hőguta  

 

biológia óra   

Áramütések  Áramütés  

Villámlás  

 

 

fizika óra  

Tömegbalesetek  Mentésszervezés 

tömegbalesetek esetén  

Sérülések rangsorolása  

 

 

 

előadás  
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Vízi mentés  Önmentés  

Társmentés  

Mentés  

Rádiózási ismeretek  

 

előadás  

Hazai 

mentőszervezetek  

Hazánk mentéstörténete  

Hazai 

mentőszervezetek  

Az OMSZ  szervezeti  

felépítése  

 

előadás  

 

Megvalósítása:   

A témakörökhöz szakemberek segítségét veszi igénybe az iskola.  

Az ismeretek elsajátítása már alsóban , a tanulók életkorához igazodva elkezdődnek , 

felsőben tanórai keretben vagy egyéb foglalkozások során történhet.  

8. ISKOLAI KÖRNYEZETNEVELÉSI PROGRAM 

“Életerőnket nem őrizhetjük meg tiszta levegő, tiszta víz, egészséges  táplálék és tiszta 

gondolatok nélkül.” (Gandhi)  

 

1. Az iskola környezetnevelési tevékenységének kiemelt feladatai:  

• a tanulókban a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel elősegítése, a 

természetet, az embert, az épített és a társadalmi környezetet tisztelő szokásrendszer megalapozása,  

• tanulóinknak bemutatjuk az eszközöket és gyakoroltatjuk azokat a feladatokat, amelyek a 

környezet megóvását segíthetik,  

• a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és egyéb foglalkozások keretében 

– foglalkoznak a környezet megóvásának szempontjából legfontosabb ismeretekkel:  

- a környezet fogalmával,  

- a földi rendszer egységével,  

- a környezetszennyezés formáival és hatásaival,  

- a környezetvédelem lehetőségeivel,  

- lakóhelyünk természeti értékeivel,  

- lakóhelyünk környezetvédelmi feladataival kapcsolatosan.  

  

2. A környezeti nevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai egyéb 

foglalkozásnak feladata.  
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3. Az iskolai környezeti nevelést elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják:  

 

• a Környezetismereti, Természetismereti,Biológia  és a Földrajz tantárgyak, valamint az 

ötödik-nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott ismeretek,  

• a környezeti nevelést szolgáló egyéb foglalkozások: minden  évben osztályonként egy-egy 

gyalog- vagy kerékpártúra a környékre a környezeti értékek felfedezésére,a víztisztitó 

megtekintése,  a „Föld napja” alkalmából megemlékezés a környezetvédelemmel kapcsolatos 

játékos vetélkedővel. Az alsó tagozat négy éve alatt, egy alkalommal látogatás szervezése a 

nyíregyházi Állatparkba.  

 

9. A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL, AZ ISKOLA 

SZEREPLŐINEK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉVEL  

KAPCSOLATOS FELADATOK 

A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő és oktató munka iskolánkban egyrészt a 

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

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 közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink:  

• A különféle iskolai tanulói közösségek megszervezése, nevelői irányítása  

Feladata: Az iskolai élet egyes területeihez (tanórákhoz, egyéb tevékenységekhez) 

kapcsolódó tanulói közösségek kialakítása, valamint ezek életének tudatos, tervszerű nevelői 

fejlesztése.  

• A  tanulók  életkori  fejlettségének  figyelembevétele  a 

 tanulóközösségek fejlesztésében  

Feladata: A tanulói közösségek irányításánál a nevelőknek alkalmazkodniuk kell az 

életkorral változó közösségi magatartáshoz: a kisgyermek heteronóm – a felnőttek elvárásainak 

megfelelni akaró – személyiségének lassú átalakulásától az autonóm – önmagát értékelni és 

irányítani képes – személyiséggé válásig.  

• Az önkormányzás képességének kialakítása  

Feladata: A tanulói közösségek fejlesztése során ki kell alakítani a közösségekben, hogy 

nevelői segítséggel közösen tudjanak maguk elé célt kitűzni, a cél eléréséért összehangolt módon 

tevékenykedjenek, illetve az elvégzett munkát értékelni tudják.  

• A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése  
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Feladata: 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 együttéléshez 

szükséges magatartáshoz és viselkedési formákhoz tapasztalatokat gyűjthetnek.  

 

A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása  

Feladata: A tanulói közösségre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi, viselkedési 

normák, formai keretek és tevékenységek rendszeressé válásának kialakítása, ápolása.  

A személyiségfejlesztés és közösségfejlesztés szinterei  

• tantestület  

• alsó tagozat (tanítók, gyerekek, asszisztens, fizikai dolgozók)  

• felső tagozat (tanárok, tanulók, technikai dolgozók)  

• szakmai munkaközösségek  

• osztályközösségek  

• szakkörök  

• csoportok  

Az egyes színtereken alkalmazott feladatok  

 

TANTESTÜLET  

Az alapfeladatok ellátásához iskolánkat hozzáértő iskolavezetés és tantestület alkotja, melyre 

jellemző, a gyermekközpontúság, az aktivitás, az új iránti fogékonyság, a célokkal való azonosulási 

képesség. A szervezeti felépítésnek köszönhetően jó az információáramlás, az egyes közösségek 

közötti koordináció.  

Kiemelt feladat, fő fejlesztési irány: mentálhigiéniás feladatok ( hangulat, 

személyiségfejlesztés) az empátiás képességek fejlesztése, az őszinte, nyílt kritikai szemlélet 

alakítása közösségi programokkal, kirándulásokkal, személyiségfejlesztő tréningekkel, a 

minőségbiztosítás módszereivel. Egymás munkájának megbecsülése, elismerése.  

A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő és oktató munka iskolánkban egyrészt a 

nevelők és a tanulók közvetlen személyes kapcsolata valósul meg, másrészt közvetett módon, a 

tanulói közösség ráhatásán keresztül érvényesül.  

 

ALSÓ TAGOZAT  

Alapfeladataink: Családias légkör kialakítása, szokásrendek kialakítása, a Házirend 

szabályainak folyamatos megismertetése, betartása, az osztályközösség kiépítésének megkezdése ( 

felelősi rendszer) saját szabályok létrehozása, betartása, szülőkkel való kapcsolattartás, 

önkiszolgálás megszervezése, szabadidős tevékenységek szervezése, a személyközi kapcsolatok 

figyelése, alakítása;  

 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

123 

 

Kiemelt feladatok: Az osztály aktív magjának feltérképezése, az önkormányzó képesség 

kialakítása 4. osztályra bekapcsolódás a DÖK munkájába a szakasz végén, a közösség egyéni 

arculatának, hagyományainak kialakítása;  

Fő fejlesztési irányok: az elkülönült évfolyamközösségek egymáshoz közelebbi kapcsolatba 

hozása, ügyelet (3-4.o.) újraszervezése;  

 

FELSŐ TAGOZAT  

Alapfeladatok: Az osztály aktív magjának továbbfejlesztése, osztálytanács létrehozása, az 

önkormányzás képességének kialakítása, aktív részvétel a DÖK munkájában, a közösség egyéni 

arculatának hagyományok ápolása, ügyeleti rendszer kiépítése, viselkedési normák betartása 

(Házirend), vitakészség fejlesztése;  

 

Kiemelt feladatok: Ismerje és alkalmazza a közösségben éléshez szükséges 

magatartásformákat, a család, az iskola, a társadalom együttélései szabályainak ismerete. 

Segítségnyújtás a kamaszkori testi, lelki problémák megoldásához; Multikulturális képességek 

fejlesztése. A tolerancia képességének fejlesztése, a másság elfogadására nevelés.   

Fő fejlesztési irányok: A kultúrált beszéd, magatartás csiszolása. Az összetartást erősítő 

normák, formai keretek és tevékenységek rendszeressé válásának kialakítása, ápolása.  

 

Testi-lelki fejlesztést szolgáló feladatok: Életvezetési ismeretek tanítása, felvilágosító 

előadások ( drog, alkohol, cigaretta) a káros szenvedélyek elleni védekezés módjainak 

megismertetése ( védőnői, iskolaorvosi, szakszolgálat) szakemberek bevonásával; A 

sporttevékenység széleskörű elterjesztése (foci, atlétika) környezetvédelem tanítása, iskolaorvosi, 

iskolafogászati rendszeres ellátás, kirándulások, kerékpártúrák, táborozások.  

 

SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK  

Vezetője a munkaközösség-vezető, aki az iskolavezetés tagja. Szakmai és módszertani 

kérdésekben ad segítséget az iskolai nevelő-oktató munka tervezéséhez, szervezéséhez, 

ellenőrzéséhez. Saját éves munkaterv szerint dolgozik. Szervezi az adott szaktárgyak versenyeit, 

szakmai vitákat tart, továbbképzéseket szervez, irányt mutat a továbblépéshez. Törekszik az 

egységes eljárások és módszerek, az értékelés, osztályozás egységes módszereinek megtalálására.   

 

OSZTÁLYKÖZÖSSÉGEK  

A gyermek neveltségének fontos eleme a közösségben a közösségekért végzett munka. A 

közösségi nevelés fontos része az önkormányzó képesség kialakítása, fejlesztése. Közös 

tevékenységek szervezése, amelyek együttes élményt adnak, az együvé tartozás érzését erősítik. 

Cél: jó csoportlégkörben az együtt megválasztott közeli és távoli célok érdekében közös 

munkálkodás. Fontos az önállóság lehetővé tétele. Közös szabályok, normák alkotása, azok 

betartása. Közben kialakulnak a megfelelő személyközi viszonyok, mélyül a föl- és alárendelt 

pozíciókban a tanuló helyes önértékelése.  
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SZAKKÖRÖK  

A különböző szakkörök a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálják. Jellegüket 

tekintve lehetnek szaktárgyiak, művészetiek, technikaiak, de szerveződhetnek közös érdeklődési 

kör, hobby alapján is. A felmerülő igényeknek megfelelően a lehetőségek figyelembe vételével a 

szakkörök indításáról minden tanév elején a tantestület dönt. A részvétel feltétele, az adott tárgy 

iránti érdeklődés. A jelentkezéssel a tanuló vállalja, hogy rendszeresen látogatja azt.  

 

CSOPORTOK  

A felnőttek és a gyerekek között egyaránt létrejönnek egy-egy rövidebb vagy hosszabb 

időszakra szóló, egy adott feladat megoldására létrejövő csoportosulások, csoportok. 

Szerveződhetnek közös érdeklődési kör alapján, vagy konkrét feladat megoldására. Igen értékesek 

ezek a csoportok a közösségfejlesztés szempontjából, hiszen alulról szerveződnek. Jelenlétük és  

segítségük igen fontos az iskolai munkában.  

  

A valahová tartozás tudatát, a közösségi eszmék és értékek megbecsülését a hagyományok 

közvetítik. A hagyomány közösségteremtő és megelőző erő, amely állandóságot és folytonosságot 

teremt az iskola mindennapi életében. Hagyományteremtő és hagyományápoló munkánk során 

tudatosan támaszkodunk a nevelőtestület és a tanulóközösség véleményére, javaslataira, az 

iskolahasználók elképzeléseire. Célunk az eddigi hagyományrendszerünk működtetése, egyéni 

arculat formálása.  

 

Szervezeti hagyományok  

A tanulóközösségek szervezetei:  

Diákönkormányzat szervezeti modellje:  

 

ISKOLAGYŰLÉS  

l  

DIÁKTANÁCS  

(gyermekvezető felnőtt segítő, osztálytitkárok, iskolai szakbizottságok vezetői) l  

ISKOLAI CÉLCSOPORTOK  

(napközi,  ügyelet,  társadalmi  munka  gyermek  vezetői  és 

felnőtt segítői)  

 

OSZTÁLYOK ÉS FUNKCIONÁLIS SZERVEZETEK  

(osztálytitkár, osztályfőnök)  
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A diákönkormányzat 4. osztálytól kezdve működteti diákképviseleti rendszerét. Az 1-3. 

osztályokat megilleti az érdekképviseleti, érdekérvényesítési jog és a diákönkormányzat 

szervezésében bármelyik programon részt vehetnek, véleményüket, javaslataikat elmondhatják a 

Diáktanács tagjainak.  

 

A DÖK fő feladata: az érdekképviselet, érdekvédelem, érdekegyeztetés, közéletiség, 

vitakultúra fejlesztése, gyermekügyeleti rend és az "iskolamédia" működtetése.  

A DÖK élén a gyermekvezető és a felnőtt segítő áll.  

Irányító szerve a Diáktanács, mely az osztályok, tanulócsoportok diákképviselőiből áll. 

Tájékoztató fóruma az iskolagyűlés.  

 

SPORTKÖR 

Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója. A testnevelési órákkal együtt biztosítják 

a tanulók testedzését, valamint a tanulók felkészítését a különféle sportágakban ( atlétika, futball, 

kézilabda) az iskolai és az iskolán kívüli versenyekre.  

Művészetoktatás 

Az egyén fejlesztése egy tudatos művészeti tevékenység konkrét feladatrendszerében valósul 

meg. Az elsajátítás folyamatában, melyben a feladatok mindig konkrétak és egyénre szabottak, a 

növendék teljes személyiségével vesz részt. 

A közösség gazdagítja a személyiséget, értékeit gyarapítja. A próbák, foglalkozások 

folyamán arról is meggyőződhet a gyermek, hogy a másiknak nyújtott segítsége előmozdítja a 

tanulás folyamatát. Megváltozik a csoporttársakhoz való viszonya, és ezen keresztül érzelmei is. 

A művészeti órák lehetőséget nyújtanak arra, hogy a tanulók a csoportos foglalkozás keretein 

belül felismerjék a közösség erejét. Az együttalkotás segít kialakítani az alkalmazkodóképességet, 

a szocializációt, a kommunikációt. A tanulók felelősnek érzik magukat társaik sikeréért is, a beleélő 

képességük, a segítőkészségük elmélyülhet.  

A gyerekek a tanulás folyamatában megélik és megalkotják érzelmeiket, hiszen az együttes 

tánc, a zene és az éneklés számukra katartikus örömélményt jelent. Állandó késztetést, 

kíváncsiságot éreznek, hajtja őket az új, az ismeretlen megismerése. 

A gálaműsorok, bemutatók és kiállítások alkalmával a tanítványok átélhetik a kultúrához való 

tartozás élményét. Az ilyen alkalmak mélyítik a csoporton belüli kapcsolatokat, erősítik a közösségi 

összetartozást. 

Feladataink ezen a területen: 

 hagyományaink megismertetése (intézményi és községi), 

 a tanulói közösség tevékenységének összehangolása, 

 intézményünk egyéni arculatának kialakítása. 
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A fejlesztés eszközei: 

 intézményünk és községünk ünnepeinek megtartása, 

 iskolai hagyományok teremtése, megőrzése, 

 tanórán kívüli foglalkozások biztosítása. 

 

10. A PEDAGÓGUSOK HELYI INTÉZMÉNYI 

FELADATAI, AZ OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKA 

TARTALMA, AZ OSZTÁLYFŐNÖK FELADATAI 

Iskolánkban tanító pedagógus alapvető feladata:  

- a rábízott tanulók nevelése, oktatása a kerettantervben előírt törzsanyag átadása, 

elsajátításának ellenőrzése,   

- a sajátos nevelési igényű tanulók egyéni fejlesztési tervben foglaltak figyelembevétele, -a 

pedagógusnak  minden tőle elvárhatót meg kell tennie a tanuló személyiségének fejlődéséért, 

tehetségének kibontakoztatásáért,  figyelembe véve a gyermek egyéni képességeit, adottságait, 

fejlődési ütemét, szociokulturális helyzetét,  

- a különleges bánásmódot igénylő tanulóval egyénileg foglalkozzon, együttműködjön a 

gyógypedagógussal, más szakemberekkel, segítse elő a hátrányos helyzetű  tanuló felzárkózását,  

- segítse a tehetségek felismerését, kiteljesedését, nyilvántartsa a tehetséges tanulókat, -

mozdítsa elő  a  tanuló erkölcsi fejlődését, a közösségi együttműködés magatartási szabályainak 

elsajátítását, és törekedjen azok betartatására,  

- nevelje a tanulókat egymás szeretetére és tiszteletére, a családi élet értékeinek 

megismerésére és megbecsülésére, együttműködésre, környezettudatosságra, egészséges 

életmódra, hazaszeretetre nevelje,  

- rendszeresen tájékoztassa a szülőt (törvényes képviselőt) a tanuló iskolai teljesítményéről, 

magatartásáról, az ezzel kapcsolatban észlelt problémákról, az iskola döntéseiről, a gyermek 

tanulmányait érintő lehetőségekről,  

- felvilágosítással, a munka- és balesetvédelmi előírások betartásával és betartatásával, a 

veszélyhelyzetek feltárásával és elhárításával, a szülő és más szakemberek bevonásával tegyen meg 

mindent  a gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében,   

- a tanulók és a szülők, a munkatársak emberi méltóságát, jogait maradéktalanul  

tiszteletben tartsa, javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ adjon,  

- az ismereteket tárgyilagosan, sokoldalúan és változatos módszerekkel közvetítse,  

- oktatómunkáját éves és tanórai szinten, tanulócsoporthoz igazítva, szakszerűen 

megtervezve végezze, irányítsa a tanulók tevékenységét,  
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- a kerettantervben és a pedagógiai programban meghatározottak szerint érdemjegyekkel 

vagy szövegesen, sokoldalúan, a követelményekhez igazodóan értékelje a tanulók munkáját,  

- részt vegyen a számára előírt pedagógus-továbbképzéseken, folyamatosan képezze magát,  

- tanítványai pályaorientációját, aktív szakmai életútra történő felkészítését folyamatosan 

irányítsa,  

- a pedagógiai programban és az SZMSZ-ben elõírt valamennyi pedagógiai és  

adminisztratív feladatait maradéktalanul teljesítse,  

- aktívan vegyen részt a nevelőtestület értekezletein, a fogadóórákon, az iskolai 

ünnepségeken és az éves munkaterv szerinti rendezvényeken,  

- határidőre megszerezze a kötelező minősítéseket,  

- megőrizze a hivatali titkot,  

- hivatásához méltó magatartást tanúsítson,  

- a  tanuló érdekében együttműködjön munkatársaival és más intézményekkel  

 

Az osztályfőnök feladatai Közvetlen nevelőmunka:  

- ismeretek szintetizálása, a mindennapi életben történő alkalmazásuk;   

- az aktuális események feldolgozása,  különböző értékrendek megismertetése;   

- a kultúrahasználat megtanítása, a konfliktusmegoldást kialakító pedagógiai tevékenység;  

- mentálhigiénés szemlélet alkalmazása a nevelőmunkában, törődés a gyermekek aktuális 

problémáival;   

- az osztály konfliktusainak megoldása,a gyermekvédelmi munka.  

Ügyviteli (adminisztrációs) feladatok:  

• a haladási napló naprakész vezetése,   

• a haladási és anyakönyvi rész folyamatos ellenőrzése;   

• igazolások esetleges igazolatlan órák regisztrálása;   

• félévkor és évvégén a magatartás és szorgalomjegyek előkészítése az osztályozó értekezlet 

előtt;   

• félévi értesítő, anyakönyv- és bizonyítványírás  

 

Szervezés, koordinációs feladatok végrehajtása:  

• kapcsolattartás az osztályban tanító kollégákkal;  

• a nevelésben-oktatásban hatékonyan résztvevőkkel,  a szülőkkel;  

• szülők közötti felvilágosító munka;   

• szabadidős tevékenységek, programok szervezése.  
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Az osztályfőnöki nevelés témakörei  

• Énképünk – az élet értelméről, az emberek tulajdonságai; önmagunk ismerete, önnevelés, 

önmegvalósítás  

• Egészségünk védelme – az emberi test felépítése és működése; az egészséges ember; az 

egészséges életmód; káros szenvedélyek;  

• A családi élet harmóniája – a család; a szülők; gyerekek a családban; a nagyszülőkről és 

az öregekről; szerelem; szexualitás; a válás; a barátság; család és az iskola  

• Helyünk a társadalomban – társadalom és állam; a polgár – a polgári társadalom; 

magánélet - közélet; társadalmi konfliktusok; viselkedéskultúránk; a rend  

• Művelődés – műveltség - művelődés; anyanyelvi műveltség; olvasáskultúránk; az ízlés  

• A szabadidő helyes eltöltése – játék, múzeum; színház; mozi, zene; tánc, sport, kirándulás  

• Munkakultúra – a munka szerepe az ember életében; pályaválasztás; munkavállalás; 

munkanélküliség; élethosszig tartó tanulás  

• Az ember és a természet kapcsolata - szennyezések; környezetvédelem; a fák és az erdők 

szerepe  

• Hazánk és a nagyvilág – ország – haza -nemzet; a magyar diaszpóra; az ENSZ; Az Európai 

Unió  

 

Nevelési témakörök:   

• Az osztályközösség menedzselése.  

• A személyiség fejlesztése, az énkép alakulása.  

• Az értékekre való nevelés – az egészség védelme, a családi élet harmóniája, a társadalmi 

szerepre való felkészítés, a jövőkép alakítása, a műveltség gyarapításának igénye, munka- és 

környezetkultúra, a szabadidő igényes eltöltése.  

• Személyes biztonságra nevelés, közlekedési kultúra az ésszerű fogyasztó, a deviáns 

magatartások megelőzése.  

11. A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL 

KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI 

TEVÉKENYSÉG HELYI RENDJE 

Különleges bánásmódot igénylő tanulók Sajátos nevelési igényű tanulók:  

A 2011. évi CXC. törvény 4. § 25. pontja szerint:  

„sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló:  
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- az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői 

véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság 

együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb 

pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) 

küzd,”  

 

A Nemzeti alaptanterv és a választott kerettanterv alkalmazása a sajátos nevelési igényű 

tanulók iskolai oktatásában a Nemzeti alaptanterv (a továbbiakban: Nat) a sajátos nevelési igényű 

tanulók iskolai oktatásának is alapdokumentuma, az abban meghatározott fejlesztési területek – 

nevelési célok, kulcskompetenciák, illetve a műveltségi területeken  megfogalmazott célok, 

feladatok a sajátos nevelési igényű tanulókra is érvényesek.   

A sajátos nevelési igényű tanulókat nevelő-oktató iskolák pedagógiai programjuk, helyi 

tantervük elkészítésénél figyelembe veszik:  

- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: köznevelési 

törvény), a Nat és az Irányelv rájuk vonatkozó előírásait,  

- a nevelés és oktatás helyi célkitűzéseit és lehetőségeit,  

- a fővárosi, megyei feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelésfejlesztési 

tervet,  

- a szülők elvárásait   

- az általuk nevelt tanulók sajátosságait.  

A tanulók között fennálló – egyéni adottságokból és igényekből adódó – különbségeket az 

iskolák a pedagógiai programok és helyi tantervek kialakításakor veszik figyelembe.  

A sajátos nevelési igény kifejezi:  

a. a tanuló életkori sajátosságainak fogyatékosság által okozott részleges vagy teljes körű 

módosulását,  

b. az iskolai tanuláshoz szükséges képességek kialakulásának sajátos útját, fejlődésének 

eltérő ütemét, esetleg részleges vagy teljes kiesését, fejletlenségét, lassúbb ütemű és az átlagtól 

eltérő szintű fejleszthetőségét.  

A sajátos nevelési igény  nagyobb mértékű differenciálást, speciális eljárások alkalmazását, 

kiegészítő fejlesztő, korrekciós, habilitációs, rehabilitációs, valamint terápiás célú pedagógiai 

eljárások alkalmazását teheti szükségessé.  

 

Célok  és feladatok:  

- Értelmi fogyatékosságból vagy egyéb pszichés fejlődési zavarból fakadó hiányzó vagy 

sérült funkciók kompenzálása vagy helyreállítása, a meglévő ép funkciók bevonásával.  

- Törekvés a különféle funkciók egyensúlyának kialakítására.  

- A szükséges speciális eszközök elfogadtatása és használatuk megtanítása.  
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- Az egyéni sikereket segítő, a társadalmi együttélés szempontjából kívánatos egyéni 

tulajdonságok, funkciók fejlesztése.  

- Az egyes területeken kimagasló teljesítményt nyújtó tanulók tehetségének 

kibontakoztatása.  

A szükséges pedagógiai feltételek biztosítása a sajátos nevelési igényű tanulók számára A 

köznevelési törvény értelmében a sajátos nevelési igényű tanulók számára olyan 

többletszolgáltatásokat fogalmaz meg , amelyeket ki kell alakítani, és hozzáférhetővé tenni a sajátos 

nevelési igényű tanulók számára. Ezek:  

- speciális tanterv, tankönyvek, tanulási segédletek,  

- speciális gyógyászati, valamint tanulást, életvitelt segítő technikai eszközök.  

 

Integrált nevelés, oktatás:  

A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását 

elősegítheti a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt történő – integrált – oktatásuk (teljes 

vagy részleges integrációjuk).   

Sikerkritériumok:    

- a tanulók beilleszkedése,   

- önmagához mért fejlődése,   

- a többi tanulóval való együtt haladása .  

Ezeknek az eléréséhez szükséges:  

- a pedagógusok részvétele az integrációt segítő szakmai programokon, akkreditált 

továbbképzéseken.  

- a pedagógusok, egyéb dolgozók, gyermekek és szülők közösségének felkészítése a sajátos 

nevelési igényű tanulók fogadására.  

- a habilitációs, rehabilitációs szemlélet érvényesülése és a sérülés specifikus módszertani 

eljárások alkalmazása.   

- az egyes gyermek vagy csoport igényeihez igazodó pedagógiai – egészségügyi – eljárások, 

eszközök, módszerek, terápiák, a tanítás-tanulást segítő speciális eszközök alkalmazása.  

Pedagógusok elvárható kompetenciái:  

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt 

vevő, magas szintű pedagógiai, pszichológiai képességekkel (elfogadás, tolerancia, empátia, 

hitelesség) és az együttneveléshez szükséges kompetenciákkal rendelkező pedagógus:  

 

- a tananyag-feldolgozásnál figyelembe veszi a tantárgyi tartalmak – egyes sajátos nevelési 

igényű tanulók csoportjaira jellemző – módosulásait,  

- egyéni fejlesztési tervet készít a gyógypedagógus  
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- együttműködésével, ennek alapján egyéni haladási ütemet biztosít, a differenciált nevelés, 

oktatás céljából,  

- individuális módszereket, technikákat alkalmaz,  

- a tanórai tevékenységek, foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban szereplő 

javaslatokat beépíti, a folyamatos értékelés, hatékonyság-vizsgálat, a tanulói teljesítmények 

elemzése alapján – szükség esetén – megváltoztatja eljárásait, az adott szükséglethez igazodó 

módszereket alkalmaz;  

- egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres;  

- alkalmazkodik az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedésekhez;  

- együttműködik különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, 

javaslatait beépíti a pedagógiai folyamatokba.  

 

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt 

vevő – a tanuló fogyatékosságának típusához igazodó szakképzettséggel rendelkező – 

gyógypedagógus, gyógypedagógiai tanár,  

- segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését;  

- javaslatot tesz a fogyatékosság, a pszichés fejlődési zavar típusához, a tanuló egyéni 

igényeihez szükséges környezet kialakítására (a tanuló elhelyezése az osztályteremben, szükséges 

megvilágítás, hely- és helyzetváltoztatást segítő bútorok, eszközök alkalmazása stb.);  

- segítséget nyújt a tanuláshoz, művelődéshez szükséges speciális segédeszközök 

kiválasztásában , ismerteti a speciális eszközök használatát, tájékoztat a beszerzési lehetőségekről;  

- javaslatot tesz gyógypedagógiai specifikus módszerek, módszerkombinációk 

alkalmazására;  

- figyelemmel kíséri a tanulók haladását, részt vesz a részeredmények értékelésében, ja-

vaslatot tesz az egyéni fejlesztési szükséglethez igazodó módszerváltásokra;  

- együttműködik a többségi pedagógusokkal, figyelembe veszi a tanulóval foglalkozó 

pedagógus tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait;  

- terápiás fejlesztő tevékenységet végez a tanulóval való közvetlen foglalkozásokon – 

egyéni fejlesztési terv alapján a habilitációs , rehabilitációs fejlesztést szolgáló órakeretben –, ennek 

során támaszkodik a tanuló meglévő képességeire, az ép funkciókra;  

- segíti a befogadó pedagógust az egyéni értékelés kialakításában, a gyermek önmagához 

mért fejődésének megítélésében;  

- segíti a helyi feltételek és a gyermek egyéni szükségleteinek összehangolását.  

 

A sajátos nevelési igényű tanulók neveléséhez , oktatásához igénybe vesszük  az egységes 

gyógypedagógiai módszertani intézmények, a pedagógiai szakszolgálati, illetve pedagógiaiszakmai 

szolgáltatást nyújtó intézmények szolgáltatásait, az utazó gyógypedagógiai hálózat működtetésére 
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kijelölt intézmények segítségét a köznevelés-fejlesztési tervekben meghatározott feladatellátás 

szerint. Az enyhén értelmi fogyatékos tanuló  

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók a tanulásban akadályozott gyermekek körébe 

tartoznak, akik az idegrendszer biológiai és/vagy genetikai okra visszavezethető gyengébb 

funkcióképessége, illetve a kedvezőtlen környezeti hatások folytán tartós, átfogó 

akadályozottságot, tanulási nehézségeket, tanulási képességzavart mutatnak. Az enyhe fokú értelmi 

fogyatékosság (mentális sérülés) diagnosztizálása elsősorban orvosi, gyógypedagógiai és 

pszichológiai feladat.  

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelési, oktatási szempontú jellemzői  

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók fejlődése igen eltérő . Tanulási helyzetekben 

megfigyelhető jellemzőik: a téri tájékozódás, a finommotorika, a figyelemkoncentráció, a 

bonyolultabb gondolkodási folyamatok, a kommunikáció, valamint a szociális alkalmazkodás 

fejlődésének eltérései. A tanulási képesség különböző mértékű fejlődési zavarát is mutatják és 

akadályozzák az iskolai tanulás eredményességét.  

a. A nevelésükhöz szükséges feltételek  

b. a fogyatékosság típusának és súlyosságának megfelelő gyógypedagógiai tanár/terapeuta, 

gyógypedagógus foglalkoztatása,  

c. speciális tanterv, tankönyv és más segédletek, illetve  

d. a szakértői és rehabilitációs bizottság által meghatározott szakszolgáltatások biztosítása.  

e. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók fejlődése nevelési igényeinek megfelelő  

gyógypedagógiai nevelés, oktatás és terápia hatására a mentális képességek területén is számottevő 

lehet.  

Az iskolai fejlesztés pedagógiai szakaszai  

Alapfokú nevelés – oktatás szakasza  

a. alsó tagozat: 1–4. évfolyam  

Ezen a tagozaton a tanuláshoz nélkülözhetetlen pszichés funkciók fejlesztésére helyeződik a 

hangsúly. A tanulók között meglévő eltérések differenciált eljárások, tartalmak és oktatásszervezési 

megoldások, terápiák alkalmazását teszik szükségessé. A  képességfejlesztésben hangsúlyos 

szerepük van a közvetlen érzéki tapasztalatoknak, a tárgyi cselekvéses megismerésnek, a 

céltudatosan kiválasztott tevékenységnek.   

Az alsó tagozat első évfolyamán javasol egy évfolyam tananyagának elsajátítására egy 

tanévnél hosszabb időtartamot tervezni. tanulókat. A gyógypedagógiai nevelésnek az egész 

személyiség fejlesztésére kell törekednie.  

Nagyobb hangsúlyt kap a tanulási, magatartási és viselkedési szokások következetes 

kialakítása és megerősítése.  

b. felső tagozat: 5–8. évfolyam  

A felső tagozaton a tanulók fejlesztése elsődlegesen a megismerési módszerek további 

fejlesztésére, a szemléletes képi gondolkodás nyomán kialakuló képzetekre, ismeretekre, az 
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elsajátított tanulási szokásokra épül. Hangsúlyosabbá válik az önálló tanulási tevékenység. A 

tanítás-tanulás folyamatában előtérbe kerül a verbális szint, de a tanulók fejlettségének 

megfelelően, differenciált módon jelen van a manipulációs és a képi szint is.  

Az integrált keretek között nevelt enyhén értelmi fogyatékos tanulók fejlesztése Segítő 

eljárások, amelyek az eredményes integráció feltételei:  

• az egyéni képességekhez igazodó, differenciált tanórai munka szervezése;  

• a tanulókat önmagukhoz képest mérten értékeljük;  

• diagnózisnak megfelelő habilitációs, rehabilitációs, fejlesztő foglalkozás, felzárkóztató 

foglalkozás szervezése;  

• tanulópárok kialakítása,  

• tanulási technikák elsajátíttatása szakórákon és egyéni foglalkozásokon, (tanulás tanítása, 

önálló hatékony tanulás kompetenciája)  

• rendszeres ismétlés, gyakoroltatás, változatos tanulásszervezés, egyéni tanulási motiváció 

erősítése, bíztató dicsérettel, javító szándékú elmarasztalással  

• az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy 

csoportos használata;   

• a továbbtanulás irányítása, segítése.  

 

Fejlesztési területek – nevelési célok  

• kognitív képességek fejlesztése 

• Nemzeti azonosságtudat, hazafias nevelés  

• Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése  

• A testi és lelki egészségre nevelése  

• Családi életre nevelés  

• Kiemelt feladat az önálló életvezetésre való felkészítés. Ennek meg kell jelennie a nevelés-

oktatás teljes intervallumában, s kiemelten fontos szerepet kap a gyakorlás, a saját élmény, a 

tapasztalat.  

• Felelősségvállalás másokért, önkéntesség  

• A személyiségfejlesztés  

• Fenntarthatóság, környezettudatosság  

• Pályaorientáció  

• Gazdasági és pénzügyi nevelés  

• Médiatudatosságra nevelés  

• A tanulás tanítása  

Kulcskompetenciák  
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Az Európai Unió országaiban megfogalmazott, a Nat-ban alapvetõ célként meghatározott 

kulcs-kompetenciák fejlesztése az enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált (inkluzív) és a 

gyógy-pedagógiai intézményekben megvalósuló nevelési formáiban egyaránt fontos 

nevelésioktatási elvárásként jelenik meg. Ennek biztosítása elengedhetetlen a társadalmi integráció 

szempontjából, s különös hangsúlyt kap az önálló életvezetés, a munka világába való beilleszkedés 

érdekében. Anyanyelvi kommunikáció  

Az anyanyelv elsajátításának folyamatában az enyhén értelmi fogyatékos tanulók esetében a 

beszéd centrikusságot kell előtérbe helyezni. A beszédértés és beszédprodukció fejlesztése az 

elsődleges feladat. A tanulók egyéni sajátosságaihoz való igazodás mellett alapelv, hogy esetükben 

a nyelvelsajátítás lényegi módja nem az elszigetelt nyelvi jelenségek oktatása, hanem az a folyamat, 

amelyben az ember nyelvileg fogalmazza meg a valóságra vonatkozó ítéleteit.  

Az anyanyelv tanításában csak az a fejlesztő tevékenység hozhatja a kívánt eredményt, amely 

(az egyén képességének és beszédállapotának figyelembe vétele mellett) a beszédnek, mint 

összetett folyamatnak a fejlesztésére irányul, s a „nyelvet” funkcióinak (kifejező, informáló, 

felhívó) meg-felelően, elemi formáiban (közlés, megbeszélés, rábeszélés) és alaptípusaiban 

(élőbeszéd, írott beszéd) gyakoroltatja és alkalmaztatja.  

Idegen nyelvi kommunikáció  

Az idegen nyelvi kommunikáció, mint kulcskompetencia az enyhén értelmi fogyatékosok 

nevelésében egyénileg differenciált tananyagstruktúrát igényel. A hallási észlelés, figyelem, 

emlékezet fokozott fejlesztése mellett a célokat a tanulók szükségletei határozzák meg.  

A sikeres kommunikáció érdekében szükség van a hosszabb időkeretre, a folyamatos 

gyakorlásra, játékos keretek között történő megvalósításra, helyzetgyakorlatokra. Matematikai 

kompetencia  

A matematikai kompetencia fejlesztése során elsajátíthatók és gyakorolhatók a gondolkodási 

műveletek (pl. problémamegoldó gondolkodás), továbbá a funkcionális képességek (érzékelés, 

észlelés, felidézés, emlékezés, figyelem, képzelet). A matematikai kompetencia birtokában az 

enyhén értelmi fogyatékos tanuló rendelkezik azzal a képességgel, hogy a környező világ meny-

nyiségi és térbeli viszonyait felfedezi, képessé válik arra, hogy a tapasztalások útján megszerzett 

matematikai tudást praktikusan fel tudja használni a társadalmi lét különböző területein.   

Kiemelten fontos a konkrét cselekvéssel összekapcsolt tapasztalatszerzés és matematikai 

tevékenység, a szabálytudat és a stratégiahasználat kialakítása.  

Természettudományos és technikai kompetencia  

A természettudományos kompetencia az enyhén értelmi fogyatékos tanulóknál a gyakorlati 

jellegű természettudományi műveltség kialakítása, a mindennapi életben előforduló 

természettudományos jelenségek körében a felhasználói tájékozottság elérése, az egységes 

természettudományos világkép kialakítása.  

Kiemelt feladat a tanulók egészségvédelmi, betegségmegelőzési és környezeti ismereteinek, 

bővítése.  

 

Digitális kompetencia  
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Az egyéni sajátosságokat és az informális társadalmi elvárásokat figyelembe véve 

középpontban a munkához, az életvitelhez és a szabadidő hasznos eltöltéséhez kapcsolódó 

praktikus ismeretszerzés és készségfejlesztés áll.  

Szociális és állampolgári kompetencia  

A szociális kompetencia segíti az enyhén értelmi fogyatékos tanulót abban, hogy megtalálja 

helyét, feladatát a családi és a társadalmi munkamegosztásban. Felkészül a közügyekben való aktív 

részvételre.  

Az állampolgári kompetencia – az enyhén értelmi fogyatékos tanulók gyógypedagógiai- 

pszichológiai jellemzőit figyelembe véve – a tartalmakat sajátélményű tevékenységek formájában 

gyakoroltatva biztosítja. Az önismeret, a kapcsolatteremtés, kapcsolattartás képességének 

fejlesztése elősegíti a harmonikus közösségi beilleszkedést.  

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia  

A kezdeményezőképesség és a vállalkozói kompetenciához szükséges ismeretek, képességek 

és attitűdök alakítása, formálása a tanulók egyéni sajátosságait figyelembe véve lehetséges. A 

tanítási-tanulási folyamatban az enyhén értelmi fogyatékos tanuló minden esetben saját 

cselekedeteinek tükrében ismerje fel lehetőségeit, próbálja elérni céljait. Tudja fogadni mások 

segítségét. Tudjon segítséget kérni és adni. Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség .  

 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség lényege a kreativitás fejlesztése.   

Az eredetiség és ötletgazdagság, a divergens gondolkodás, a kíváncsiság és az alkotókedv 

nem csak az intellektuális tényezők függvénye, nagy szerepe van benne a motivációnak és az 

érzelmeknek is. Fontos a sok érzékszervi, megfigyelési, manipulatív tevékenységre épülő 

tapasztalatszerzést.  

Hatékony önálló tanulás  

A hatékony önálló tanuláshoz alapvető készségekkel, képességekkel kell rendelkezni. Az 

írás, olvasás, számolás, az IKT eszközök használata, amelyek lehetővé teszik, hogy képes legyen 

az enyhén értelmi fogyatékos tanuló önálló ismeretek szerzésére. Képes legyen felismerni, hogy 

miben tud elsajátítani új ismereteket, és tudjon segítséget, tanácsot, információt kérni. Legyen 

képes közös munkában, csoportban dolgozni.  

Műveltségi területek  

Magyar nyelv és irodalom  

A magyar nyelv a tanulás célja és egyben minden ismeretszerzés eszköze is. Az enyhén 

értelmi fogyatékos tanulók nevelésében kitüntetett helye van. Célja és feladata a szókincsfejlesztés 

és – gazdagítás, a növekvő igényű helyes nyelvhasználat erősítése, a nyelvi hátrányok csökkentése. 

Feladata az eredményes olvasás-, írástanulás feltételeinek megteremtése, e speciális készségek 

kialakítása, megerősítése. Kiemelkedő szerepe van a nyelv rend-szerére, a helyesírásra vonatkozó 

alapvető tudás elsajátításában.  

A műveltségi terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai  

a) Az olvasás elsajátításához szükséges hármas asszociáció megerősítése:  
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- vizuális észlelés – jelfelismerés,  

- akusztikus észlelés – hangok differenciálása,  

- a beszédmotoros észlelés fejlesztése.  

 

b) A téri és síkbeli tájékozódás fejlesztése.  

c) Grafomotoros készségek fejlesztése.  

d) Az olvasott szavak és a köztük lévő grammatikai viszonyok felismertetése.  

e) Szavak olvasásának begyakorlása – szóemlékezet, vizuális, akusztikus memória fejlesztés.  

f) Szövegösszefüggések megláttatása, szövegértés fejlesztése.  

g) A helyesírási szokások megerősítése.  

 

Fejlesztési feladatok  

- Kommunikációs képességek fejlesztése különféle élethelyzetekben.  

- A tanult nyelvi fordulatok alkalmazása tanulási helyzetben és a spontán beszédben is.  

- A kommunikációs helyzetnek megfelelő kulturált nyelvi magatartás, viselkedés 

fejlesztése, gyakorlása.  

- Önismeret erősítése.   

- Véleménynyilvánítás, mások véleményének meghallgatása.  

- A szövegtartalmat, a beszélő szándékát tükröző kommunikáció eszközeinek alkalmazása 

fokozódó önállósággal.  

- Figyelem,  gondolkodás,  emlékezőképesség,  analizáló,  szintetizáló  képesség 

fejlesztése.  

- A tanulók passzív és aktív és szókincsének gazdagítása.  

- Összerendezett íráskép kialakítása az egyéni adottságok mellett. Az írás eszközszintű 

műveleteinek gyakorlatai: másolás, tollbamondás, emlékezetből írás fokozatai.  

- Mozgás,  finommotorika,  ritmusfejlesztés,  szem-kéz  koordináció, 

 optikus differenciáló képesség, vizuális észlelés fejlesztése.  

- Az  önkorrekciós  képesség  fejlesztése,  hibakeresés,  –  javítás, 

 helyesírási problémahelyzetek felismertetése.  

- Helyesírás fejlesztése másolással, tollbamondással, illetve emlékezetből történő írásbeli 

feladatokkal. Vizuális, akusztikus, fonematikus észlelés, érzékelés fejlesztése. Idegen nyelvek  

Az élő idegen nyelv tanításának, tanulásának céljait a tanulók szükségletei határozzák meg. 

A szülők igényei, a tanulók fejlettsége szerint az iskola hozhat döntést a hetedik évfolyam előtt 

megkezdett idegennyelv-tanulás ügyében.  
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Az idegen nyelv tanításának alapvető célja a kellő motiváció és késztetés a nyelv tanulása 

iránt, sikerélményekhez juttatni a tanulót a későbbi nyelvtanulás érdekében.  

A nyelvtanulási stratégiák között fontos szerep jut a játékos tevékenységeknek, az egyszerű 

élethelyzetek modellezésének, ismert helyzetek, tartalmak idegen nyelven történő értelmezésének.  

A nyelvtanulás középpontjában a motiváció fenntartása, a hallott szöveg (kérdés, utasítás, 

cselekvés stb.) megértése, fejlesztése áll.  

 

A sikeres nyelvtanulás érdekében szükség van a hosszabb időkeretre, a folyamatos 

gyakorlásra. Fejlesztési feladatok:  

- Beszédszándék  

- Beszédészlelés-Beszédértés  

- Az idegen nyelvi témákban feldolgozott, begyakorolt szavak megértése, értelmezése.   

- Beszédkészség  

- Képesség – a tanult témákban – egyszerű kérdések megfogalmazására és azok 

megválaszolására.  

Matematika  

A gyakorlás folyamán, a kognitív képességeket szem előtt tartva növelhetjük a tanulók 

intellektuális kapacitását.  

A műveltségi terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai:  

a. A tanulás eszközeinek célszerű használata.  

b. Kíváncsiság ébrentartása, az önbizalom folyamatos megerősítése.  

c. Ismeretek mozgósítása bemutatott analóg helyzetekben, alkalmazás a próbálgatások 

szintjén.  

d. Cselekvésben jelentkező problémák segítséggel, majd segítség nélkül való felismerése, 

megbeszélése, megoldása próbálkozással. Az eredmény ellenőrzése.  

e. Tárgyak, személyek, alakzatok, jelenségek, mennyiségek megfigyelése, a látottak 

értelmezése, és a tapasztalatok összefoglalása.  

f. A mennyiségállandóság, a mennyiségek közötti tájékozódás és a becslés képességének 

kialakítása.  

g. A matematika tanulásához szükséges fogalmak fokozatos megismerése.  

h. A közös cselekvéshez, munkához szükséges tulajdonságok, képességek felépítése, 

szokások kialakítása.  

i. A tantárgy iránti tanulási kedv folyamatos szinten tartása. Az önfejlesztés igényének 

támogatása, értékelése. Az önismeret, az önszabályozás képességének fejlesztése.  
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j. Az alkotás örömének átélése. Az érzelmi, akarati életük fejlesztése, az együttéléssel 

kapcsolatos értékek megismertetése, elfogadtatása.  

k. Mindennapos probléma megoldásának elképzelése, sejtés megfogalmazása. A képzelt és 

a tényleges megoldás összevetése. Fejlesztési feladatok  

- A térben és időben, valamint a világ mennyiségi viszonyaiban való tájékozódás saját 

élményből kiindulva.  

- A megszerzett tudás, az elvont fogalmak, szabályok, összefüggések stb. felhasználása, 

kezdetben ismert, majd ismeretlen szituációkban.  

- A problémamegoldó képesség megszerzése a próbálkozás útján, majd racionális szinten.  

- Kérdések megfogalmazásának, állítások bizonyításának, a véleményalkotás képességének 

kialakítása.  

- A kiválogatás, összehasonlítás, csoportosítás gondolkodási műveleteinek segítségével a 

matematikai fogalmak, a mennyiségi viszonyok, valamint a mennyiségállandóság fogalmának 

kialakítása.  

- A számolási készség fejlesztése változatos gyakorlati feladatok segítségével.  

- Műveletek írásban való végzése, a szóbeli számoláson túl a műveleti sémákra 

(analógiákra) való emlékezés.  

- Cselekvési sorrend tervezése; megoldáskeresés: lehetséges megoldások kiválasztása, 

megoldása készen kapott sémák szerint, algoritmusok segítségével, később alternatív gondolkodás 

mentén.  

- A feltételezés és a valóság összehasonlításának a képessége az eredmény helyességének 

megítélésében.  

- A segítségkérés és – elfogadás képességének, valamint az együttműködési képesség 

fejlesztése, kialakítása.  

- A gyakorlatban megfigyelt tulajdonságok megnevezése, a lényeges jegyek kiemelése.  

- A látottak elemzése, összehasonlítása, a különbségek felfedezése.  

- A tájékozódási képesség fejlesztése térben, időben és a mennyiségek között a gyermek 

ismereteihez igazodva.  

- A finommotorika, a térlátás, a szem-kéz koordináció fejlesztése.  

- Mennyiségek elképzelése, cselekvéshez, történéshez fűződő megfogalmazással.  

- A tulajdonságok kiemelése, a tulajdonságok összehasonlítása, a különbségek felismerése.  

- Megadott szempont szerint összefüggések keresése a látszólag különböző dolgok között.  

- A tapasztalatok gyűjtése alapján kérdések megfogalmazása.  
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Az ítélőképesség fejlesztése.  

Ember és társadalom  

Előnyben kell részesíteni a sajátélményű tevékenységeket. A fejlesztés kiemelt területként kezeli 

a személyiség és az emberi jogok tiszteletére nevelést, a szociális érzékenységet, az értékvédő 

magatartás kialakítását, a környezetért érzett felelősséget.  

A műveltségi terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai:  

- Az időészlelés fejlesztése saját élményen keresztül, majd pedig, az évtizedek, évszázadok, 

évezredek, az emberöltő megértése.  

- Az idő múlása és a korok emberének, társadalmának, környezetének változása, összefüggések 

felfedeztetése. Az egyén és társadalom kapcsolata, egyén, család, közösség, nemzeti társadalom, a világ 

nemzetei.  

- Emberi magatartásformák és élethelyzetek megfigyelésének, az információgyűjtés 

technikájának fejlesztése. Az információ forrásainak megkülönböztetése, bizonyosan hiteles, nem 

bizonyosan hiteles, hiteltelen.  

- A tér és idő kapcsolatainak bemutatása, ezek felfedeztetése.  

- A kommunikációs képességek fejlesztése.  

- A képzelet, a kreativitás alakítása, fejlesztése.  

- Tapasztalatok szerzése a valós, a lehetséges és a lehetetlen megítéléséhez, valóság és a fikció 

közötti különbség érzékeltetése, szemléletes bemutatása.  

- A megtartó emlékezet, az akaratlagos figyelem fejlesztése.  

- Az önálló tanulás képességének fejlesztése. Kritikai gondolkodás fejlesztése.  

- Az együttműködésen alapuló tanulás fejlesztése kooperatív technikák alkalmazása.  

     Fejlesztési feladatok  

- Régen és ma érzékelése, események beazonosítása saját élményből.  

- A saját szerep, a saját feladat, a saját felelősség felismerése.  

- A különböző közösségekben való létezés formáinak, lehetőségeinek ismerete.  

- Ismeretszerzés a szabadság, felelősség, emberi helytállás jelentőségéről.  

- Erkölcs és vallás helye, szerepe az egyén és társadalom szempontjából.  

- Történelmi események okainak és következményeinek elemzése fokozatosan csökkenő 

segítségnyújtás mellett.  

- Költségvetési, gazdálkodási ismeretek a családi költségvetéstől az államháztartásig.  

- A munkavállalás gyakorlata.  

Ember és természet  

A tanulók ismeretelsajátításában a természeti-környezeti világ elemi megismerésének lehetősége 

tűzhető ki célul. Nagyobb hangsúlyt kap a szemléletformálás, a természethez való pozitív viszonyulás 

megteremtése, az egyén és a társadalom számára fontos konstruktív magatartás- és viselkedésformák, 
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az egészséges életmóddal, életvitellel, környezettudatos viselkedéssel kapcsolatos szabályok 

elsajátítása.   

A műveltségi terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai:  

Figyelem-, emlékezet fejlesztése, a kíváncsiság, az érdeklõdés felkeltése.  

- Kérdésfeltevés, kérdések megfogalmazásának tanítása.  

- A kommunikációs képességek és készségek fejlesztése.  

- A saját testkép, testséma kialakítása, majd pedig a térérzet alakítása, megerõsítése, 

viszonyszavak pontos  

- használata, az idő múlásának érzékelése, felfogása, az idői és téri változás észlelése, 

értelmezése.  

- A gondolkodási funkciók, műveletek fejlesztése.   

- Analizáló, szintetizáló képesség fejlesztése.   

- Ok-okozati összefüggések, probléma felismerés, megoldások keresése.  

- Szokások, szokásrendszerek kialakítása.  

- A tanulási szokások (megfigyelés, vizsgálódás, lejegyzés, feladatmegoldás, értelmezés, 

irányított ismeretszerzés kialakítása, megerősítése.  

- Kísérletek, saját tapasztalat, a természettudományos ismeretek és a hétköznapi élet 

tapasztalatai közti összefüggések felismerése, erősít  

Fejlesztési feladatok  

- Anyagok és halmazállapotok megkülönböztetése a hétköznapi élet példáival.  

- Az élőlényekkel kapcsolatos fogalmak gazdagítása, csoportokba sorolás, életműködés 

felfedeztetése konkrét példákon.  

- Az  élőlények  érzékelhető  jegyeinek  megállapítása  –  összehasonlítások, 

elvonatkoztatások.  

- Tapasztalatok, ismeretek gyűjtése a természet könnyen megfigyelhető és felfogható 

ciklusaival kapcsolatban; a mindennapok időviszonyai.  

- Állandóság és változás felfedezése irányítással, egyszerű példákkal.  

- Tájékozódás a közvetlen környezetben, a szűkebb lakótérben, lakóhelyen.  

- Ismeretek a földrajzi környezetről konkrét tapasztalatokból merítve.  

- Az élő és élettelen közötti különbség, az életjelenségekhez kötött élet-értelmezés elemi 

ismeretei.  

- Törekvés az ember számára fontos egészségmegőrző szokások elsajátítására: egészséges 

táplálkozás, tisztálkodás, mozgás.  

- A használati tárgyak anyagainak felismerése, az anyagfogalom biztos használata.  

- A hétköznapi folyamatokban előforduló energiafajták és energiahordozók bemutatása példák 

segítségével.  
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- Egyszerű megfigyeléseken, tapasztalatokon alapuló időjárás-megfigyelés, a változások 

értelmezése.  

- Az élővilágban működő egyensúly szerepének bemutatása az életből vett példákon keresztül.  

Ismeretszerzés saját szervezete működéséről, felépítéséről – megfigyelések, vizsgálódások , 

konkrét tapasztalatok segítségével.  

A gyakoribb betegségek megelőzése, a gyógyítás mindenki számára elérhető módozatainak 

ismerete, a környezet és az egészség közötti kapcsolat felismerése, az emberi szervezetet veszélyeztető 

anyagok hatásainak megismerése.  

- Önismeret, önelfogadás, egészségmegóvás készségének fejlesztése.  

- A háztartás, a környezet ismert és használt egyszerű gépeinek működtetése, a fizikai ismeretek 

alkalmazása a működtetés során.  

- Felismertetni a kémiai ismeretekhez kapcsolódó környezeti problémákat.  

- A háztartási szerek használatával, tárolásával kapcsolatos elővigyázatossági szabályok 

megismerése.  

- Felelősségérzet kialakítása és fejlesztése magunk és környezetünk iránt, ok-okozati 

összefüggések, következmények felismerése, következtetések levonása.  

Földünk és környezetünk  

A mindennapokban is jól használható gyakorlati példákon és tapasztalatokon keresztül 

sajátíthatják el a földrajzi térben történő eligazodás alapvető eszközeit, módszereit.  

Az egyszerű, elemi földrajzi ismeretek átadása, az általános és a speciális képességek 

fejlesztésére, a specifikumokra figyelve történik – a habilitációs, rehabilitációs célokat, feladatokat 

hordozva.  

A műveltségi terület kiemelt habilitációs /rehabilitációs feladatai:  

- A gondolkodási funkciók fejlesztése: megfigyelés, elemzés, összehasonlítás, elvonatkoztatás, 

probléma-felismerés, ok-okozat összefüggés meglátásának képessége.  

- A rövid és a hosszú távú figyelem és emlékezet fejlesztése.  

- A rész–egész viszony a valóságban, a térképi ábrázolásban. A valóság és 

térképösszefüggéseinek felismerése.  

- Biztos tájékozódás megteremtése a közvetlen térben. Tájékozódás biztonsága a síkban, a jelek, 

a szimbólumok világában.  

- Tájékozódási feladatok, téri viszonyok felismerése, megértése; valamely tárgy, objektum 

tényleges és viszonylagos helye, helyzete.  

- Az idő észlelés fejlesztése. Időrend, periódus a természetben, a folyamatokban.  

- Kommunikációs képességek – kérdezni tudás, szakkifejezések használata.  

- Tanulási szokások megerősítése: térképek, információhordozók használata, önálló 

ismeretszerzés egyszerű szövegből, a tankönyv, a feladatlap, munkalap használata.  

Fejlesztési feladatok  
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- Ismeretszerzés, tanulás – a földrajzi környezetben történő eligazodás képességének 

fejlesztése, információk szerzése, kezelése.  

- Tájékozódás a földrajzi térben és időben.  

- Tájékozódás földrajzi-környezeti kérdésekben, folyamatokban.  

- Tájékozottság a hazai földrajzi-környezeti folyamatokban.  

A hétköznapi életben felhasználható földrajzi-környezeti tudás elemeinek elsajátítása, 

folyamatos gyarapítása.  

Tájékozottság a regionális és globális földrajzi-környezeti kérdésekben – a természetföldrajzi 

övezetesség társadalmi-gazdasági életben való megnyilvánulásainak felismertetése példákon keresztül.  

- A világgazdaság működésének a napi életünkre gyakorolt hatásai – példák segítségével.  

Művészetek  

Az iskolai nevelés, oktatás rehabilitációs célú feladatainak megvalósításában kiemelt szerepe van 

a gyakorlati tevékenységeknek, mert általuk az ismeretek élményszerűvé válnak, segítik a mélyebb 

megismerést, fejlesztik a kreativitást. A tevékenységek, az alkotások széleskörû kínálata lehetőséget 

teremt az egyéni adottságok kibontakoztatására, a differenciális megvalósítására.  

 

 

A műveltségi terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai:  

- Önismeret, önértékelés, társas kapcsolatok, a pozitív alkalmazkodóképesség, 

kapcsolatteremtő és együttműködési képesség fejlesztése.  

- Képzelet, kifejezőkészség, kreativitás, fejlesztése.  

- Harmonikus mozgás kialakítása, fejlesztése.  

- A figyelemkoncentráció, a tartós figyelem és az emlékezet fejlesztése.  

- Az esztétikai érzékenység készségeinek alapozása, fejlesztése.  

- A térlátás fejlesztése, pontos képzetek kialakítása a valós térről, időről, az anyag, forma, 

funkció, szerkezet, szín, fény és mozgás viszonyairól.  

- A kommunikációs képességek fejlesztése szóban, ábrázolásban, befogadásban.  

- A finommotorika, a kreativitás, az eszközhasználati készség fejlesztése.  

- Az ismeretszerzési, a tanulási képességek fejlesztése.  

- Az érzékszervi tapasztalatszerzés fejlesztése, az érzelmi nevelés, érzékszervi kultúra 

gazdagítása.  

- Felelősségérzet kialakítása és fejlesztése magunk és környezetünk iránt, ok-okozati 

összefüggések, következmények felismerése, következtetések levonása.  

- Fejlesztési feladatok  

- Téri helyzetek leírása szóban, megjelenítése szabadkézi rajzban. -Egyszerű közlő ábrák 

értelmezése.  
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- A kezdeményező, az alkotó magatartás kialakítása, fejlesztése.  

- Változatos technikák alkalmazása az önkifejezésben, az alkotásban.  

- Az egyéni ízlés, stílus érvényesítése a saját tárgy készítésében.  

- A művészi alkotásokban megismert konfliktusok értelmezésével a toleráns, másokkal 

szemben empatikus személyiség kialakításának segítése.  

Zenei képesség fejlesztése (írás-olvasás, énekhang, zenei memória, fantázia)  

Az életvezetés során adódó krízishelyzetek humánus kezelését szolgáló képességek fejlesztése.  

 

Informatika  

A mindennapi élet szerves részeként jelenlévő informatikai ismeretek, illetve az informatikai 

ismerethordozók használatának készsége, az esélyegyenlőség megteremtése, az életvitel céljából is 

kiemelkedő jelentőségű. A tanulóinknak képessé kell válniuk az informatika eszközrendszerének 

alapvető használatára.  

A műveltségi terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai:  

- Érzékszervi megismerések.  

- Térbeli, időbeli tájékozódó képesség fejlesztése.  

- Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés műveleteinek gyakorlása.  

- Szabályfelismerés, tervező, rendszerező, döntési képesség fejlesztése.  

- Csoportosítások, következtetések.  

- Algoritmikus és problémamegoldó gondolkodás fejlesztése.  

- A gyors, pontos, koordinált mozgásos reagálóképesség fejlesztése.  

- A figyelem, az emlékezet, az akarat, az alkotó képzelet fejlesztése.  

- Felismerő, rendszerező képesség, szerialitás fejlesztése.  

- Analízis, szintézis.  

Fejlesztési feladatok  

A számítógépes technika felhasználása a tudás bővítésére, kezdetben segítséggel, később 

önállóan is.  

- A hálózat eszközként való használata ismeretek gyûjtéséhez, kapcsolatok építéséhez, 

problémák megoldásához.  

- Gyakorlati problémák megoldása a dokumentumok készítésével.  

- Eligazodás a logikai rendben meglévő információforrások között, használatuknak 

megtanulása, szokások kialakítása.  

 

Életvitel és gyakorlat  
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A tanuló egyediségének, megváltozott tulajdonság-együttesének figyelembevételével hozzájárul 

a cselekvési, a szociális, a kommunikációs kompetenciák kialakításához. A sérülésspecifikus jegyek 

figyelembevételével épít a NAT ezen műveltségi területen megfogalmazott alapelveire, kiemelt 

fejlesztési területeire, fő témaköreire, feladataira.  

A műveltségi terület kiemelt habilitációs /rehabilitációs feladatai:  

- A gondolkodási funkciók, műveletek fejlesztése: azonosságok, különbségek, csoportosítások, 

szabálykeresések, analógiák, felismerése, összefüggések megoldása, ok-okozat felfedezése.  

A probléma felismerő, a tervező, alakító, konstruáló képesség fejlesztése, kíváncsiság, 

motiváltság ébrentartása.  

A cselekvőképesség fejlesztése, önellátás, környezetellátás technikáinak elsajátítása, 

alkalmazása.  

- Motorikus képességek fejlesztése, szabályozott akarati mozgások, mozdulatok 

továbbfejlesztése. A kar-kéz sebességének és ütemének alakítása.  

- A munkához való helyes viszonyulás, az érzelem, akarat, kitartás céltudatos fejlesztése.  

- A reális énkép, önismeret kialakítása, távlati lehetőségek felismerése, az önfejlesztő 

magatartás elfogadtatása.  

- Szociális képességek fejlesztése.  

- Fejlesztési feladatok  

- A saját élményen, tapasztalaton alapuló egészségmegóvás problémakörének felismerése, 

személyes lehetőség és szerep az életvezetésben, az egészség megóvásában, életvezetési problémák 

felismerése a családi környezetben, a testilelki-szociális egészség megőrzésében.  

- Tapasztalatszerzés a mesterséges környezetről, szabálykövető magatartás a mesterséges 

környezetben, anyagok, formák, egyszerű szerkezetek megfigyelése, az anyagalakító tevékenység 

műveletei.  

- Gazdálkodás az anyaggal, energiával, a munkával és az idővel.  

- Az egyéni tulajdonságok és eredményesség összefüggései a tervezés, szervezés, kivitelezés 

során.  

- Önértékelő-, ítélőképesség, az individuális különbségek megfogalmazása.  

- A napi ismétlődő háztartási feladatok felismerése, tevékenységek ön- és környezetellátásban, 

gyakorlottság az egyszerűbb háztartási munkában, szerszámok, gépek használatában, a szolgáltatások 

igénybevételében.  

- Tapasztalatszerzés a jövedelem beosztásában, tudatosság a takarékosságban. -Érzékenység a 

közvetlen környezet, a lakás formai, esztétikai világában, az otthon nyugalmának, mint értéknek, 

örömforrásnak elfogadása, szükségletek és lehetőségek felismertetése egyéni sajátosságok szerint.  

- A minőség, a tudatos fogyasztás ismeretei, reklámok értelmezése, szelektálás, viszonyulás.  

- Az egyéni adottságok megismerésén alapuló önismeret fejlődése, tapasztalatok a legfontosabb 

pályákról, a hozzájuk vezető utakról, lehetőségekről, valóság és a vágyak valamint a realitások 

összehangolása.  
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Testnevelés  

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók esetében gyakori a helytelen testtartás, mozgásos 

ügyetlenség, a diszharmonikus, az inkoordinált mozgás. A tanulók egy részénél mozgásfogyatékosság 

nehezíti a cselekvéses tanulást, aktív mozgástevékenységet.   

Mindezek szükségessé teszik, hogy  a gyógypedagógia és ezen belül a szomatopedagógia 

eszközrendszere segítse eljuttatni a tanulókat a rendszeres testedzés, a mozgásos játéktevékenység 

öröméhez, a mozgásbiztonsághoz.  

A műveltségi terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai:   

Erősítse a mozgásigényt, a kezdeményezőkészséget, bátorítson mozgásos feladatok, gyakorlatok 

elvégzésére.  

- Tanítson mozgásos játékokban való együttműködésre, szabálytartásra, a játék örömére.  

- Fejlessze a mozgásos alaptechnikák elsajátításának képességét, a kitartást, az állóképességet.   

Kiemelt feladat   

- Általános kondicionálás, a test hajlékonyságának, a végtagok ügyességének fejlesztése, a 

gyorsaság, az ugró, a dobó, az egyensúlyozó képesség alakítása, a tanuló biológiai állapotának, 

terhelhetőségének függvényében.  

- A saját testen való biztonságos tájékozódás kialakítása (függőleges és vízszintes zónák), a téri 

viszonylatok pontos felismerése, viszonyszavak felfogása, használata, a téri biztonság erősítése.  

- A szép testtartás, a harmonikus mozgás fejlesztése.  

- A tartós figyelem, a fegyelmezett feladat-végrehajtás fejlesztése, a felelős magatartás 

beláttatása.  

- Önismereti képesség fejlesztése, önállóság, a versenyszellem erõsítése.  

- Fejlesztési feladatok  

- Az erő, az állóképesség, a gyorsaság, az ügyesség növelése.  

- Koordinációs képesség, mozgástanulási képesség, mozgásszabályozó képesség, 

mozgásalkalmazkodó képesség,  

- egyensúlyozó képesség, ritmusképesség, reakciók, téri tájékozódó képesség fejlesztése.  

- Jellemtulajdonságok – akarat, bátorság – fejlesztése.  

- A megosztott figyelem képességének automatizálása.  

- Helyzetfelismerő képesség fejlesztése.  

- Tartásjavító és korrigáló gyakorlatok, prevenciós és rehabilitációs feladatok, sporteszközök 

alkalmazásával is.  

- Önállóan végezhető mozgásfejlesztő, kondicionálást biztosító gyakorlatok.  

A pedagógiai és egészségügyi célú habilitáció, rehabilitáció  

A gyógypedagógiai nevelés egészét átható habilitációs, rehabilitációs nevelés célja az enyhén 

értelmi fogyatékos fiatalok szocializációja, eredményes társadalmi integrációja. A fogyatékosságból 
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eredő hátrányok csökkentését segítő programok az iskola sajátos nevelési igényű tanulók-ra irányuló 

helyi tantervének részeként működnek.  

 

Megjelenhetnek tréning formájában, tantárgyi témaként, egy-egy terület önálló fejlesztési 

programjaként, beépülhetnek a tanítási órán kívüli (vagy diákotthoni, kollégiumi) programokba.  

A gyógypedagógus, a terapeuta – esetenként más szakember véleményének figyelembevételével 

– készíti el a fejlesztő programot, amely a tanuló sajátos nevelési igényeire, és egyedi tulajdonságainak 

fokozatos kibontakozását szolgálja.   

A fejlesztés a tanítás-tanulás folyamatában megmutatkozó fejletlen vagy sérült funkciók 

korrigálására, kompenzálására, az eszköztudás fejlesztésére, a felzárkóztatásra, a tanulási technikák 

elsajátítására, a szociális képességek fejlesztésére, az önálló életvezetésre irányul, és a programokon, 

tréningeken keresztül valósul meg.  

A habilitációs, rehabilitációs tevékenység lényeges eleme a folyamatos vagy szakaszos 

pedagógiai diagnosztizálás.   

Pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók iskolai fejlesztésének elvei  

A pszichés fejlődési zavarral küzdő tanuló  

Azok a tanulók tartoznak ide, akik az iskolai teljesítmények és a viselkedésszabályozás területén 

a kognitív, emocionális-szociális képességek eltérő fejlődése, a kialakult képességzavarok halmozott 

előfordulása miatt egyéni sajátosságaik figyelembevételével fokozott pedagógiai, pszichológiai 

megsegítést, gyógypedagógiai segítséget igényelnek.  

Tanulási és viselkedési problémájuk specifikus tanulási zavarok, azaz  

- diszlexia,  

- diszortográfia,  

- diszkalkúlia,  

- diszgráfia és diszpraxia, mint a motoros képességek fejlődési zavara, valamint ezek 

maradványtüneteinek fennállása,  

- a fentiek együttjárása miatt a kevert specifikus tanulási zavarok;  

- hiperaktivitás és figyelemzavar; továbbá  

- a szocio-adaptív folyamatok zavarai, az érzelmi kontroll, ön, vagy mások felé irányuló ag-

resszió, a szorongás, az én-szabályozás gyengeségét mutató magatartás  jellemzők, az 

alkalmazkodóképesség, a célirányos viselkedés, az önszervezés, valamint a metakogníció eltérő 

fejlődésében mutatkozik meg.  

 

A normalitás övezetébe tartozó értelmi összteljesítményük mellett megjelenő teljesítmény és 

viselkedészavaraik a pszichikus képességek egyenetlen fejlődésének következtében alakulnak ki, és 

gyakran mutatnak az idegrendszeri folyamatok diszharmonikus szerveződéséből eredő együttjárást.   

Gyakran élnek át kudarchelyzetet, az iskolai teljesítményelvárások iránti közömbösség, 

elutasítás, illetve önértékelési zavarok, különböző jellegű beilleszkedési problémák alakul-hatnak ki.  
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Ezek a sajátosságok az életkor előrehaladásával a társadalmi beilleszkedés szempontjából 

fokozott veszélyeztetettséget idézhetnek elő.  

Az idegrendszer csökkent terhelhetőségének jelei a pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók 

esetében abban is megmutatkozik, hogy  

- a tanulók általában fáradékonyabbak, a meteorológiai változásokra érzékenyebbek,  

- az átlagnál, nehezebben tűrhetnek zajokat, viselik el a várakozás, kivárás okozta feszültséget, 

aktivációs szintjük erősebben ingadozik, nyugtalanabbak,  

- gyakrabban  van  szükségük  pihenésre,  szünetre,  esetleg  egyedüllétre, 

támasznyújtásra,  

- fokozottabban igénylik a tevékenységet meghatározó állandó kereteket, érthető és követhető 

szabályokat, valamint  

- a pozitív visszajelzést, a sikeres teljesítmények megerősítését, a dicséretet.  

Pszichés fejlődési – súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási – zavarral küzdő 

tanulók iskolai fejlesztése   

A fejlesztés alapelvei  

A pszichés fejlődési zavar miatt sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése a szakértői bizottság 

szakértői véleményére épülő egyéni fejlesztési terv alapján, egyéni sajátosságaik, szükségleteik 

figyelembevételével, a szülővel és a tanulóval történő megbeszélést követően történik.  

Az egyéni fejlesztőmunka tervezése, a rehabilitációs terv kidolgozása logopédus, 

pszichopedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakon/szakirányon szakképzettséget 

szerzett gyógypedagógus, gyógypedagógus-terapeuta, pszichológus és egyéb szakemberek (pl. 

szomatopedagógus, gyermekpszichiáter) bevonásával történik és rehabilitációs célú órakeretben zajlik. 

Az egyéni fejlesztési terv tartalmáról, célkitűzéseiről, ütemezéséről (mikro, ill. makrotervezés) 

tájékoztatni kell az osztálymunkában résztvevő pedagógusokat, szaktanárokat, különös tekintettel a 

gyermek osztályfőnökére.  

 

Az egyéni fejlesztési terv célkitűzéseinek megvalósulását időszakosan, az ütemezési fázis 

befejezését követően ellenőrizni szükséges a további célkitűzések megtervezését megelőzően.  

Az iskolai oktatásban érvényesíteni kell a tanuló fejlődését, előrehaladását segítő  számonkérési 

, értékelési formákat;  

- indokolt esetben, a szakértői bizottság javaslata alapján – az egyes tantárgyakból, 

tantárgyrészekből – az értékelés és minősítés alól mentesítés adható.  

A tanítás-tanulás folyamatában kiemelt figyelmet, a tanulásszervezési módok, a tanulási és 

értékelési eljárások megválasztása terén sajátos feladatot jelent a bármely területen tehetségesnek 

bizonyuló tanulók felismerése, tehetségük gondozása, amely támogatja a pályaorientáció folyamatát 

is.  

A pszichés fejlődési zavar miatt sajátos nevelési igényű tanulók oktatása intenzív terápiás céllal 

szervezett időszakos különnevelés keretében (pl. logopédiai osztályban, tagozaton), valamint a többi 

tanulóval együtt, integrált nevelés, oktatás keretében történhet. Az iskolai nevelés, oktatás során 

kiemelt feladat:   
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a) a tantervi előírásoknak megfelelő sikeres továbbhaladás biztosítása.  

b) a pozitív énkép és önértékelés kialakítása,  

c) a tanulás iránti motiváció és a kudarctűrő képesség növelése,  

d) a kortársakra és a felnőtt közösségre irányuló rendezett társas kapcsolatok kialakítása,  

e) a társadalmi együttélés szabályainak követése és az önállóságra nevelés.  

A fejlesztés kiemelt céljai, feladatai specifikus tanulási zavarok esetén  

A specifikus tanulási zavarok esetében a tanulók alapproblémája, hogy jó értelmi képességeik 

ellenére az olvasással (diszlexia), a helyesírással (diszortográfia), az írásmozgással (diszgráfia) és a 

számolással (diszkalkúlia) kapcsolatban az iskolai oktatás során feltűnő nehézségek jelentkeznek.  

Ennek az eltérésnek a hátterében a megismerési képességek különbözõ zavarai állnak, amelyek 

az olvasás, az írás, a helyesírás vagy a számolás területén önálló, (körülírt) vagy kevert típusú zavar 

(együttjárás) formájában jelenhetnek meg. Diszlexia   

Az olvasási képesség zavara, a specifikus tanulási zavarok leggyakoribb formája, amely 

önmagában és más jelenségekkel kombinálódva fordulhat elő.  

Jellemzői:  

- a hang-betű kapcsolat kialakulásának nehézsége,  

- hiányos fonológiai tudatosság: nehezített a beszédhangok megkülönböztetése, hangok, 

szótagok sorrendjének, rímek felismerésének nehézsége,  

- értelmes és értelmetlen szavak helyes/hibás olvasásának különbözősége,  

- gyenge rövid távú emlékezet, a hallott szöveg pontatlan és részleges feldolgozása,  

- rendhagyó szavak szabályosítása olvasásnál,  

- írott szavak felbontása a szavakat alkotó hangelemekre  

- vizuális felismerési zavarok, vizuálisan hasonló betűalakok esetén.  

 

A fejlesztés célja:  

-alakítsa ki a tanuló mindenkori osztályfokának megfelelő értő olvasás készségét, segítse az 

olvasás eszközzé válását az ismeretek megszerzésében.  

 

A fejlesztés feladatai:  

a) a betűbiztonság és az összeolvasási készség, a fonológiai tudatosság,  

b) a rövid távú emlékezet fejlesztése,  

c) az auditív, vizuális és mozgáskoordináció fejlesztése,  

d) a testséma biztonságának kialakítása,  

e) az olvasás, írás tanítása (szükség esetén újratanítása) lassított tempójú, nyújtott ütemű, 

hangoztató-elemző, szótagoló, a homogén gátlás elvét figyelembe vevő analizáló-szintetizáló 

módszerrel,  

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

149 

 

f) az olvasási készség folyamatos gondozása a tanuló egész iskolai pályafutása alatt,  

g) a kompenzáló technikák alkalmazása valamennyi tantárgy tanulása során,  

h) az élő idegen nyelv oktatása speciális módszerekkel, auditív megközelítéssel,  

i) az olvasásképtelenség esetében a tanulás segítése a szövegek auditív tolmácsolásával, gépi 

írással, szövegszerkesztő használatának megtanításával és alkalmazásával,  

j) speciális olvasástanítási program alkalmazása,  

k) az olvasási kedv felébresztése, a motiváció erősítése.  

Diszortográfia   

– a helyesírási képesség zavara, nagy gyakorisággal társul diszgráfiával, de az együttjárástól 

függetlenül egyik önálló megjelenési formája a specifikus tanulási zavaroknak.  

Jellemzői:  

- a centrális auditív feldolgozás, a fonémafeldolgozás zavara, -beszédhangok nehezített 

megkülönböztetése a fonetikai, fonológiai jellemzõk pl. (időtartam, zöngésség mentén),  

- helyesírási hibák halmozódása,  

- a tollbamondás utáni írás hibái.  

A fejlesztés célja:  

A fejlesztőmunka specifikus helyesírászavar esetén alakítsa ki a tanuló mindenkori 

osztályfokának megfelelő helyesírási készségét, segítse elő az anyanyelvi kompetencia kialakulását, az 

írott nyelv használatának korosztályi szintű alkalmazását.  

A fejlesztés feladata:  

- a fonológiai tudatosság és beszédészlelési képesség,  

- a rövidtávú emlékezet fejlesztése,  

- a spontán és tollbamondás utáni írás színvonalának javítása, - a figyelem és az 

önértékelési képesség fejlesztése. Diszgráfia – az írás grafomotoros jellemzőinek zavara Jellemzői:  

- csúnya, torz, nehezen olvasható íráskép,  

- szaggatott betűalakítás és betűkötések,  

- rossz csukló, -kéz,- ujjtartás, az íróeszköz helytelen fogása, görcsösség,  

- egyenetlen ritmusú, strukturálatlan íráskép, formai és aránybeli hibák,  

- kialakulatlan kézdominancia,  

- lassú tempójú írás, központozás, hiánya, nagybetűk használata és betoldása a kisbetűk közé,  

- továbbá: fonológiai-nyelvi jellemzők zavara (nyelvtan, mondatszerkezet, helyesírás).  

 

A fejlesztés célja:  
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A  tanuló a mindenkori osztályfokának megfelelő íráskészséggel rendelkezzen, képes legyen azt 

a kommunikáció egyik formájaként használni ismeretszerzés, tudásgyarapítás és társas kapcsolatok 

létesítésének céljára.  

A fejlesztés feladatai:  

a) a  mozgáskoordináció  fejlesztése  különös  tekintettel  a  manipulációs 

mozgásokra,  

b) a testséma biztonságának kialakítása,  

c) a vizuomotoros koordináció fejlesztése,  

d) az írásmozgás alapformáinak gyakorlása, különböző technikák alkalmazása  

(ráírás, másolás, önálló írás kivitelezés),  

e) a ritmus, a nyomás, és a sebesség optimális egyensúlyának megteremtése,  

f) sikertudat kialakítása.  

Diszkalkulia – a számolási képesség specifikus zavara  

A specifikus számolási zavar a különböző számtani műveletek, matematikai jelek, kifejezések, 

szabályok megértésének, a számjegy, számkép felismerésének, egyeztetésének, grafikus 

ábrázolásának, a számok sorrendiségének, számneveket szimbolizáló vizuális alakzatok 

azonosításának nehézsége.  

Jellemzői:  

- a szimbólumok felismerésének és tartalmi azonosításának nehézségei,  

- a mennyiségfogalmak kialakulásának hiányosságai,  

- a mennyiségfogalmakkal végzett gondolkodási műveletek, a számsor- és szabályalkotás 

zavara,  

- a téri és síkbeli viszonyok érzékelésének hiányosságai,  

- helyiérték megértésének, műveleti jelek értelmezésének, halmazok, mennyiségek 

összehasonlításának nehézségei,  

- szerialitási zavar, számlálási és becslési képesség hiánya,  

- számértékek szimbólikus funkciójának értelmezési nehézségei,  

- mennyiség és arab szám megfeleltetés és a számértékek összehasonlításának nehézsége,  

- számjegyekre vonatkozó lexikai hibák,  

- komplex aritmetikai műveletek értelmezésének problémái,  

- gyenge verbális emlékezet, a számmemória és az általános memóriateljesítmény különbsége,  

- figyelemzavar.  

A fejlesztés célja:  

A fejlesztő munka feladata iskolás korban, hogy a tanuló a mindenkori osztályfokának megfelelő 

matematikai készséggel rendelkezzen.  
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Képes legyen a matematikai kompetencia megszerzésére, a számolási-matematikai műveletek 

használatára, az ismeretszerzés, a tudásgyarapítás és a hétköznapi gyakorlat színterein.   

A diszkalkuliás tanulóknál általában hiányzik a matematikai érdeklődés, elmaradásaik vannak a 

matematikai nyelv használatában, a matematikai relációk verbális kifejezésében.  

A fejlesztés feladatai:  

a) a számosság és a számok iránti érdeklődés felkeltése, megerősítése,  

b) matematikai törvények és szabályok készségszintű ismerete és alkalmazása,  

c) a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás és a nyelvhasználat összehangolt fejlesztése,  

d) a vizuális-téri képességrendszer fejlesztése,  

e) a matematikai relációk nyelvi megalapozása, a matematika-nyelv tudatosítása,  

f) a sorozatalkotási képesség, a szeriális észlelés fejlesztése,  

g) segítő, kompenzáló eszközök használatának megengedése,  

h) a fogalmak, így a szám- és műveletfogalom kialakításakor a manipuláció előtérbe helyezése, 

a megfigyelés és a megértés érdekében a matematikai eszközök használata, a képi, vizuális 

megerősítés,  

i) a fokozott mennyiségű gyakorlás során az egyéni sajátosságokhoz igazított, megjegyzést 

segítő technikák, eljárások alkalmazása,  

j) a diszkalkulia reedukáció speciális terápiás programjainak felhasználása,  

k) az önértékelés fejlesztése, sikerélmény biztosítása.  

Hiperaktivitás és figyelemzavarok  

A pszichés fejlődés zavarainak egyik alcsoportját alkotják azok a sajátos nevelési igényű tanulók, 

akik nagyfokú impulzivitásukkal, a célirányos, tartós figyelem zavarával küzdenek.   

A hiperaktivitás és/vagy figyelemzavar megállapítása többlépcsős diagnosztikus folyamat 

eredménye, szülői és tanári kérdőívek kitöltését, közvetlen megfigyelést, speciális 

differenciáldiagnosztikai vizsgálatok elvégzését követően.  

Jellemzői:  

- szóródó, terelhető figyelem, hosszabb ideig nem képes összpontosítani,  

- komplex feladatokra nem képesek szervezett választ adni, az elterelő ingereket gátolni,  

- az impulzivtás következtében kialakuló meggondolatlan viselkedés, eseteként düh, harag-

reakciók,  

- motoros nyugtalanság (babrálás, széken hintázás, ülőhely elhagyása, stb.),  

- megkezdett tevékenység befejezetlensége,  

- ingersorozatok hibás kivitelezése,  

- tantárgyi alulteljesítés (főként, nyelvi, számolási feladatokkal kapcsolatban), - én-

bizonytalanság, másodlagos pszichés tünetek.  
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A fejlesztés célja:  

 -a figyelemszabályozás és a viselkedés egyensúlyának megteremtése.  

A fejlesztés feladatai:  

- team munka keretében gyógypedagógiai, pszichológiai, szakorvosi együttmûködés,  

- speciális figyelem-tréning,  

- a figyelem tartósságát biztosító környezeti feltételek megteremtése,  

- fokozott egyéni bánásmód,  

- az önszervezési képesség, az önkontroll fejlesztése, - feladatok struktúrájának 

megtervezése és kivitelezése, - motiválás, sikerélmény biztosítása.  

A pszichés fejlődés zavarai körébe tartoznak továbbá a szocio-adaptív folyamatok zavarainak 

következtében kialakuló viselkedésszervezési problémák, amelyek az érzelmi kontroll, ön,- vagy 

mások felé irányuló agresszió, a szorongás, az én-szabályozás gyengeségében az 

alkalmazkodóképesség, a célirányos viselkedés, az önszervezés, valamint a metakogníció eltérő 

fejlődésében mutatkozik meg.   

A fejlesztés célja:  

A közösségi szabályokhoz alkalmazkodó, szervezett viselkedés kialakítása, a szélsőséges 

megnyilvánulások leépítése, az önkontroll, az érzelmi egyensúly megteremtése. Eszközei lehetnek:  

a) kognitív viselkedésterápiás eljárások alkalmazása,  

b) pszichoterápia,  

c) a figyelem és egyéb kognitív képességek fejlesztése,  

d) a mindennapi tevékenységek végzéséhez, iskolai elvárások teljesítéséhez igazított idői keretek 

rendszeres alkalmazása,  

e) önértékelési képesség fejlesztése,  

f) sikerélmény biztosítása, pozitív megerősítés, jutalmazási technikák bevonása,  

g) együttműködés a családdal és más szakemberekkel,  

h) a fejlődés segítése gyakori pozitív visszajelzésekkel, a sikerélmény biztosítása.  

Az iskolai fejlesztés pedagógiai szakaszai  

A helyi tantervben indokolt lehet az első évfolyam két tanévi időtartamra történő széthúzása.  Az 

első tanévben:  

- az intenzív prevenció,   

- a szakszerű funkciófejlesztés,   

- a pszichés gondozás,   

- a megfelelő motiváció és a feladattudat kialakításának az időszaka ,  

- a gyógypedagógiai korrekciós – kompenzáló - terápiás módszerek alkalmazásával.  
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A  NAT-ban meghatározott fejlesztési feladatok és tartalmak megvalósítása általában lehetséges.  

Kiemelt fejlesztési feladatok:  

A  NAT-ban leírt fejlesztési feladatok az irányadóak, de az egyes műveltségi területekhez rendelt 

tartalmak és fejlesztendő kulcskompetenciák (azok fejlődési útjai, módjai és kialakulásuk időtartama) 

módosulhat. Egészségügyi és pedagógiai célú rehabilitáció  

Az egészségügyi célú rehabilitáció elsősorban a pszichés fejlődési zavar jellegének, tüneteinek 

kivizsgálásakor megállapított diagnózisnak megfelelő szakorvosi ellátást, annak folyamatosságát, 

kontrollját, valamint a pedagógiai rehabilitációt segítő egészségügyi terápiákat foglalja magába.  

Fontos a gyermekneurológiai, a fülészeti, valamint a szemészeti vizsgálat, szükség esetén az 

érzékszervi gyógyítás.  

A gyógypedagógiai tanár, terapeuta által vezetett pedagógiai rehabilitáció a funkcionális 

képességfejlesztő programok külön alkalmazásával, a fejlesztések során tanultak elmélyítésével 

szolgálja az eredményes iskolai előmenetelt.   

A tehetséges tanulók számára a tehetségük kibontakozásához szükséges feltételek, eszközök, 

módszerek biztosítása a pedagógiai rehabilitációsnak is kiemelt  

 

Beilleszkedési, magatartási nehézségek enyhítésének formái A 2011. évi CXC. törvény a 

nemzeti köznevelésről értelmében:  

„beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az a különleges 

bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az 

életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, 

magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá 

személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési 

igényűnek,”  

    A beilleszkedési és magatartási gondokkal küzdő tanulók esetében a tanulási esélyegyenlőség 

megteremtéséhez legfontosabb feladatunk a prevenció és a folyamatos gondozás.  

 

Feladatunknak tekintjük:   

• szoros kapcsolat a helyi óvodai intézményekkel, Pedagógiai Szakszolgálattal és gyermekjóléti 

szolgálattal; 

• az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 

• a napközi otthon; 

• a felzárkóztató foglalkozások; 

• a nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai; 

• a családlátogatások; 

• a szülők és a családok nevelési gondjainak segítése. 
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• az okok feltárását, hogy a pedagógus jobban megérthesse mi áll a magatartási problémák 

hátterében;  

• a  napközi  otthonos  foglalkozások  személyiségfejlesztő,  közösségfejlesztő 

tevékenységei; 

• a pedagógusok továbbképzése; 

Pedagógusaink  igyekeznek  megismerni  a  tanulási,  beilleszkedési  és 

 magatartási nehézségekkel küzdő tanulóink személyiségét, családját. Nagy türelemmel, 

figyelemmel, törődéssel keresik a problémák okait.  

 

Kiemelten tehetséges tanuló  

Tehetséggondozás, képességfejlesztés  

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről értelmében:  

„kiemelten tehetséges gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, 

aki átlag feletti általános vagy speciális képességek birtokában magas fokú kreativitással rendelkezik, 

és felkelthető benne a feladat iránti erős motiváció, elkötelezettség.”  

Minden pedagógus feladata, hogy felhívja a figyelmet a tehetséges tanítványokra, hogy 

megfelelően lehessen gondoskodni a fejlesztésükről. Fontos a tanulók felkészítése, ösztönzése, 

bíztatása, előmenetelének figyelemmel kísérése. Segítjük a középiskolai beiskolázásnál a megfelelő 

iskolatípus megtalálását.  

Gyakorlatunkban a frontális- és csoportmunka mellett differenciált, kiscsoportos és egyéni 

foglalkozások alkalmával lehetőség nyílik az egyéni képességek megismerésére és kibontakoztatására. 

A szaktárgyi tanulmányok terén ezt külön feladatok: gyűjtőmunka, egyegy téma közös témahét, projekt 

formájában történő vagy önálló feldolgozása, szakkörök, házi, megyei és országos tantárgyi versenyek 

biztosítják. E tevékenység kiterjed a tanórai és egyéb területekre egyaránt.  

Tanórán belül:  

• az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése,  

• csoportbontás, heterogén és homogén csoportok alakítása,  

• kooperatív tanulási technikák alkalmazása,  

• továbbtanulás segítése felkészítő foglalkozásokkal, személyes beszélgetések, bíztatás, 

jutalmazás.  

• Tanórán kívül:  

• versenyek, vetélkedők  

• projektek  

• szakkörök  

• szabadidős foglalkozások (mozi-, színház-, múzeum-látogatás)  

Feladataink, tevékenységeink a kompetenciaterületek fejlesztése érdekében:  

• tanulmányi versenyek szervezése minél szélesebb körben  
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• a versenyek legfontosabb eleme a felkészítés, amely egyéni, építkező jellegű legyen  

• hatékony a kiscsoportos munkamódszerek alkalmazása  

• a versenyzés etikájának megtanítása  

• fontos a versenyre való felkészítő tanárok kísérő, együtt-érző, támogató szerepköre  

• önálló kiselőadások szakórákon, szakkörökön, elsősorban a tehetséges tanulóknak  

• biztató értékelés  

• differenciált feladatok adása,  

• csoportfoglalkozások szervezése, amelyek az adott témakörben való jártasság szerint átjárhatók 

a tanterem átalakításának lehetőségei (asztalok összetolása - kötött padsorok – kör, félkör alakban)  

• a házi feladatok differenciálása  

• órai gyakorláskor más-más feladatkörök, bejárási utak biztosítása (pl. önálló 

szövegfeldolgozás, közös olvasás, lényegkiemelés)  

Művészetoktatás 

Tapasztalatunk szerint valamiben minden gyerek tehetséges. Kérdés, hogy ezt a környezet és a 

pedagógusok észreveszik-e időben, és biztosítani tudják-e fejlődésüket. A művészetoktatási intézmény 

feladata, hogy megadjon minden szakmai hátteret és a differenciált képességfejlesztéshez megfelelő 

óraszámot biztosítson. Hogy a tehetség kibontakozzon, sokféle összetevőnek kell egyszerre 

érvényesülni. A tehetség megnyilvánulásakor a veleszületett adottságok csak lehetőséget jelentenek. 

Ezek a tulajdonságok sok feltételtől függenek. Az öröklődés, a családi és társadalmi körülmények, az 

iskola, a személyes példa, mind hozzátartoznak ahhoz az alaphoz, amely bázisa a tehetség 

kibontakozásának. Nagyon fontos a kulturált családi háttér, de oktatásunknak ellensúlyozni kell a 

negatív tendenciákat is. 

          Iskolánk alapvető feladatai közé tartozik a tehetségek felkutatása, gondozása  és 

kibontakoztatásuk elősegítése. A tehetség önmagában nem elegendő a magas szintű teljesítmény 

eléréséhez, ehhez kitartás, szorgalom, akaraterő, türelem és gyakorlás szükséges. 

 

      A tehetségfejlesztés feladatai: 

 

 személyre szabottan fejleszteni a tanulókat, 

 felkészítés versenyekre, ünnepségekre, 

 szakirányú továbbtanulásra felkészítés. 

  
A tehetségfejlesztés módjai intézményünkben: 

 

 a tehetséges tanulók önállóságra nevelése 

 egyéni fejlesztés, differenciálás 

 

Hátrányos helyzetű ,halmozottan hátrányos helyzetű tanulók  
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Az a tanuló,akit a jegyző  védelembe vett, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül 

hátrányos helyzetűnek minősül. A jogosultság megállapításáról szóló határozat meghozatalával 

egyidejűleg tájékoztatni kell a szülőt azokról a kedvezményekről, juttatásokról, pályázati 

lehetőségekről, amelyek a gyermeket megillethetik, ha megfelel a halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekekre vonatkozó feltételeknek.   

Tájékoztatni kell továbbá a szülőt arról is, hogy a védelembe vett, illetőleg rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeke akkor minősül halmozottan hátrányos helyzetűnek, 

ha a szülei legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányaikat fejezték be sikeresen.  

Iskolánkban a tanuló  60.%-a hátrányos helyzetű. Igyekszik biztosítani a hátrányos ,halmozottan 

hátrányos helyzetű tanulók számára a felzárkózást, a hátránykompenzálás .  

Általános iskolai felnőttoktatás esti tagozat:   

Az általános iskolai felnőttoktatás esti tagozatán tanulók nem vehetik igénybe a pedagógiai 

szakszolgálat feladatait ellátó intézmények szolgáltatásait.   

Abban a kérdésben, hogy különleges gondozásra jogosultak-e, a jogszabályban meghatározott 

szakértő véleménye alapján kell dönteni.  

 

12. A TANULÓKNAK AZ INTÉZMÉNYI DÖNTÉSI 

FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL JOGAI GYAKORLÁSÁNAK 

RENDJE 

Az iskola a tanulók a nevelés-oktatással összefüggő közös tevékenységük megszervezésére, a 

diákköröket hozhatnak létre, amelyek létrejöttét és működését a nevelőtestület segíti. A diákkörök 

döntési jogkört gyakorolnak saját közösségi életük tervezésében, szervezésében, tisztségviselőik 

megválasztásában, és jogosultak képviseltetni magukat a diákönkormányzatban.  

Diákönkormányzat:  

A tanulók, a diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre. 

A diákönkormányzat munkáját felsőfokú végzettségű és pedagógus szakképzettségű személy segíti, 

akit a diákönkormányzat javaslatára az intézményvezető bíz meg ötéves időtartamra.  

A diákönkormányzat véleményt nyilvánít:  

a. az iskolai SZMSZ és melléklete jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása 

előtt,  

b. a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt,  

c. az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor,  

d. a házirend elfogadása előtt.  

e. a tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál,  

f. a  tanulók  helyzetét  elemző,  értékelő  beszámolók 

 elkészítéséhez, elfogadásához,  

g. a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez,  

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

157 

 

h. az iskolai sportkör működési rendjének megállapításához,  

i. az egyéb foglalkozás formáinak meghatározásához,  

j. a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához,  

k. az intézményi SZMSZ-ben meghatározott ügyekben.  

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

működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.  A diákönkormányzat a nevelőtestület 

véleményének kikérésével dönt: a)saját működéséről,  

b) a diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról,  

c) hatáskörei gyakorlásáról,  

d) egy tanítás nélküli munkanap programjáról,  

e) az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és 

működtetéséről,  

f) amennyiben az intézményben működik, a nevelési-oktatási intézményen belül működő 

tájékoztatási rendszer szerkesztősége tanulói vezetőjének, felelős szerkesztőjének, munkatársainak 

megbízásáról.  

- A diákönkormányzat SZMSZ-ét a választó tanulóközösség fogadja el, és a nevelőtestület 

hagyja jóvá.   

- Azokban az ügyekben, amelyekben a diákönkormányzat véleményének kikérése kötelező, a 

diákönkormányzat képviselőjét a tárgyalásra meg kell hívni.  

- A diákönkormányzat feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola, a 

helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem akadályozza az iskola, a kollégium működését.  

Diákközgyűlés:   

A diákközgyűlés összehívását az iskolai diákönkormányzat vezetője kezdeményezi.  

A diákközgyűlés napirendi pontjait a közgyűlés megrendezése előtt tizenöt nappal 

nyilvánosságra kell hozni.  

13. A SZÜLŐ, A TANULÓ, A PEDAGÓGUS ÉS AZ 

INTÉZMÉNY PARTNEREI KAPCSOLATTARTÁSÁNAK FORMÁI, 

AZ ISKOLA SZŰKEBB ÉS TÁGABB 

KÖRNYEZETÉNEK HAGYOMÁNYRENDSZERE 

Az iskola irányítási feladatainak ellátásában közreműködnek és sokoldalúan támogatják a szülők, 

pedagógusok, a tanulók és ezek szervezetei. Az iskolahasználók együttműködése nélkül iskolánk nem 

tudja vállalt feladatait teljesíteni. 

 

Az iskola kapcsolatrendszere  

Belső kapcsolataink:  
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Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy mint fenntartó Formái:  

-értekezletek  

- ellenőrzések 

-megbeszélések  

-megbeszélések a vezetőkkel  

-jótékonysági akciók -versenyek  

-jutalomkirándulások, programok  

 

Szülői Szervezet  

Formái:  

-értekezletek  

-megbeszélések  

-véleményezés  

 

Diákönkormányzat  

Formái:  

-programok  

-véleményezések  

-megbeszélések  

-versenyek  

 

Óvodaegység  

Formái:  

-programok  

-értekezletek  

 

Művészetoktatási Iskola Formái:  

-Művészeti Gála  

-kiállítások  

-dekorációk a programokhoz, műsorokhoz  

 

Külső kapcsolataink 
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Nyírbogdány Község Önkormányzata Formái:  

- -programok, rendezvények, műsorok  

 

Nyírbogdány Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata  

 

Formái:  

-esetmegbeszélések  

 

Nyírbogdány Község Családsegítő Szolgálata  

 

Formái:  

-esetkonferenciák  

-HHH-s tanulók segítése  

 

Községi Könyvtár  

 

Formái:  

-könyvtári órák  

-rendezvények  

-szabadidős tevékenységek  

 

Sportegyesület Nyírbogdány  

 

Formái:  

-versenyek, nevezések, kupák  

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat  

Formái:  

 -vizsgálatok  

-SNI-s határozatok  

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat  
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Kemecsei Tagintézmény 

 

Formái:  

-szakszolgálatok: gyógypedagógus logopédus  

pszichológus  

 

 

Filharmónia Formái:  

-hangversenybérletek, előadások  

 

Sion Idősek Otthona Formái:  

-műsorok, rendezvények  

 

Nyírbogdányi Polgárőrség Formái:  

-rendezvények felügyelete  

 

Rendőrség Formái:  

-előadások, bemutatók  

 

Tűzoltóság Formái:  

-előadások, bemutatók  

 

Egészségügyi Intézmények Formái:  

-vizsgálatok, szűrések Hagyományos kapcsolataink a szülői közösségekkel  

Meggyőződésünk, hogy a személyes kapcsolattartásnak, rendkívül fontos szerepe van. Ezért 

igyekszünk az iskolai közéletben aktív, közreműködő és segítő részvételüket igénybe venni.   

 

SZK választmány:  Egy tágabb körű szülői választmány képviseli a teljes szülői közösséget. 

Osztályonként 1-2 választott szülő alkotja az iskolai szülői közösséget. Ez a közösség a törvény adta 

jogosítványokkal közösen kidolgozott és elfogadott program alapján működik. Ebben a körben a 

kölcsönös és folyamatos párbeszéd lehetősége biztosított.  

Aktívan közreműködnek nagy iskolai és évfolyamszintű rendezvényeink szervezésében, 

lebonyolításában: pl. Jótékonysági bál, farsangok, pedagógus nap, bankett stb.  

 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

161 

 

Osztály szülői közösség: Az egy osztályba, csoportba járó tanulók szülei alkotják az osztály 

szülői közösséget. Az osztályfőnök és az SZMK elnöke folyamatos kapcsolattartása biztosítja, hogy 

folyamatosan tájékozódjanak az osztály életéről. A szülői értekezleteken közösen alakítják ki 

elképzeléseiket az osztály életéről, elmondják javaslataikat ( szokásrend, osztályhagyományok, 

programok stb.), megteszik felajánlásaikat( programok szervezéséhez, anyagi támogatás, társadalmi 

munka stb.) Ily módon aktív részesei az osztályprogramoknak ( farsang, kirándulás, ünnepségek,), 

mely sok-sok közös élményt jelent a gyerekeknek, pedagógusoknak, szülőknek egyaránt).  

 

1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai 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 faliújságján 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 vagy az SZMK-val.  

 

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

iskola igazgatója és az osztályfőnökök tájékoztatják:  

• az iskola igazgatója legalább félévente egyszer a szülői szervezet választmányi ülésén vagy 

az iskolai szintű szülői értekezleten,  

• az osztályfőnökök folyamatosan az osztályok szülői értekezletein.  

 

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

 

a) Családlátogatás   

Feladata, a gyermekek családi hátterének, körülményeinek megismerése, illetve tanácsadás a 

gyermek optimális fejlesztésének érdekében.  

 

b) Szülői értekezlet Feladata:  
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• 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,  

saját gyermekének tanulmányi előmeneteléről, iskolai magatartásáról,  

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 egyegy tanuló 

egyéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal. (Otthoni tanulás, szabadidő helyes eltöltése, 

egészséges életmódra nevelés, tehetséggondozás, továbbtanulás stb.)  

 

d) Írásbeli tájékoztató   

Feladata a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával összefüggő 

eseményekről, illetve a különféle iskolai vagy osztály szintű programokról.     

 

A szülői értekezletek és a fogadóórák időpontját az iskolai munkaterv évenként határozza meg.  

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

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőtestületével.  

Művészetoktatás 

Alapvető céljaink megvalósításához elengedhetetlenül szükséges a szülőkkel való egyéni 

kapcsolattartás. Szükség van a szülői segítségnyújtásra ahhoz is, hogy a problémákat kellő időben 

felismerjük és együttesen találjuk meg az optimális megoldást. Sikereket csak a családi házzal 

együttműködve tudunk elérni. 

 

    A pedagógus és a szülő együttműködése 

 

Fontosnak tartjuk, hogy a szülőkkel harmonikus kapcsolatot alakítsunk ki, és folyamatosan 

tájékoztassuk őket gyermekeik előmeneteléről.  

A tájékoztatás formái: 
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* szülői értekezletek, fogadóórák 

* tájékoztató füzet 

* nyílt napra meghívó 

* gálaműsorra meghívó 

* közös rendezvényszervezés 

 

A pedagógus és a tanuló együttműködése 

 

A tanítási órák során a tanuló személyiségének megfelelően kell alakítani a tartalmi elvárásokat, 

a fejlődés ütemét, a beszámoltatás, a szereplések módját, időpontját. 

Fontos, hogy minél kevesebb kudarcélmény érje a gyereket, ezért a lehetséges kereteken belül 

igyekszünk a tantervi követelményeket a képességeiknek megfelelően alakítani. Ugyanakkor a 

pedagógus akkor végzi felelősséggel munkáját, ha felhívja a szülő és a tanuló figyelmét arra, hogy a 

tanuló képességei mennyire illeszkednek a tantervi és iskolai követelményekhez. 

 

14. A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYZATA 

Tanulmányok alatti vizsgák:  

- osztályozó vizsga,   

- a különbözeti vizsga,   

- a pótló vizsga   

- javítóvizsga  

A kiskorú tanuló érdemjegyeiről a szülőt folyamatosan tájékoztatni kell.  

Osztályozó vizsga:  

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, 

ha:  

o felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól,  

o engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy 

az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,  

o ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a 250 órát, 

egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és emiatt a tanuló teljesítménye 

tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető , valamint az igazolatlan mulasztásainak a száma 

nem haladta meg a húsz tanórai foglalkozást és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát 

tehet,  

o a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független vizsgabizottság 

előtt tesz vizsgát.  
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A tanuló egy osztályozó vizsgán – kivétel, ha engedélyezték számára, hogy egy vagy több 

tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget 

– egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére vonatkozik.   

A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszervezni.  

Különbözeti vizsga:  

A tanuló abban az iskolában tehet, amelyben a tanulmányait folytatni kívánja.  

Pótló vizsga:   

Pótló vizsgát tehet a vizsgázó, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, 

vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné.   

     Fel nem róható ok: minden olyan, a vizsgán való részvételt gátló esemény, körülmény, 

amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy gondatlan magatartására.   

A pótló vizsga, ha az igazgató hozzájárul , az adott vizsganapon is letehető ,ha ehhez a feltételek 

megteremthetőek.   

Ha a vizsgázó azt kéri, a vizsga megszakításáig a vizsgakérdésekre adott válaszait értékelni kell.  

 

Javítóvizsga:   

 Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha  

- a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott,  

- az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol marad, 

vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik.  

 

A tanulmányok alatti vizsgák időpontjai:   

- A különbözeti vizsgára tanévenként legalább két vizsgaidőszakot kell kijelölni.  

- Az osztályozó és  különbözeti  vizsga esetén a vizsgát megelőző három hónapon belül kell a 

vizsgaidőszakot kijelölni .  

- Osztályozó vizsgát az iskola a tanítási év során bármikor szervezhet.   

 

Különbözeti vizsga időpontjai intézményünkben:  október vége és április vége  Osztályozó 

vizsga: első félév és a második félév zárását követően egy héten belül. Javítóvizsga :  az augusztus 15-

étől augusztus 31-éig terjedő időszakban tartható.  

Művészetoktatás 

           Művészeti alapvizsga és záróvizsga  

           E vizsgakövetelmények az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi 

programjára  
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          épülnek. Az alapfokú művészetoktatás követelmény és tantervi program alkalmazásának, 

és a  

         programfejlesztés gyakorlatának fogalmai. A vizsgák időpontja: minden év június első hete 

Általános iskolai felnőttoktatás esti tagozat:  

- a tanulmányok alatti vizsgák reggel nyolc előtt is elkezdődhetnek, - a tanulók tudását a 

tanév végén vizsgán kell értékelni.  

A vizsgák időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő jelentkezéskor írásban tájékoztatni kell.  

A kiskorú tanuló szülője  a félév vagy a tanítási év utolsó napját megelőző harmincadik napig, 

ha a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet,  az engedély megadását követő öt napon 

belül jelentheti be, ha a tanuló osztályzatának megállapítása céljából független vizsgabizottság előtt 

kíván számot adni tudásáról.   

A bejelentésben meg kell jelölni, hogy milyen tantárgyból kíván vizsgát tenni. Az iskola 

igazgatója a bejelentést nyolc napon belül továbbítja a megyeszékhely szerinti járási hivatalamelyik az 

első félév, valamint a tanítási év utolsó hetében szervezi meg a vizsgát.  

A tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülője – a bizonyítvány átvételét követő tizenöt napon belül 

kérheti, hogy amennyiben bármely tantárgyból javítóvizsgára utasították, akkor azt független 

vizsgabizottság előtt tehesse le. Az iskola a kérelmet nyolc napon belül továbbítja a 

kormányhivatalnak.  

A  megyeszékhely szerinti járási hivatal által szervezett független vizsgabizottságnak nem lehet 

tagja az a pedagógus, akinek a vizsgázó hozzátartozója, továbbá aki abban az iskolában tanít, amellyel 

a vizsgázó tanulói jogviszonyban áll.  

15. A TANULÓ FELVÉTELE ÉS AZ ÁTVÉTELE, A 

TANULKÓK OSZTÁLYBA, CSOPORTBA VALÓ BEOSZTÁSA 

Az iskolaváltás, a tanuló átvételének szabályai (különbözeti vizsgával, egyéni segítségnyújtással, 

türelmi idő biztosításával vagy évfolyamismétléssel).  

A tankötelezettség megállapítása  

1. A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, és az 

óvoda azt javasolja, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik.   

2. A gyermek tankötelezettségének teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.   

3. A fejlettséget korábban elérő gyermek esetében a kormányhivatal a szülő kérelmére a 

szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje 

tankötelezettségének teljesítését.  

Az iskola igazgatója a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megállapítása 

céljából a szakértői bizottság vizsgálatát kezdeményezheti;  
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- ha a szülő nem ért egyet az  óvoda által kiállított igazolással , döntéssel és arról az iskola 

igazgatója tudomást szerez, kivétel, ha a kérdésben a szakértői bizottság korábban még nem hozott 

döntést,  

- ha szükséges a gyermek sajátos iskolai nevelésben-oktatásban való részvételéről dönteni - az 

óvoda javaslata vagy a szülő kérése alapján- ha erről a szakértői bizottság korábban nem hozott döntést.  

Az adott évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szülő a szakértői 

bizottság véleményében vagy a kormányhivatal jogerős határozatában megjelölt időpontig köteles 

beíratni a kijelölt iskolába.  

Tanulói jogviszony:  

A tanuló, a magántanuló az iskolával tanulói jogviszonyban áll. A tanulói jogviszony felvétel 

vagy átvétel útján keletkezik.   

A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről vagy átvételről az iskola 

igazgatója dönt.   

A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre.  

Tanulói felvétel:  

Az általános iskola  köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek 

hiányában tartózkodási helye a körzetében található. A  tanköteles korba lépő gyermeket a szülő 

március 1-je és április 30-a között  , a járási hivatal által közleményben vagy hirdetményben közzétett 

időpontban  köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.  

Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek:  

- személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet 

igazoló hatósági igazolványt,   

- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.  

Az iskola igazgatója :  

- a felvételről, átvételről tanulói jogviszonyt létesítő, vagy elutasító döntést hoz,  

- értesíti a szülőt a döntést megalapozó indokolással,  - értesítésben felhívja a figyelmet a 

fellebbezés lehetőségére,  - átvétel esetén értesíti az előző iskola igazgatóját.  

Az  iskola igazgatója értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint 

illetékes kormányhivatalt, ha a gyermeket az iskolába nem íratták be.  

Az iskolába felvett  tanulót, a magántanulót is az iskola tartja nyilván.  

További felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót a helyben szokásos módon, legalább tizenöt 

nappal a felvételi, átvételi kérelmek benyújtására, rendelkezésre álló időszak első napja előtt 

nyilvánosságra kell hozni.   

További felvételi, átvételi kérelmek esetén az intézmény  köteles először a halmozottan hátrányos 

helyzetű tanulók kérelmét teljesíteni.   

1. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók közül előnyben kell részesíteni azokat, akiknek  a 

lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye  a településen van.   
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2. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvétele után a további felvételi kérelmek 

elbírálásánál előnyben kell részesíteni azokat a jelentkezőket, akiknek a lakóhelye, ennek hiányában 

tartózkodási helye azon a településen található, ahol az iskola székhelye vagy telephelye, feladatellátási 

helye található.  

3. Ha az iskola a megadott sorrend szerint az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja 

teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt. A sorsolásra a felvételi, átvételi 

kérelmet benyújtókat meg kell hívni. A sorsolás lebonyolításának részletes szabályait a házirend 

tartalmazza.   

4. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvételi, átvételi kérelmének teljesítése után 

sorsolás nélkül is felvehető a sajátos nevelési igényű tanuló, továbbá az a tanuló, akinek ezt különleges 

helyzete indokolja.  

Az általános iskolai felnőttoktatás esti tagozat: 

A felnőttoktatás esti tagozatára felvehető minden olyan jelentkező, aki legalább az általános 

iskola 4. évfolyamát elvégezte és tanulmányait kizárólag csak felnőttoktatás keretén belül folytathatja. 

Az intézmény felvételi vizsgát nem tart.  

 

A felnőttoktatást folytató nevelési-oktatási intézménybe történő beiratkozáshoz be kell mutatni:  

- a jelentkező nevére kiállított személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt,  

- a jelentkező által elvégzett iskolai évfolyamokról kiállított bizonyítványt. 

 

Tanulói jogviszony megszűnik:  

• ha a tanulót mási iskola átvette, az átvétel napján  

• az általános iskola utolsó évfolyamának elvégzéséről szóló bizonyítvány kiállításának napján,  

• a tankötelezettség utolsó éve szorgalmi idejének utolsó napján, ha a tanuló tanulmányait nem 

kívánja tovább folytatni,  

• az alapfokú művészetoktatási intézményben igazolatlanul tíz tanítási óránál többet mulaszt, 

feltéve, hogy az iskola a tanuló esetén a szülőt legalább kettő alkalommal, írásban figyelmeztette az 

igazolatlan mulasztás következményeire.  

• általános iskolai felnőttoktatás keretén belül, ha a tanuló igazolatlan hiányzása húsz tanóránál 

több, a hiányzásokat félévente kell összesíteni.   

• amennyiben több , mint húsz igazolatlan tanóra már az első félévre összejön, a tanuló 

jogviszonya az első félévben megszűnik.  

A tanuló jogviszony megszűnését dokumentáljuk: beírási napló, törzslap, osztálynapló, 

bizonyítvány.  

Az intézmény vezetője a tanulói jogviszony megszűnését 5 napon belül közli a KIR-rel.  

 

Különleges helyzetű tanuló az a tanuló, akinek:  

a) szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy  
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b) testvére az adott intézmény tanulója, vagy  

c) munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található, vagy  

d) az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül 

található.  

A tanuló átvétele:  

A tanuló átvételére  a tanítási év során bármikor lehetőség van.   

Az átvételi kérelemhez be kell mutatni:  

- személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet 

igazoló hatósági igazolványt,   

- az elvégzett évfolyamokat tanúsító szóló bizonyítványt.  

A második-nyolcadik évfolyamba jelentkező és az általános iskolai felnőttoktatásban részt vevő 

tanulóknak  – az iskola helyi tantervében meghatározott követelmények alapján összeállított – 

szintmérő vizsgát  kell tennie azokból a tantárgyakból, amelyet a másik iskolában is tanult a tanuló , 

idegen nyelvből és azokból a tantárgyakból, amelyeket előző iskolájában – a bizonyítvány bejegyzése 

alapján – nem tanult, különbözeti vizsgát. A különbözeti vizsga időpontjáról a szülőt a tanuló átvétele 

során tájékoztatni kell. A különbözeti vizsga szervezése a tanulói jogviszony keletkezésétől számított 

három hónap eltelte után lehetséges.  

Amennyiben a tanuló a különbözeti vizsgán az előírt követelményeknek nem felel meg, a vizsgát 

az adott tantárgyból 2 hónapon belül megismételheti.   

Ha az ismételt vizsgán teljesítménye újból nem megfelelő, az évfolyamot köteles megismételni, 

vagy a tanév közben az előző évfolyamra beiratkozni.  

Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételéről a szülő kérésének, a tanuló előző 

tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, valamint az adott 

évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az iskola igazgatója dönt. Ha az általános 

iskola nappali tagozatára a körzeten kívüli tanuló az első-negyedik évfolyamra jelentkezik, vagy ha az 

ötödik-nyolcadik évfolyamon tanév végi osztályzatának átlaga 3,5 alatt van, illetve magatartása vagy 

szorgalma rossz, hanyag, változó minősítésű, az igazgató a tanuló felvételéről szóló döntése előtt kikéri 

az igazgatóhelyettes és az érintett évfolyam osztályfőnökeinek véleményét. Ugyanezt  kell tenni akkor, 

ha a beiskolázási körzeten kívül lakó tanuló előzőleg már iskolánk tanulója volt, de tanulmányi 

eredménye, magatartása vagy szorgalma a fentebb leírtak szerint alakul. Ilyen esetben az iskola 

igazgatója az igazgatóhelyettesek és az osztályfőnökök véleményének figyelembe vételével dönt arról, 

hogy az érintett tanuló folytathatja-e tanulmányait iskolánkban, vagy jelentkeznie kell a lakóhelye 

szerint illetékes iskolában. A döntésről a szülőt írásban értesíteni kell.  

Az iskola igazgatója értesíti a tanuló lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes hivatalt, ha 

olyan tanköteles tanulót vett fel vagy át, akinek lakóhelye, tartózkodási helye nem a nevelésioktatási 

intézmény székhelyén van.  

 

A tanulók osztályba, csoportba történő beosztása:  

Az iskolába felvett tanulók osztályba, csoportba történő beosztásáról a szakmai munkaközösség 

véleményének a kikérésével, az iskola igazgatója dönt. 
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 16.HELYI TANTERV 

A Nat-ban megfogalmazottak alapján a kerettantervek határozzák meg a tanulás-tanítás 

folyamatában elsajátítandó fejlesztési követelményeket, az elvárt tudás mélységét.  

Az új NAT szerinti szakaszok:  

- alsó tagozat,  

- felső tagozat,  

- középiskolai nevelés-oktatás szakasza,  

- szakiskolában folyó nevelés-oktatás szakasza,   

- Köznevelési hídprogramban (I.,II) folyó nevelés-oktatás szakasza.  

Általános iskolai felnőttoktatás megszervezhető az általános iskolában is , esti munkarend szerint.  

Az új Nat-ban megfogalmazódó  fejlesztési feladatok és közműveltségi tartalmak az egyes 

nevelési-oktatási szakaszokhoz kapcsolódnak.  

Az alapfokú nevelés-oktatás szakasza első évfolyamon kezdődik és a nyolcadik évfolyam végéig 

tart.  

Két részre tagolódik:  

- az első évfolyamon kezdődő és a negyedik évfolyam végéig tartó alsó tagozat,  

- az ötödik évfolyamon kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó felső tagozat.  

Az alsó tagozat :  

- első –második évfolyamon lehetővé kell tenni, ösztönzi az ebben az életkorban a tanulók 

között tapasztalható különösen jelentős egyéni fejlődésbeli különbségek pedagógiai kezelését,  

- harmadik–negyedik évfolyamon erőteljesebbé – a negyedik évfolyam végére már 

meghatározóvá válnak az iskolai teljesítmény-elvárások által meghatározott tanítási-tanulási 

folyamatok.   

A felső tagozat:  

- a nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulási 

eredményességhez kötődik,  

- szükséges  kulcskompetenciák,  képesség-együttesek  és  tudástartalmak 

megalapozásának folytatása,  

- a hetedik–nyolcadik évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvető feladata – a változó és egyre 

összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben – a már megalapozott kompetenciák 

továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása, valamint az, hogy 

fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra.  

Az általános iskolai felnőttoktatás esti tagozata megszervezhető 1-4. és 5-8.évfolyamon  
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Új NAT belépése a 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet szerint.  

Tanév
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/2016.  

Ú
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N 

A
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Ú

J 
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Ú

J 
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R

ÉG 
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N
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Ú
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N
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Ú
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R

ÉGI  

N

AT  

Ú

J  

N 

A 

T  

Ú

J  

N 

A

T  

Ú

J  

N 

A

T  

R

ÉG 

I  

N

AT  
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Ú
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N 

A
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Ú

J 
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Ú

J 
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Ú

J 
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Ú

J  

 

N

AT  

Ú

J 
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Ú
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Ú
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Ú
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Ú
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N 

A
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Ú
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A Nat-ban megfogalmazott elvek, célok, fejlesztési feladatok és műveltségi tartalmak a képzési 

szakasz sajátosságai szerint több változatban elkészített kerettantervekben jelennek meg.  

Az intézmények az oktatásért felelős miniszter által kiadott, illetve jóváhagyott kerettantervekből 

válaszhatnak , amelyek  a tartalmi szabályozás következő szintjét jelentik.  

Az egyes iskolatípusokban és oktatási szakaszokban a kerettantervek rögzítik a nevelés és oktatás 

céljait, a tantárgyi rendszert, az egyes tantárgyak témaköreit, tartalmát, a tantárgyak egy vagy két 

évfolyamonkénti követelményeit, a tantárgyközi tudás- és készségterületek fejlesztésének feladatait, és 

közlik a követelmények teljesítéséhez rendelkezésre álló, illetve ajánlott időkeretet.   

 Az intézmény szakmai önállóságát a kerettantervekben kötelező tartalommal nem szabályozott 

időkeret szabad felhasználása, a módszertani szabadság, az engedélyezett kerettantervek közötti 

választás, illetve az egyedi tantervek engedélyeztetési lehetősége biztosítja.  

A  kerettantervek határozzák meg a tanulás-tanítás folyamatában elsajátítandó fejlesztési 

követelményeket, továbbá az elvárt tudás mélységét, szervezettségét, és alapul szolgálnak a kimeneti 

követelmények meghatározásához.  
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A 2013/2014-es tanévtől  a  110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet A Nemzeti alaptanterv  kiadásáról 

, bevezetéséről és alkalmazásáról (új Nat) és az erre épülő kerettantervek bevezetése felmenő 

rendszerben első és ötödik évfolyamon kerülnek bevezetésre.    

 

 

 

 

17. A VÁLASZTOTT KERETTANTERV MEGNEVEZÉSE 

Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1–4. évfolyam  

 

Tantárgyi struktúra és óraszámok  

Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok az 1–4. évfolyamon  

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam    

Tantárgyak  1. 

évf.  

2. 

évf.  

3. 

évf.  

4. 

évf.  

Magyar nyelv és irodalom  7  7  6  6  

Idegen nyelvek     2  

Matematika  4  4  4  4  

Erkölcstan  1  1  1  1  

Környezetismeret  1  1  1  1  

Ének-zene  2  2  2  2  

Vizuális kultúra  2  2  2  2  

Technika, életvitel és 

gyakorlat   

1  1  1  1  

Testnevelés és sport  5  5  5  5  

Szabadon tervezhető 

órakeret  

2  2  3  3  

Rendelkezésre álló órakeret  25  25  25  27  

A kerettantervek által előírt tartalmak a tantárgyak számára rendelkezésre álló időkeret kilencven 

százalékát fedik le. Egy heti öt (évi 180) órás időkerettel rendelkező tantárgy kerettanterve tehát heti 

fél (évi 18) óra szabad időkeretet biztosít a tantárgy óraszámán belül a pedagógusnak, melyet a helyi 

igényeknek megfelelően a kerettanterven kívüli tantárgyi tartalommal tölthet meg.  

 

Az intézmény helyi tanterve  

Óraszámok  1–4. évfolyamon (a 2018/2019.tanávtől kifutóban) 
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Tantárgyak 1. 

évf. 

2. 

évf. 

3. 

évf. 

4. 

évf. 

Magyar nyelv és 

irodalom  

7+2  7+1  6+1,5  6+2,5  

Idegen nyelvek  
   

2  

Matematika  4  4+0,5  4+1  4  

Erkölcstan  1  1  1  1  

Környezetismeret  1  1+0,5  1+0,5  1+0,5  

Ének-zene  2  2  2  2  

Vizuális kultúra  2  2  2  2  

Technika, 

életvitel és gyakorlat   

1  1  1  1  

Testnevelés  5  5  5  5  

Rendelkezésre 

álló órakeret  

25 25 25 27 

Megj.: Szabadon tervezhető órakeret száma + előjellel szerepel a táblázatban. 

              Óraszámok  1–4. évfolyamon ( a 2018/2019.tanévtől felmenő rendszerben bevezetve) 

 

Tantárgyak 
1. 

évf. 

2. 

évf. 

3. 

évf. 

4. 

évf. 

Magyar nyelv és 

irodalom 
7+1 7 6+1 6+1,5 

Idegen nyelvek    2 

Matematika 4 4+0,5 4+1 4 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1+0,5 1 1+0,5 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Technika, 

életvitel és gyakorlat  
1 1 1 1 

Testnevelés 5 5 5 5 

Informatika 1 1 1 1 

Szabadon 

tervezhető órakeret 
2 2 3 3 

Rendelkezésre 

álló órakeret 
25 25 25 27 

 

Kerettanterv alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat, 5–8. évfolyam  
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Tantárgyi struktúra és óraszámok 

Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok 5–8. évfolyamon  

Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam     

Tantárgyak  
 

5. 

évf.  

6. 

évf.  

7. 

évf.  

 8. 

évf.  

Magyar nyelv és 

irodalom  
 4  4  3   4  

Idegen nyelvek   3  3  3   3  

Matematika   4  3  3   3  

Történelem, 

 társadalmi 

állampolgári ismeretek  

és  2  2  2   2  

Erkölcstan   1  1  1   1  

Természetismeret   2  2     

Biológia-egészségtan     2   1  

Fizika    2   1  

Kémia    1   2  

Földrajz    1   2  

Ének-zene  1  1  1   1  

Vizuális kultúra  1  1  1   1  

Dráma  és tánc/Hon- 

 és  

népismeret*  

1      

Informatika   1  1   1  

Technika, életvitel és gyakorlat   1  1  1    

Testnevelés és sport  5  5  5   5  

Osztályfőnöki  1  1  1   1  

Szabadon tervezhető órakeret  2  3  3   3  

Rendelkezésre álló órakeret  28  28  31   31  

* A két tantárgy valamelyikének választása kötelező.  

A kerettantervek által előírt tartalmak a tantárgyak számára rendelkezésre álló időkeret kilencven 

százalékát fedik le. Egy heti öt (évi 180) órás időkerettel rendelkező tantárgy kerettanterve tehát heti 

fél (évi 18) óra szabad időkeretet biztosít a tantárgy óraszámán belül a pedagógusnak, melyet a helyi 

igényeknek megfelelően a kerettanterven kívüli tantárgyi tartalommal tölthet meg.  
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Az intézmény helyi tanterve Óraszámok 

5–8. évfolyamon (a 2018/2019.tanévtől kifutóban) 

 

Tantárgyak 
5. 

évf. 

6. 

évf. 

7.  

évf. 
8. 

évf. 

Magyar nyelv és irodalom  4+1  4+1  3+1,5  4+1  

Idegen nyelv  3  3  3  3  

Matematika  4  3+1  3+1  3+1  

Erkölcstan  1  1  1  1  

Tört., társ. és államp. 

Ismeretek  

2  2  2  2  

Természetismeret  2  2+0,5  
  

Fizika  
  

2  1  

Kémia  
  

1+0,5  2  

Biológia – egészségtan  
  

2  1+0,5  

Földrajz    1  2  

Ének-zene  1  1  1  1  

Dráma és tánc   1  
   

Vizuális kultúra  1  1  1  1  

Informatika  1  1+0,5  1  1+0,5  

Technika, életvitel és 

gyakorlat  

1  1  1  

 

Testnevelés  5  5  5  5  

Osztályfőnöki  1  1  1  1  

Rendelkezésre álló órakeret  28  28  31  31  

A dráma és tánc tantárgy az 5. osztály magyar óráiba integrálva.  

Megj.: Szabadon tervezhető órakeret száma + előjellel szerepel a táblázatban. 

Óraszámok 

5–8. évfolyamon (a 2018/2019.tanévtől felmenő rendszerben bevezetve) 

 

Tantárgyak 
5. 

évf. 

6. 

évf. 

7. 

évf. 

8. 

évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4+1 3+1 4+1 

Idegen nyelv 3 3 3 3 
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Matematika 4 3+1 3+0,5 3+0,5 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Tört., társ. és államp. 

Ismeretek 
2 2 2 2 

Természetismeret 2 2   

Fizika   2 1 

Kémia   1+0,5 2 

Biológia – egészségtan   2 1+0,5 

Földrajz   1 2 

Ének-zene 1 1 1 1 

Dráma és tánc  1    

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Informatika 1+1 1+1 1+1 1+1 

Technika, életvitel és 

gyakorlat 
1 1 1  

Testnevelés 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 2 3 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 

 

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára alapfokú nevelés-oktatás 

szakasza, alsó tagozat, 1–4. évfolyam  

Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok az 1–4. évfolyamon  

Tantárgyak  1. 

évfolyam  

2. 

évfolyam  

3. 

évfolyam  

4. 

évfolyam  

Magyar nyelv és 

irodalom  

7  7  6  7  

Matematika  4  4  3  4  

Erkölcstan  1  1  1  1  

Környezetismeret  2  2  2  2  

Ének-zene  2  1  2  2  

Vizuális kultúra  1  2  2  2  

Informatika  -  -  1  1  

Technika, életvitel és 

gyakorlat   

1  1  1  1  

Testnevelés és sport  5  5  5  5  
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Szabadon tervezhető 

órakeret  

2  2  2  2  

Rendelkezésre álló 

órakeret  

25  25  25  27  

A kerettantervek által előírt tartalmak a tantárgyak számára rendelkezésre álló időkeret kilencven 

százalékát fedik le. Egy heti öt (évi 180) órás időkerettel rendelkező tantárgy kerettanterve tehát heti 

fél (évi 18) óra szabad időkeretet biztosít a tantárgy óraszámán belül a pedagógusnak, melyet a helyi 

igényeknek megfelelően a kerettanterven kívüli tantárgyi tartalommal tölthet meg.  

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára alapfokú nevelés-oktatás 

szakasza, felső tagozat, 5–8. évfolyam  

Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok  

Tantárgyak  5. 

évfolyam  

6. 

évfolyam  

7. 

évfolyam  

8. 

évfolyam  

Magyar nyelv és 

irodalom  
 

4  4  4  4  

Idegen nyelv    -  -  2  2  

Matematika   4  4  4  4  

Erkölcstan   1  1  1  1  

Történelem, 

 társadalmi 

állampolgári ismeretek   

és  2  2  2  2  

Hon- és népismeret   1  -  -  -  

Természetismeret   2  2  4  4  

Földrajz    -  1  1  2  

Ének-zene   2  2  1  1  

Vizuális kultúra   2  2  1  1  

Informatika   1  1  1  1  

Technika, életvitel és 

gyakorlat  

1  1  2  1  

Testnevelés és sport  5  5  5  5  

Osztályfőnöki óra  1  1  1  1  

Szabadon tervezhető 

órakeret  

2  2  2  2  

Rendelkezésre álló 

órakeret  

28  28  31  31  

A kerettantervek által előírt tartalmak a tantárgyak számára rendelkezésre álló időkeret kilencven 

százalékát fedik le. Egy heti öt (évi 180) órás időkerettel rendelkező tantárgy kerettanterve tehát heti 

fél (évi 18) óra szabad időkeretet biztosít a tantárgy óraszámán belül a pedagógusnak, melyet a helyi 

igényeknek megfelelően a kerettanterven kívüli tantárgyi tartalommal tölthet meg.  

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

177 

 

 

 Az intézmény helyi tanterve  

Óraszámok   

1-8. évfolyamon  

Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok az 1–4. évfolyamon 

Tantárgyak  1. 

évfolyam  

2. 

évfolyam  

3. 

évfolyam  

4. 

évfolyam  

Magyar nyelv és irodalom  7+2  7+1  6+1  7+2  

Matematika  4  4+1  3+1  4  

Erkölcstan  1  1  1  1  

Környezetismeret  2  2  2  2  

Ének-zene  2  1  2  2  

Vizuális kultúra  1  2  2  2  

Informatika  -  -  1  1  

Technika, életvitel és 

gyakorlat   

1  1  1  1  

Testnevelés és sport  5  5  5  5  

Rendelkezésre álló 

órakeret  

25  25  25  27  

Megj.: Szabadon tervezhető órakeret száma + előjellel szerepel a táblázatban.  

Tantárgyak 5. 

évfolyam 

6. 

évfolyam 

7. 

évfolyam 

8. 

évfolyam 

Magyar nyelv és 

irodalom  

4+2  4+1  4+1  4+1  

Idegen nyelv   -  -  2+1  2+1  

Matematika  4  4  4  4  

Erkölcstan  1  1  1  1  

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismeretek   

2  2  2  2  

Hon- és népismeret  1  -  -  -  

Természetismeret  2  2+0,5  4  4  

Földrajz   -  1  1  2  

Ének-zene  2  2  1  1  

Vizuális kultúra  2  2  1  1  

Informatika  1  1+0,5  1  1  

Technika, életvitel és 

gyakorlat  

1  1  2  1  

Testnevelés és sport  5  5  5  5  

Osztályfőnöki óra  1  1  1  1  

Rendelkezésre álló 

órakeret 

28 28 31 31 

Megj.: Szabadon tervezhető órakeret száma + előjellel szerepel a táblázatban.  

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

178 

 

A szabadon tervezhető órák terhére: a Magyar nyelv és irodalom 1., 2., 3., 4., 5., évfolyamon +1 

óra , matematika 1., 2. és 4. évfolyamon +0,5 óra tervezve.  

Kerettanterv az iskolarendszerű felnőttoktatás számára  

Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, 5–8. évfolyam 

A tananyag tantárgyi tartalmai, tevékenységformái közvetítik és továbbfejlesztik a 

kommunikációs és a tanulási képességeket, az élethosszig tartó tanulás igényeinek és az erre való 

képességek kifejlődésének érdekében. Rehabilitációs lehetőséget biztosítanak korábbi iskolai 

kudarcaik kompenzálására. Módot nyújtanak a tanulók személyiségének minél átfogóbb fejlesztésére, 

szocializálására.  

Törekszik a műveltség elvontabb elméleti és konkrétabb gyakorlati szintjeinek egyensúlyára, az 

elméleti és a gyakorlati gondolkodás közti átmenetek létrehozására. Hangsúly került a reproduktív 

gondolkodás továbbfejlesztési lehetőségeinek biztosítására, a problémamegoldó és a kreatív működés 

irányába. Mindezek a felnőttek általános iskolája 5-8. osztályának kiemelt feladataihoz kapcsolódnak 

Tantárgyak és óraszámok  

Évfolyam/ 

Tantárgyak 

5

. 
 6

. 
 7

. 
 8

. 
 

e

sti  

le

velező  

e

sti  

le

velező  

e

sti  

le

velező  

e

sti  

lev

elező  

Anyanyelv, 

kommunikáció 

1 1 1 1 1 0,

5 

1 0,5 

Magyar irodalom 2 1 2 1 2 1 2 1 

Matematika 3 2 3 2 3 
1,

5 
3 1,5 

Fizika  1 - 1 - 1 1 1 1 

Kémia  1 - 1 - 1 1 - 1 

Földrajz 
 
1 1 1 1 - - - - 

Biológia 
 
1 1 1 1 - - - - 

Történelem 

állampolgári ismeretek 

é

s  

1 1 1 1 1 1 1 1 

Művészeti 

ismeretek 

 - - - - 1 - 1 1 
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Informatika  - - - - 1 1 2 1 

Idegen nyelv 

(Angol/Német)  

2 2 2 2 2 2 2 1 

Osztályközösségé

pítő program 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Szabadon 

tervezhető órakeret 

1 - 1 - 1 - 1 - 

Összesen  
1

5  

10  1

5  

10  1

5  

10  1

5  

10  

 

 Az intézmény helyi tanterve  

Óraszámok   

5 -8. évfolyamon  

Tantárgyak és óraszámok 

Évfolyam/ 

Tantárgyak 

5.  6.  7.   8.  

esti esti esti esti 

Anyanyelv, 

kommunikáció 

1 1 1+1 1+1 

Magyar irodalom 2 2 2 2 

Matematika 3+1 3+1 3 3 

Fizika 1 1 1 1 

Kémia 1 1 1 - 

Földrajz 1 1 - - 

Biológia 1 1 - - 

Történelem és 

állampolgári ismeretek 

1 1 1 1 
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Művészeti ismeretek - - 1 1 

Informatika - - 1 2 

Idegen nyelv 

(Angol/Német) 

2 2 2 2 

Osztályközösség-építő 

program 

1 1 1 1 

Összesen 15 15 15 15 

A szabadon választható órakeret terhére: +1 óra 5-6 évfolyam matematika óratervében, 7-8 

évfolyamon +1 óra az anyanyelv, kommunikáció óratervéhez  

Megj.: Szabadon tervezhető órakeret száma + előjellel szerepel a táblázatban. 

Művészetoktatás 

A mellékletben található művészetoktatás helyi tanterve tartalmazza az óraszámokat.  

A választott kerettanterv által meghatározott óraszám feletti kötelező tanórai 

foglalkozások, továbbá a kerettantervben meghatározottakon felül a nem kötelező tanórai 

foglalkozások megtanítandó és elsajátítandó tananyagát , az ehhez szükséges kötelező,kötelezően 

választandó vagy szabadon válaszható tanórai foglalkozások megnevezését 

 

A választott kerettanterv által meghatározott óraszám felett nem szervezünk tanórákat.  

18. AZ OKTATÁSBAN ALKALMAZHATÓ TANKÖNYVEK 

ÉS TANESZKÖZÖK 

KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI 

Iskolában az oktató munka során csak olyan nyomtatott taneszközöket használnak a tananyag 

feldolgozásához, melyet hivatalosan tankönyvvé nyilvánítottak. Tankönyvként az a nyomtatott 

formában megjelent vagy elektronikus adathordozón rögzített könyv hozható forgalomba, amelyet a 

miniszteri rendeletben meghatározott eljárás keretében  

- tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítottak, vagy  

- nyilvános pályázati eljárás keretében meghatározott évfolyam, műveltségi terület, tantárgy 

vagy annak tanításához alkalmazható pedagógus-kézikönyv vonatkozásában a miniszter kiválasztott, 

vagy  

- a miniszter kezdeményezésére kísérleti tankönyvként fejlesztettek ki és a tankönyvjegyzékre 

vették.  

A tankönyvjegyzék  bármely évfolyam bármely tantárgya vonatkozásában a Nat szerint 

jóváhagyott kerettantervi tantárgyanként legfeljebb kettő tankönyvet tartalmazhat.   

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

181 

 

A korábbi szabályozás  alapján tankönyvvé nyilvánított és a tankönyvjegyzékre felvett 

tankönyvek a  régi kerettanterv szerinti tantárgyak kifutásáig, de legfeljebb az engedélyükben 

meghatározott időtartamig tankönyvként forgalmazhatók, tankönyvként választhatók.  

Az iskola igazgatója a minden év június 30-ig meghatározza az iskolai tankönyvellátás rendjét, 

és erről a helyben szokásos módon tájékoztatja a szülőt vagy a nagykorú cselekvőképes tanulót, 

továbbá a fenntartót.  

      Taneszközök  

       A nyomtatott taneszközön túl néhány tantárgynál egyéb eszközökre is szükség van . Az 

egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói taneszközöket 

a nevelők szakmai  munkaközösségei ,munkaközösség hiányában  a szaktanárok határozzák meg az 

iskola helyi tanterve alapján. Évfolyamonként, tantárgyanként kerül meghatározásra. A szülőket 

tájékoztatni kell azokról a  tanulmányi segédletekről , taneszközökről ,ruházati felszerelésekről is , 

amelyekre a következő tanévben a tanulmányi munkához szükség lesz.  

       A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek a következő szempontokat  

veszik figyelembe:  

- a taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének,  

- az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell előnyben részesíteni, amelyek 

több tanéven keresztül használhatóak,  

- a taneszközök használatában az állandóságra törekszünk: új taneszköz használatát csak 

nagyon szükséges, az oktatás minőségét lényegesen jobbító esetben vezetünk be.  

A taneszközök ára feleljen meg annak az összegnek, amelyet a magasabb jogszabályban foglaltak 

alapján az iskolai szülői szervezet évente meghatároz.  

19. A NEMZETI ALAPTANTERVBEN (TOVÁBBIAKBAN: 

NAT) MEGHATÁROZOTT PEDAGÓGIAI FELADATOK HELYI 

MEGVALÓSÍTÁSÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYAI 
A Nat a gyerekek, a serdülők és a fiatalok képességeinek fejlődéséhez szükséges feladatok 

meghatározásával ösztönzi a személyiségfejlesztő tanítást. Olyan pedagógiai munkát feltételez, 

amelynek középpontjában a tanulók tudásának, képességeinek fejlesztése, a készségek elsajátíttatása, 

kibontakoztatása, a személyiség fejlődéséhez szükséges megfelelő feltételek biztosítása áll, figyelembe 

véve, hogy az oktatás és a nevelés színtere nem csak az iskola, hanem az élet számos egyéb fóruma is.  

A fejlesztési területek, nevelési célok megvalósulásának, a kulcskompetenciák  

kialakításának egyik feltétele az említett célok szolgálatába állított pedagógiai folyamat. A 

differenciált tanítás-tanulás megvalósulásához különösen a következő szempontokat ajánlatos 

figyelembe venni:  

– olyan szervezési megoldásokat kell előnyben részesíteni, amelyek előmozdítják a tanulás 

belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak kialakítását,  

fejlesztését;  
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– a tanulást úgy kell megszervezni, hogy a tanulók cselekvő módon vegyenek részt benne, 

előtérbe állítva tevékenységüket, önállóságukat, kezdeményezéseiket, problémamegoldásaikat, 

alkotóképességüket;  

– a nevelési-oktatási folyamat segítse elő a tanulók előzetes ismereteinek, tudásának, nézeteinek 

feltárását, adjon lehetőséget esetleges tévedéseik kiigazítására és tudásuk átrendezésére;  

– az iskolai tanítás-tanulás különböző szervezeti formáiban (az osztálymunkában, a 

csoportfoglalkozásokon, a tanulók páros, részben vagy teljesen egyéni nevelésében-oktatásában) 

alkalmazni kell az együttműködő (kooperatív) tanulás technikáit és formáit;  

– váljék a tanítás egyik elvévé és teendőjévé a tanulókhoz alkalmazkodó differenciálás a 

feladatok kijelölésében, megoldásában, a szükséges tanári segítésben, az ellenőrzésben, az 

értékelésben;  

– a tanulók egyéni képességeinek fejlesztése érdekében alkalmazni kell a feladathoz illeszkedő 

tanulásszervezési technikákat;  

– sajátos tanulásszervezési megoldásokat kell alkalmazni a különleges bánásmódot igénylő, 

sajátos nevelési igényű gyerekek esetében, a tanulási és egyéb problémákkal, magatartási zavarokkal 

küzdő tanulók nevelési-oktatási feladatainak ellátásában;  

– a tanítási-tanulási helyzetek, a tanulásszervezési módok és értékelési eljárások 

alkalmazkodjanak az egyes területeken tehetséges tanulók fejlesztési igényeihez, általában is 

támogassák a tehetségek felkutatását és tehetségük kibontakoztatását;  

– különböző tanulásszervezési megoldásokkal az együttműködést és a tanulási esélyek 

egyenlőségét szolgáló szervezeti formákat kell kialakítani mind az iskolák közötti együttműködésben, 

mind az iskolán kívüli és az iskolai munkában.  

Az eredményes tanulás segítésének elvei 

Minden tanköteles korú tanulónak törvényben biztosított joga, hogy a neki megfelelő nevelésben-

oktatásban részesüljön. Ennek érvényesítéséhez az iskolának (az iskolafenntartóval, az iskola 

működtetőjével, a családdal, a gondviselővel, szakmai és civilszervezetekkel együttműködve) a 

következő elvek szerint kell biztosítania a nevelőoktató munka feltételeit:  

– a képességek megismerése és fejlesztése, a készségek, ismeretek, tudástartalmak 

megalapozása, az attitűdök alakítása az 1–4. évfolyamon;  

– folyamatos, egyénhez igazodó fejlesztés, a tudás bővítése, megszilárdítása az iskolázás 

további szakaszaiban;  

– az eredményes szocializáció akadályainak korai felismerése és kezelése pedagógiai 

eszközökkel;  

– a tanuló tanulási nehézségeinek feltárása, problémái megoldásának segítése az iskolai nevelés-

oktatás egész folyamatában és annak valamennyi területén;  

– a tanulást érintő lemaradás, illetve a tanulói leszakadás megakadályozásának érdekében a 

tanuló személyiségének, szociokulturális hátterének megismerése, a tanulás eredményességét növelő 

pedagógiai módszerek alkalmazása;  
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– a tanuló önmagához és másokhoz viszonyított kiemelkedő teljesítményeinek, 

tehetségjegyeinek feltárása, fejlesztése a tanórákon, más iskolai foglalkozásokon, és e tevékenység 

támogatása az iskolán kívül is;  

– motiváló és hatékony tanulásszervezési eljárások alkalmazása, akár játékok segítségével (pl. 

sakk, logikai játékok);  

– egységes alapokon nyugvó tanulási követelmények, ellenőrzési-értékelési eljárások 

alkalmazása;  

– a sajátos nevelési igényű, akadályozott, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdők 

elfogadása, beilleszkedésük feltételeinek kölcsönös alkalmazkodáson alapuló megteremtése, a 

képességprofilhoz viszonyított haladás elismerése, a tanulásban meghatározó képességeik feltárása és 

fejlesztése.  

 

Mindennapos testnevelés, testmozgás Az iskolai testnevelés és sport , 

ismeretrendszerével, értékeivel, funkciójával sajátosan összetett műveltségi terület. Megkülönböztetett 

részét képezi a tanulók testi, motoros, lelki, értelmi, érzelmi és szociális fejlődését szolgáló teljes körű 

iskolai egészségfejlesztésnek, az intézményi komplex mozgásprogramnak, valamint a 

személyiségfejlesztésnek és a tehetséggondozásnak.   

A rendszeres fizikai aktivitás jelentős szerepet játszik  az egészséget és az életminőséget döntően 

befolyásoló, számos, nem fertőző népbetegség (túlsúly, kövérség, szív- és érrendszeri, daganatos, 

mozgásszervi, lelki betegségek, táplálkozási zavarok, testképzavarok, szenvedélybetegségek) 

elsődleges megelőzésében. A tanulók képessé válnak saját szintjüknek, képességeiknek és 

érdeklődésüknek megfelelő fejlesztő hatású mozgásprogramot kidolgozni, illetve azt végrehajtani. A 

rendszeres testnevelés és sporttevékenység révén könnyebben elviselik a stresszt, a fizikai, lelki és 

szellemi terheléseket.   

A műveltségi terület egyik stratégiai célja a tanulók élethosszig tartó, egészségtudatos, fizikailag 

aktív életvezetésre szocializálása. A testnevelés és sport műveltségi terület másik célja a 

személyiségfejlesztés.  A  problémamegoldó és kritikus gondolkodás valamint a kreativitás 

fejlesztéséhez is hozzájárulnak. Az önismerettel, az önkontrollal, a szabálykövető magatartással együtt 

a feladatorientált kapcsolatteremtés és együttműködés szintje is fejlődik. A testnevelés és sport a 

küzdeni tudásra, a kudarc és a monotónia tűrésére is nevel. Nélkülözhetetlen a mozgástanulás szerepe 

a saját testkép megismerésében és a testtudat kialakításában.  

A testnevelés és sporttevékenységek révén a tanulók gyakorlatias és a mindennapokban is 

hasznosítható tudást szereznek a rendszeres fizikai aktivitás előnyeiről és hatásairól, ezáltal fejlődik 

egészségi és edzettségi állapotuk, személyiségük, megbecsülik a teljesítményekhez szükséges 

erőfeszítéseket. További  cél a tehetséggondozás, a sportban tehetségesek felkarolása - a tanuló erős és 

gyenge oldalát egyaránt támogatva, segítve.   

A magyar és egyetemes sport hagyományai és értékei, illetveélsportolóink példaértékű 

teljesítményének megismerése segíti a nemzeti azonosságtudat fejlesztését, az emberi teljesítmény 

elismerését.   

A differenciálás és a motiváció a tanulóközpontú fejlesztés kiemelt alapelvei. Az 

esélyegyenlőséget biztosító elv figyelembe veszi a gyermekek testi, lelki és szociális állapotának 

természetszerű különbözőségeit, eltérő fejlődési lehetőségeit. A testnevelés és sport a tanulási 
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nehézségek kezelésében – a sajátos nevelési igényű, a hátrányos helyzetű és a veszélyeztetett 

gyermekek fejlesztésében – és a társadalmi integrációban betöltött szerepe, mint alapelv, szintén 

hangsúlyos.  

Kiemelt célok:  

A mozgáskészség fejlesztése, a fitnesz és edzettségi szint fejlesztése szoros kapcsolatban áll a 

rendszeres  fizikai aktivitással. Ezek a természetes mozgások, helyes testtartás kialakítása és 

fenntartása, motoros képességek fejlesztése, a terhelés összetevői és jelentősége, testtömegindex, 

táplálkozás és egészségmegőrző szokásrendszer.  

A kondicionális és koordinációs képességek fejlesztése a sportági készségek kialakítását 

eredményezik (technika, taktika).  

A testnevelési és sportági tevékenységhez kötődő ismeretek fejlesztése (bemelegítés, terhelés és 

fejlesztési összetevők, gyakorlás, mérés és értékelés; játékokkal és sportágakkal kapcsolatos 

szabályismeretek, sporttörténeti ismeretek).  

Részvétel a szabadidős, diák- és versenysportban, sportágválasztás, a kiválasztás és utánpótlás-

nevelés elősegítése amelye az élethosszig tartó rendszeres fizikai aktivitást eredményeznek.  

Személyiségfejlesztés, szociális és érzelmi képességek fejlesztése, erősítése (siker és kudarc, 

győzelem és vereség feldolgozása, szociális kapcsolatrendszer fejlesztése, alkalmazkodás, 

konfliktuskezelés, a csapathoz tartozás érzelmei, az együvé tartozás erősítése; testtudat), a lelki 

egészség erősítése és fejlesztése.  

Az  egészségtudatos  szokások  fejlesztése  (mozgásszükséglet-kielégítés 

 szokásai, egészségkárosító motoros tevékenység tudatos elkerülése, egészséges életvitel 

szükségleteivel kapcsolatos értékek és szokások, sporttevékenységgel kapcsolatos egészségügyi 

szokások).  

Fejlesztési feladatok, szerkezete:  

Motoros képességfejlesztés: edzettség, fittség   

Motoros készségfejlesztés – mozgástanulás  

Játék  

Versenyzés  

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés  

 Motoros képességfejlesztés: edzettség, fittség Motoros készségfejlesztés – mozgástanulás  

– Általános és speciális képességfejlesztő, az –    Sportágspecifikus és általános technikai, 

edzettséget fejlesztő és a fittségi szintet taktikai elemek egyénileg, párban és növelő vagy megtartó 

testgyakorlatok. csoportban.  

– A motoros képességek fejlesztésének és –    A kognitív, az affektív és a szociális szerepének 

tudatosítása. képességek fejlesztése motoros  

tanulással.  

 Játék Versenyzés 
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– Egyénileg, párban és csoportban végrehajtott –    Egyénileg, párban és csoportban játékos 

mozgásformák. végrehajtott sportágspecifikus versenyek.  

– Sportági előkészítő mozgásos játékok.  –    A versenyzés szerepe a kognitív, affektív –    Alkotó 

és kooperatív játékos feladatok. és szociális képességekben.  

 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

– Prevenciós és szabadidős sporttevékenységek.  

– Életmódot, életstílust és életminőséget befolyásoló egyéni, társas és csoportos tevékenységek.  

 

Az óraszám emelkedés :  

Az Nkt. 27.§ (11) bekezdése és a 20/2012.EMMI rendelet 193.§(3) bekezdése értelmében 2012. 

szeptember 1-től az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban azokban az osztályokban, amelyekben 

közismereti oktatás is folyik, azokon a tanítási napokon, amelyeken közismereti vagy szakmai elméleti 

oktatás is folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést legalább napi egy testnevelés óra keretében, 

amelyből legfeljebb heti két óra  

a) a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott  

oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással,  

b) iskolai sportkörben való sportolással,  

c) versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy 

amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes 

versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei között 

szervezett edzéssel,  

d)egyesületben legalább heti két óra sporttevékenységet folytató tanuló kérelme alapján – 

amennyiben délután szervezett testnevelés órával ütközik – a félévre érvényes, az egyesület által 

kiállított igazolással váltható ki.  

(11a) Amennyiben a testnevelésóra keretében megvalósított úszásoktatás infrastrukturális 

feltételei a nevelési-oktatási intézményben nem állnak rendelkezésre, akkor heti egy alkalommal 

legfeljebb két testnevelésórát egy tanítási napon összevonva lehet megszervezni.  

 

Iskolánkban a mindennapos testnevelés megtartása első és ötödik évfolyamon minden 

tanuló számára heti öt testnevelés óra megtartásával történik.   

 

 1.  

évf.  

 

2.  

évf.  

 

3. 

évf.  

 

4. 

évf.  

5. 

évf.  

6. 

évf.  

7. 

évf.  

8. 

évf.  

Testnevelés 

órák száma  

5  5  5  5  5  5  5  5  

Megvalósítás  5 hagyományos  

testnevelés óra  
     

 

Iskolai sportkör  

–  A kognitív, affektív és szociális képességek  

fejlesztése játékkal.  
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Az iskolai sportköri foglalkozásokat a testnevelő tanárok vezetik. Munkájukat a munkaköri 

leírásuk alapján végzik.  

 

Az iskolai sportkör működési rendje:  

 

Sportköri foglalkozás: 

• futball  

• atlétika /alsó tagozat, felső tagozat/   

Ezeket meghirdetett formában, felügyelettel, dokumentálható módon, minden gyereknek 

biztosítani kell.  

 

Az iskolai sportkör és az iskolavezetés kapcsolatának formája, rendje: 

Az intézmény vezetője (vagy helyettese) évente legalább egy alkalommal lelátogatja a sportköri 

foglalkozást.  

Célja: A foglalkozás szakmai színvonalának, a tanulói létszámnak, a tanulók haladásának a 

nyomon követése.  

A sportkör vezetője félévkor és év végén írásban beszámol a sportkör munkájáról, működéséről 

,  a sportkör által szervezett sportrendezvényekről, a tanulók részvételéről más sportrendezvényeken.  

 

A könnyített testnevelés és a gyógytestnevelés szervezése 

A tanuló az iskolaorvosi, szakorvosi szűrővizsgálat alapján könnyített testnevelés- vagy gyógy-

testnevelés órára kell beosztani.   

A könnyített testnevelés- vagy gyógytestnevelés órát, lehetőség szerint, a többi tanulóval együtt, 

azonos csoportban kell szervezni.   

Az orvosi szűrővizsgálatot május 15-éig kell elvégezni, kivétel, ha a vizsgálat oka később 

következik be.  

Az orvos által vizsgált tanulókról az iskolának nyilvántartást kell vezetnie, amelyben fel kell 

tüntetni a felvételi állapotot és az ellenőrző vizsgálatok eredményét.  

A könnyített testnevelés-órát az iskolaorvosi, szakorvosi vélemény alapján a testnevelés óra vagy 

az iskola által megszervezett külön foglalkozás keretében úgy kell biztosítani, hogy a minden-napos 

testnevelés ezekben az esetekben is megvalósuljon.  

A gyógytestnevelés-órákat a pedagógiai szakszolgálat feladatainak ellátására kijelölt 

nevelésioktatási intézményben kell megszervezni legkevesebb heti három, de legfeljebb heti öt tanóra 

keretében.   

Ha a tanuló a szakorvosi javaslat alapján a testnevelés órán is részt vehet, akkor számára is 

biztosítani kell a mindennapos testnevelésen való részvételt. Ebben az esetben a gyógytestnevelés- és 
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a testnevelés órákon való részvételnek együttesen kell elérnie a heti öt órát, ezek arányára a szakorvos 

tesz javaslatot.  

Fel kell menteni a tanulót a testnevelés órán való részvétel alól, ha mozgásszervi, belgyógyászati 

vagy egyéb, szakorvos által megállapított egészségkárosodása nem teszi lehetővé a gyógytestnevelés-

órán való részvételét sem.  

Amennyiben a tanuló csak gyógytestnevelés órán vesz részt, értékelését a gyógytestnevelő , 

gyógytestnevelés és testnevelés órán is részt vesz, értékelését a testnevelő és a gyógy - testnevelő együtt 

végzi.  

20. A VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK, FOGLALKOZÁSOK, 

TOVÁBBÁ EZEK ESETÉBEN A PEDAGÓGUSVÁLASZTÁS 

SZABÁLYAI 

Nem kötelező (szabadon választható) órák:  

Csoportbontás  

Felvételi előkészítő  

Idegen nyelvi szakkör  

Informatikai szakkör  

Öko szakkör  

      Fakultatív hit – és erkölcstan  

Iskolánkban a pedagógus választására nincs lehetőség sem az általános iskola nappali,sem az 

általános iskola felnőttoktatásában.  

21. A TANULÓ TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK ÍRÁSBAN, 

SZÓBAN VAGY GYAKORLATBAN TÖRTÉNŐ ELLENŐRZÉSI ÉS 

ÉRTÉKELÉSI MÓDJÁT, 

DIAGNOSZTIKUS, SZUMMATÍV, FEJLESZTŐ FORMÁI 

A tanulók folyamatos beszámoltatása, az ismeretek és azok alkalmazásának számonkérése  

biztosítja a pedagógus, a diák és a szülők számára azt, hogy   

 figyelemmel kísérhessék a tanuló egyéni előrehaladását,   

 a felmerülő problémákat időben észrevegyék,  

 a jól teljesítők megerősítést nyerjenek,  

 a lemaradó tanulók segítséget kaphassanak A beszámoltatás, a számonkérésének 

értékelésének fajtái:  

Diagnosztikus értékelés:   

 Alapvető funkciója, hogy a tanárt informálja a tanuló felkészültségéről.  
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 Alkalmazzuk tanítási év elején vagy egy új témakör felvétele előtt a tanulók előzetes 

ismereteinek felmérésére.  

 

Formatív értékelés:  

 Feladata az, hogy visszajelzést kapjon a tanuló arról, hol tart , mit tud és mit nem tud vagyis 

segítse a tanuló önértékelését.  

 

Szummatív értékelés:   

 Feladata, hogy összegezze, lezárja a tanulási ciklust, tehát a folyamat végén alkalmazzuk.  

Elvei:  

 Az értékelés, minősítés mindig előremutató legyen, soha ne megbélyegző.   

 Lényeges feladatnak kell tekinteni a tanulói önértékelés rendszerének kialakítását.  

 A tantárgyi tudás értékelésébe a viselkedési problémák nem számíthatók be.  

Feladatai:  

 a tanulócsoportok eredményeinek viszonyítása általános (standard) értékekhez, illetve 

országos eredményekhez,  

 a következtetés, a tanítás-tanulás hatékonyságára,  

 a követelmény teljesítésének szintjei alapján a korrekció és további gyakorlás témáinak 

kijelölése,  

 a tanuló egyéni eredményeinek viszonyítása a korábbi teljesítményéhez,  

 a tanulók tantervi követelményekhez viszonyított tényleges teljesítményének minősítése 

érdemjeggyel.  

Az iskolai beszámoltatás, a tanulók tudásszint mérésének alapvetően két fő követelménye van:  

• Tájékoztat a készségek fejlesztésének, a tananyag elsajátításának a szintjéről, a gyakran 

előforduló hibákról és hiányosságokról.  

• Rendszeres munkára szoktat, motivál, felkészít a továbbtanulásra.  

• Az ellenőrzés formái:  

• Szóbeli számonkérés: pl.: feleltetés, kiselőadás, beszélgetés, stb.  

• Írásbeli számonkérés (témazáró, tematikai egységet lezáró írásbeli számonkérés, írásbeli,1-2 

lecke anyagát számonkérő írásbeli felelet).  

• Gyakorlati számonkérés: pl.: sportteljesítmény értékelése, munkadarabok készítése, 

gyűjtőmunka, stb.  

• Önálló kiselőadás: Egy adott téma önálló feldolgozása és előadása.  

• Órai, óraközi munka: Az órai munkába való bekapcsolódás, órai munkavégzés minősége.  

• Versenyeken való eredményes részvétel 
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Mindezekből kiválasztva a pedagógus maga tervezi meg az ellenőrzést, értékelést, ügyelve a 

szóbeli és írásbeli formák helyes arányára.  

1.A magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, környezetismeret tantárgyakból az 

elsőnegyedik évfolyamon a tanév végén a tanulók a követelmények teljesítéséről átfogó írásbeli 

dolgozatban is tanúbizonyságot tesznek. 2.A következő elméleti jellegű tantárgyak: magyar nyelv és 

irodalom idegen nyelv (a 2-8.  

évfolyamon), matematika, környezetismeret, természetismeret, történelem, fizika, kémia, 

biológia, földrajz ellenőrzésénél:  

• a nevelők a tanulók munkáját egy-egy témakörön belül szóban és írásban is ellenőrizhetik,  

• az egyes témakörök végén a tanulók az egész téma tananyagát és fő követelményeit átfogó 

témazáró dolgozatot írnak.  

3.A tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében a nevelők többször ellenőrzik a 

követelmények elsajátítását szóbeli felelet formájában. Ennek érdekében egy-egy tantárgy esetében 

egy témakörön belül – a témazáró dolgozaton kívül – csak egyszer kerülhet sor írásbeli számonkérésre, 

de minden tanulónak legalább egyszer kell felelnie szóban:  

• az ének-zene, a rajz, az informatika, a technika tantárgyból félévente, valamilyen gyakorlati 

tevékenységgel összekapcsolva,  

• a többi tantárgy esetében pedig egy-egy témakörön belül.  

(A testnevelés követelményeinek elsajátítását csak gyakorlati tevékenység révén ellenőrizzük.)  

 

A tanuló tanulmányi teljesítményének ellenőrzési és értékelési rendszere 

A nevelők a tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését, minősítését  az 

alapján végzik, hogy a tanulói teljesítmény hogyan viszonyul az iskola helyi tantervében előírt 

követelményekhez; emellett azonban figyelembe veszik azt is, hogy a tanulói teljesítmény hogyan 

változott – fejlődött-e vagy hanyatlott – az előző értékeléshez képest.  

A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a következők szerint 

történik:  

o Az 1. évfolyamon a félévkor és tanév végén valamint a 2. évfolyamon félévkor minden 

tantárgy esetében szöveges  minősítést alkalmazunk.  

4.A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a különböző tantárgyak 

esetében a következők szerint történik:  

• Az első évfolyamon és a második év első felében minden tantárgy esetében csak szöveges 

értékelést alkalmazunk.  

• A második évfolyam második félévében és a magasabb évfolyamokon a tanulók 

teljesítményét, előmenetelét év közben minden tantárgyból érdemjegyekkel minősítjük.  

• Az első évfolyamon , valamint a második évfolyamon félévkor a tanulók teljesítményét, 

előmenetelét szöveges minősítéssel értékeljük. A szöveges minősítés a tanuló teljesítményétől függően 

a következő lehet:  
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o KIVÁLÓAN TELJESÍTETT oJÓL TELJESÍTETT oMEGFELELŐEN TELJESÍTETT 

oFELZÁRKÓZTATÁSRA SZORUL  

Az első évfolyam félévkor és év végén, valamint a második évfolyamon félévkor a tanulók 

munkáját az egyes tantárgyakhoz készült értékelő lapok segítségével értékeljük.  

 

Tantárgy  

MINŐSÍTÉS 1. évfolyam év végi  

Kiválóan  

teljesítette  
Jól 

teljesítette  

Megfelelőe

n  

teljesítette  

Felzárkóztatás

ra  

Szorul  

 Magyar 

 nyelv  és  

irodalom  

szóbeli 

kifejező készség 

Választéko

s  
Érthető  Átlagos  Nehézkes  

Szókincse  Gazdag  Átlagos  Hiányos  Szegényes  

Hangos 

olvasása  

Folyamato

s, szólam, 

szóképes, gyors, 

szótagoló, 

hibátlan  

Szótagol

ó Kevés hiba  

Lassú 

szótagoló Hibás  

Néhány betűt 

ismer, betűzget, 

akadozva olvas, sok 

hibával, nem tud 

olvasni  

Szövegértése  

Kiemelked

ő  

Megfelel

ő  

Bizonytalan  Segítséget 

igényel fejlesztendő, 

nem tudja  

Íráskészség-

íráskép  

Esztétikus  Egyéni  Megfelelő  Rendezetlen  

- írástempó  Lendületes  Megfelel

ő  

Lassú  Fejlesztendő  

- másolás 

írottról  Hibátlan  
Kevés 

hiba  Több hiba  
Sok hiba, nem  

tudja  

- másolás 

nyomtatottról  Hibátlan  
Kevés 

hiba  Több hiba  
Sok hiba, nem  

tudja  

- 

tollbamondás  Hibátlan  
Kevés 

hiba  Több hiba  
Sok hiba, nem  

tudja  

Matematika- 

számfogalom  20-as  

körben  

Kialakult  Pontos  Bizonytalan  Kialakulatlan  

 - 

összeadás  20-as  

körben  

Biztos  
Megfelel

ő  

Bizonytalan  Nem tudja  
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- kivonás 20-

as körben  

Biztos  Megfelel

ő  

Bizonytalan  Nem tudja  

- pótlás 20-as 

körben  

Biztos  Megfelel

ő  

Bizonytalan  Nem tudja  

 -  szöveges 

feladatok  

lépéseit  

Alkalmazz

a  Érti  

Ismeri  Nem alkalmazza  

- nyitott 

mondatok  

Alkalmazz

a  

Érti  Ismeri  Nem alkalmazza  

- geometriai 

alakzatok felism.  

Biztos  
Jártas  

Pontatlan  
Tájékozatlan  

Környezetismere

t- megismerési 

módszerekben  

Biztos  

Jártas  Tájékozott  

Bizonytalan  

 

 

Minősítés 2.évfolyam félévi   

Kiválóan  Jól  Megfelelően  Felzárkóztatásra  

- tájékozódás az 

időben  

Biztos  Megfelelő  Elfogadható  Bizonytalan  

- tájékozódás az 

élő és  élettelen 

környezetben  

Biztos  

Megfelelő  Elfogadható  

Bizonytalan  

Ének-zene – 

dalismeret  

Dinamikus  Kifejező  Követhető  Tévesztő  

- zenei ismeretek  Biztos  Pontos  Bizonytalan  Hiányos  

Rajz – ábrázolás  Esztétikus  Kifejező  Elfogadható  Kidolgozatlan  

- eszközhasználata  Biztos  Megfelelő  Bizonytalan  Hiányos  

Technika  –  

anyagismeret  

Alapos  
Megfelelő  Elfogadható  Hiányos  

Munkavégzése  Pontos, 

gondos  

Kicsit 

pontatlan  

Pontatlan  Hanyag, 

rendezetlen  

Eszközhasználat  Biztos  Gondos  Megfelelő  Segítségre szorul  

Testnevelés  –

feladat végzése  Ügyes  Megfelelő  
Bizonytalan  

Passzív  

- terhelhetőség  
Jó  Megfelelő  

Könnyen  

fárad  
Fejlesztendő  

- labdás játékok  Ügyes  Igyekvő  Megfelelő  Ügyetlen  

- öltözködés  
Önálló  

Kicsit lassú  Kevés segítség  
Sok segítség  

Magatartás  Példás  Jó  Változó  Rossz  

Szorgalom  Példás  Jó  Változó  Hanyag  
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 teljesítette  teljesítette  teljesítette  Szorul  

Magyar nyelv és irodalom 

Szóbeli 

kifejezés  

választékos   érthető  Átlagos  Nehézkes  

Szókincse  gazdag  átlagos  Hiányos  Szegényes  

Hangos olvasás  folyamatos 

pontos, kifejező  

szólam, 

szóképes kevés 

hiba  

lassú 

szóképes, 

szótagoló, hibás   

betűzgető, 

akadozva  olvas, 

nem tud olvasni  

Verstanulás, memoriter  pontos  kevés hiba  bizonytalan  sok  hiba, 

 nem  

tudja  

Szövegértés  kiemelkedő  megfelelő  bizonytalan  segítséggel 

tudja, nem tudja  

Íráskép  esztétikus  egyéni  Megfelelő  Rendezetlen  

Írástempó  lendületes  megfelelő  Lassú  Fejlesztendő  

Másolás írottról  hibátlan  kevés hiba  több hiba  sok 

 hiba,  

tudja  

nem  

Másolás nyomtatottról  hibátlan  kevés hiba  több hiba  sok 

 hiba,  

tudja  

nem  

Emlékezetből írás  hibátlan  kevés hiba  több hiba  sok 

 hiba,  

tudja  

nem  

Tollbamondás  hibátlan  kevés hiba  több hiba  sok 

 hiba,  

tudja  

nem  

A  magyar  abc  

ismerete  

hibátlan  kevés hiba  több hiba  nem 

tudja  

 

Mondattagolás  hibátlan  kevés hiba  több hiba  nem 

tudja  

 

Nyelvi  szabályok  

alkalmazása  

hibátlan   megfelelő  bizonytalan  Kialakulatlan, 

nem tudja  

Szótagolás, elválasztás  hibátlan  kevés hiba  sok hiba   nem tudja  

Mondatfajták 

felismerése  

 hibátlan  kevés hiba  sok hiba  nem tudja  

Matematika 

számfogalom körben  

-  

100-

as  

kialakult  megfelelő  bizonytalan  Kialakulatlan  

Kivonás körben  100-

as  

biztos  megfelelő  bizonytalan  nem tudja  
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Összeadás körben  100-

as  

biztos   megfelelő  bizonytalan  nem tudja  

Szorzás 100-as körben  biztos  megfelelő  bizonytalan  nem tudja  

Bennfoglalás  100-as  biztos  megfelelő  bizonytalan  nem tudja  

 

körben      

Pótlás 100-as körben  biztos  megfelelő  bizonytalan  nem tudja  

Szöveges feladatok  önálló, 

hibátlan  

önálló, 

kevés hibával  

segítséggel, 

kevés hibával  

segítséggel, sok 

hibával, nem tudja  

Nyitott mondatok  önálló, 

hibátlan  

önálló  

kevés hibával  

segítséggel, 

kevés hibával  

segítséggel, sok 

hibával, nem tudja  

Geometriai 

ismeretekben  

biztos  Jártas  Pontatlan  Tájékozatlan  

Mértékegységek 

ismerete átváltások  

hibátlan  kevés 

hibával  

sok hiba  nem tudja  

Környezetismeret  

Megismerési 

módszerekben  

biztos  Jártas  Tájékozott  Bizonytalan  

Élő  természet  

alapismerete  

biztos  Jártas  Tájékozott  Bizonytalan  

Tanult  fogalmak  

ismerete  

biztos  kevés hiba  sok  hibával  

tudja  

nem tudja  

Ének  –  Zene  – 

Dallamismeret  

dinamikus  kifejező  Követhető  Tévesztő  

Zenei ismeretek  biztos  pontos  bizonytalan  Hiányos  

Rajz-ábrázolás  esztétikus  kifejező  elfogadható  Kidolgozatlan  

Eszközhasználata  biztos  megfelelő  bizonytalan  Hiányos  

Technikaanyagisme

ret  

alapos  Jó  elfogadható  Hiányos  

Tanult  fogalmak  

ismerete  

biztos  kevés hiba  sok  hibával  

tudja  

nem tudja  

Munkavégzése  pontos, 

gondos, kreatív, 

önálló  

kicsit 

pontatlan  

Pontatlan  hanyag, rendetlen  

Eszközhasználat  biztos  gondos  Megfelelő  segítségre szorul  
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Testnevelés - 

Feladat végzése  

ügyes   megfelelő  bizonytalan  Passzív  

- terhelhetőség  jó  megfelelő  könnyen fárad  fejlesztésre szorul  

- labdás játékok  ügyes  igyekvő  Megfelelő  Ügyetlen  

- öltözködése  önálló  kicsit lassú  kevés segítség  sok segítség  

Magatartás  példás  Jó  változó                Rossz  

Szorgalom  példás  Jó  változó                Hanyag  

 

5. A második évfolyam év végén és a magasabb évfolyamokon a félévi és az év végi osztályzatot 

az adott félév során szerzett érdemjegyek és a tanuló év közbeni tanulmányi munkája alapján kell 

meghatározni.  

6. Felnőttoktatásban félévkor a kapott érdemjegyek alapján, a tanév végén a tanuló vizsgán 

nyújtott teljesítménye , osztályzata alapján minősítünk.  

7. Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők:  

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

A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a tanulók 

írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért teljesítmény (pontszám) 

érdemjegyre történő átváltását a következő arányok alapján végzik el a szaktárgyat tanító nevelők:  

 

TELJESÍTMÉNY  ÉRDEMJEGY  

   0 – 30%  Elégtelen (1)  

  31– 49%  Elégséges (2)  

  50 – 74%  Közepes (3)  

  75 –90%  Jó (4)  

  91 – 100%  Jeles (5)  

 

Sajátos nevelési igényű, a nyelvi fejlődés zavarával küzdő tanulónál a szakértő véleményben 

foglaltak alapján kell eljárni a szülővel egyeztetve. Az írásbeli és szóbeli ellenőrzés arányának 

megállapításánál figyelembe kell venni a tanuló sérülését, társaitól való elmaradását.  

 A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt az adott tantárgyat tanító nevelő értesíti a 

tájékoztató füzeten keresztül. A tájékoztató füzet bejegyzéseit az osztályfőnök két havonta ellenőrzi, 

és az esetlegesen elmaradt érdemjegyek beírását pótolja.  

 Az integrációs oktatásban résztvevő tanulók tanulmányi munkájának értékelése 

negyedévente, szöveges értékeléssel történik.  

 Az iskola az osztályzatról a  tanulót és a tanuló szülőjét félévkor értesítőben, év végén 

bizonyítvány útján értesíti.  

                 Mentesítés az értékelés alól  

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

195 

 

A tanulót, ha egyéni adottsága, fejlettsége szükségessé teszi a szakértői bizottság véleménye 

alapján az igazgató mentesíti:  

- az érdemjegyekkel és osztályzatokkal történő értékelés és minősítés alól, és ehelyett szöveges 

értékelés és minősítés alkalmazását írja elő  

- egyes tantárgy tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és minősítés alól.   

 

A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei  

 

Iskolánkban csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelvet. A matematika és magyar tantárgyak 

esetében 28 főnél és afelett bontunk. Célunk, hogy az ismereteket elmélyítsük, több idő jusson a 

kommunikációs készségek fejlesztésére és a tanulók tudásának a megalapozásra.  

A délutáni egyéb foglalkozásokat (szakkörök,napközis stb.) 14 főtől már indítjuk.   

 22.MAGASABB ÉVFOLYAMBA LÉPÉS FELTÉTELEI 

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

követelményeket sikeresen teljesítette.  

   Az iskola igazgatója a szülő kérésére legfeljebb egy alkalommal engedélyezheti az iskola első 

évfolyamának megismétlését, akkor is, ha a tanuló az előírt tanulmányi követelményeket sikeresen 

teljesítette. Ebben az esetben a megismétlésre kerülő évfolyamról nem kap bizonyítványt a tanuló.   

    Ha a tanuló a következő tanév kezdetéig nem tett eleget a tanulmányi követelményeknek, mert 

az előírt vizsga letételére a nevelőtestülettől halasztást kapott, az engedélyezett határidő lejártáig 

tanulmányait felsőbb évfolyamon folytathatja.  

    Az évfolyam megismétlése – kivétel a hatodik osztályt el nem végző ,  tizenhatodik életévét 

betöltő tanuló – nem tagadható meg abban az iskolában, amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll. 

Az iskola köteles tájékoztatni a tanulót, hogy a megkezdett tanulmányait másik iskolában vagy a 

Köznevelési Hídprogram keretében folytathassa.  

       A tanuló az iskola igazgatójának engedélyével az iskola két vagy több évfolyamára 

megállapított tanulmányi követelményeket egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt is 

teljesítheti. Felnőttoktatásban résztvevő tanuló esetében a járási hivatal megbízottja részt vesz a 

vizsgán.    Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a 

kétszázötven tanítási órát, egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és 

emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén 

nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen.  

   A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan 

mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást, és az iskola eleget tett a szülő felé az 

értesítési kötelezettségének.   

   Ha a tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem minősíthető, tanulmányait évfolyam 

ismétléssel folytathatja.   
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    Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott 

mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető, félévkor osztályozóvizsgát kell 

tennie.  

    Osztályozó vizsga letétele után folytathatja tanulmányait a magántanuló és az a tanuló, akinek 

engedélyezték, az iskola két vagy több évfolyamára megállapított tanulmányi követelményeket egy 

tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt is teljesítheti.  

Az általános iskolai felnőttoktatásban, ha a tanuló a tanórai foglalkozások több,mint 50%-ról 

távol maradt, félévkor és a tanév végén minden esetben osztályozó vizsgán kell számot adjon tudásáról. 

Kivétel, ha az igazolatlan hiányzásainak száma meghaladja a 20 tanórát, mert akkor megszűnik a 

tanulói jogviszonya.  

Az osztályozó vizsga alól felmentés nem adható. Az osztályozó vizsga helyéről és idejéről a 

vizsgát megelőzően legalább 10 nappal értesíteni kell a vizsgát szervező intézmény feladat- ellátási 

helye szerinti járási hivatalt.  

 

Magántanuló  

Amennyiben a tanulót felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól félévkor és év 

végén tudásáról osztályozó vizsgán kell ,hogy számot adjon.  

A tanuló, ha a szülő kérelme alapján magántanuló  az osztályozó vizsgára történő felkészülésről 

a szülőnek kell gondoskodnia .Az igazgató előzetes engedélyével részt vehet a tanórai és egyéb 

foglalkozásokon.  

Ha a tanuló a szakértői bizottság véleménye vagy szakorvosi vélemény alapján magántanuló, az 

osztályozó vizsgára történő felkészítésről az iskolának kell gondoskodnia.  

Ha az év végi osztályozó vizsgán a tanuló számára felróható okból elkésik, távol marad, vagy a 

vizsgáról engedély nélkül távozik javító vizsgát tehet. Javító vizsga letételére augusztus 15.és 

augusztus 31-e közötti időszakban kerülhet sor.  

A tanuló bizonyítványának kiadását az iskola semmilyen indokkal nem tagadhatja meg.  

23.  AZ EGÉSZSÉGES ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI ELVEK 

1. Az iskola egészségnevelési tevékenységének kiemelt feladatai:  

 

• a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és 

jártasságokkal rendelkezzenek egészségük megőrzése és védelme érdekében,  

• tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az egészséges életmódot szolgáló 

tevékenységi formákat, az egészségbarát viselkedésformákat,  

• a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a egyéb foglalkozások keretében – 

foglalkoznak az egészségmegőrzés szempontjából legfontosabb ismeretekkel  

 táplálkozás,  

 az alkohol- és kábítószer fogyasztás, dohányzás,  
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 a családi és kortárskapcsolatok,  

 a környezet védelme,  

 az aktív életmód, sport,  

 a személyes higiénia,  

 a szexuális fejlődés területén.  

 

2. Az egészségnevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és egyéb 

foglalkozásnak feladata.  

 

3. Az iskolai egészségnevelést elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják:  

 

• mindennapi testedzés biztosítása azokon az évfolyamokon,ahol a 2012/2013-as tanévben még 

nem kötelező a mindennapos testnevelés óra bevezetése: testnevelés órák, játékos, egészségfejlesztő 

testmozgás ,  iskolai sportkör foglalkozásai, úszásoktatás (külön igény szerint szervezve),  

• a Természetismeret, Technika- életvitel, Biológia és a Testnevelés tantárgyak, valamint az 

ötödik-nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott ismeretek,  

• az egészségnevelést szolgáló egyéb foglalkozások: ( napközi, Kazinczy-hét projekt nap ) 

lehetőség szerint osztályonként egy-egy gyalog- vagy kerékpártúra a környékre, minden évben egy 

alkalommal játékos vetélkedő az ötödik-nyolcadik évfolyamos osztályoknak az egészséges életmódra 

vonatkozó tudnivalókkal kapcsolatosan,( Kazinczy hét )  

• az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe vétele:  

o évente egy alkalommal az ötödik-nyolcadik évfolyamon egy-egy előadás megtartásával,  

o a  tanulók  egészségügyi  és  higiéniai  szűrővizsgálatának 

megszervezéséhez.  

  

Konkrét tevékenységi formák: 

Az egészséges életmód, életszemlélet, magatartás szempontjából lényeges területeknek az iskola 

pedagógiai rendszerébe, összes tevékenységébe kell beépülni, ezek közé tartoznak az alábbiak:  

• önmagunk és egészségi állapotunk ismerete  

• az egészséges testtartás, a mozgás fontossága  

• az étkezés, a táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe  

• a betegségek kialakulása és gyógyulási folyamat  

• a barátság, a párkapcsolatok, a szexualitás szerepe az egészség megőrzésben  

• a személyes krízishelyzetek felismerése és kezelési stratégiák ismerete  

• a tanulás technikái  

• az idővel való gazdálkodás szerepe  
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• a szenvedélybetegségek elkerülése  

• a tanulási környezet alakítása  

• a természethez való viszony az egészséges környezet jelentősége  

 

Témái:   

• az egészséges táplálkozás témái  

• a szenvedélybetegségekkel való foglalkozás  

• a szexuális felvilágosítás – nevelés, a családtervezés alapjai, az AIDS prevenció  

• a  betegség  és  a  gyógyulás  segítő  magatartás  ( 

 elsősegélynyújtás, gyógyszerhasználat)  

• a testi higiénia  

• a környezeti ártalmak ( zaj, légszennyezés, hulladékkezelés)  

• a személyes biztonság (közlekedés, rizikó vállalás)  

• a testedzés, a mozgás, a helyes testtartás  

 

Az intézmény szervezettségében:   

• gondoskodunk az osztálytermek megfelelő, rendszeres szellőztetéséről  

• megfelelően tájékoztatjuk a tanulókat, tanulást is befolyásoló egészségi állapotukról, a 

részképesség zavarokról  

• külön figyelmet fordítunk az ülésrend kialakítására, a megfelelő világításra illetve az 

osztálytermek egészséget szolgáló berendezéseire  

• gondoskodunk a tanulók mozgásigényeinek kielégítéséről  

 

Egyéb foglalkozások keretében:  

• napközis foglalkozások ( játékos gyakorlatok, szabadidős foglalkozások)  

• sportprogramok vetélkedők, versenyek  

• egészségnap   

• kirándulások, túrák, sportprogramok  

 

Tájékoztató fórumok:  

• szülői értekezlet, külső előadó ( orvos, védőnő, rendőrség szakemberei)   

• szakmai tanácskozások, tréningek  

 

Módszerek:   

• meghívott előadók  
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• az iskola környezet szebbé tétele  

• pedagógusok egészségfejlesztési szemléletének formálása  

 

Az iskola vezetés és az iskolaorvosi szolgálat viszonyát eddig is segítőkész, közvetlen viszony 

jellemezte, s ez remélhetőleg a későbbiekben is megmarad.  

Munkánkat igyekszünk a kor változásainak megfelelően a helyi igények figyelembevételével 

tovább végezni.   

24.  A TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ 

INTÉZKEDÉSEK 

Szociális hátrányok enyhítését az alábbi tevékenységek szolgálják:  

• az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése;  

• a felzárkóztató órák;  

• a napközi otthon;  

• a diákétkeztetés;  

• a felzárkóztató foglalkozások;  

• könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos 

használata;  

• a nevelők és a tanulók segítő, személyes kapcsolatai;  

• a szülők, a családok nevelési, életvezetési gondjainak segítése;  

• a családlátogatások;  

• a továbbtanulás irányítása, segítése;  

• az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelős tevékenysége;  

• a tankönyvvásárláshoz nyújtott segélyek;  

• az étkezési díjak kifizetéséhez nyújtott segélyek; szoros kapcsolat a polgármesteri hivatallal 

és a gyermekjóléti szolgálattal annak érdekében, hogy a szociális hátrányt elszenvedő tanulók minél 

hamarabb segítségben részesüljenek.  

 

A tanulási esélyegyenlőség segítésének elvei  

 

     Minden tanköteles tanulónak törvényben biztosított joga, hogy számára megfelelő oktatásban 

részesüljön. Ennek érvényesítéséhez az iskolának (az iskolafenntartókkal, a családdal, a 

gondviselőkkel, szakmai és civil szervezetekkel együttműködve) a következő elvek szerint kell 

biztosítania a nevelő-oktató munka feltételeit:   

• a tanulók tanulási nehézségeinek feltárása, problémái megoldásának segítése az iskolai 

nevelés-oktatás egész folyamatában és valamennyi területén;   
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• folyamatos, egyénhez igazodó fejlesztés;  

• kulcskompetenciák megalapozása, megszilárdítása az 1–6. évfolyamon;  

• folyamatos, egyénhez igazodó fejlesztés;  

• a kulcskompetenciák bővítése az iskolázás további szakaszain;   

 

A tanulási esélyegyenlőség eredményes segítésének egyik alapvető feltétele a tanulók 

személyiségének megismerése, az ahhoz illeszkedő pedagógiai módszerek alkalmazása.  

• a tanulók önmagukhoz és másokhoz viszonyított teljesítményeinek, tehetségjegyeinek 

feltárása, fejlesztése a tanórákon, más iskolai foglalkozásokon és e tevékenység támogatása az iskolán 

kívül;   

• egységes, differenciált és egyénre szabott tanulási követelmények, ellenőrzésiértékelési 

eljárások alkalmazása.   

 

Az iskolai hátrányok rendszere  

A tevékenységrendszer, az iskolai tevékenységszervezés szolgálja a teljesítő képes és helytállni 

képes gyermeki-ifjúi személyiség kialakulását, amely személyiség-felfogásunk kulcskategóriája.  

Ez a helytállási képesség-együttes magában foglalja egyebek mellett a közösségben való 

együttélés értelmi és érzelmi képességeit, a kooperativitást, a kreativitást, a kritikai szellemet, a 

felelősségvállalást, a megbízhatóságot.  

A pedagógiai rendszer tényleges hatásának döntő tényezője az iskola légköre, szellemisége 

pszichés klímája.  

A kívánatos légkör kialakításában az alábbi tényezőknek tulajdonítunk különös fontosságot:  

• a  nevelőtestület  gyermekismerete,  gyermekközpontú,  gyermektisztelő 

értékrendje,  

• az iskolai tevékenységrendszer gazdagsága,  

• az iskoláért, az iskolaközösségért érzett felelősség intenzitása,  

• a hagyományrendszer,  

• a szülőkkel való kapcsolat milyensége.  

 

Az iskolai tanulási folyamatban különösen fontos tényezőnek tekintjük, hogy a pedagógusok a 

lehetőségekhez mérten igazodjanak a tanulók egyéni fejlettségéhez, képességeihez és az egyes 

tantárgyakban nyújtott teljesítményeikhez.  

 

E cél eléréséhez az alábbi tanítási módszereket és szervezeti formákat alkalmazzuk:  

 

• az 1-2.évfolyamon a gyorsabb beilleszkedést és indulást, a hatékonyabb tanulást segíteni 

egész napos oktatást szervezünk  
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• az egyes tantárgyakból gyenge teljesítményt nyújtó tanulóknak felzárkóztató  foglalkozást 

szervezünk  

• a felső tagozatban a lemaradók segítésére évfolyamonként felzárkóztató  

foglalkozást biztosítunk  

• az idegen nyelv tanítását a kerettantervnek megfelelően a 4.évfolyamon kezdjük.  

• az 5-8. évfolyamon az idegen nyelv csoportbontásban történik.    

• Pedagógusaink az egyes tanítási órákon előnyben részesítik az egyéni képességekhez igazodó 

munkaformákat, így elsősorban a gyakorlásnál, az ismétlésnél a tanulók önálló és csoportos munkájára 

támaszkodnak.  

• A 8. évfolyamon az eredményes felvételi és a továbbtanulás segítésére felkészítő, előkészítő 

foglalkozásokat szervezünk.  

 

Fontos faladat hárul iskolánkra a szociális hátrányok, a beilleszkedési, a magatartási, tanulási 

nehézségek enyhítésében. Napjainkban egyre több család kerül nehéz helyzetbe. A megélhetési 

nehézségek, a család hétköznapi gondjai miatt egyre több gyerek válik hátrányos helyzetűvé. Iskolánk 

eddig is sokat tett a hátrányok kompenzálása érdekében.  

A hátrányok típusai:  

 

• Családi hátrányok  

Olyan tanulók tartoznak ide, akik mögött nem stabil, gondoskodó a család Nevelőszülő 

gondoskodik a gyerekről.  

Felbomlott család, elváltak vagy meghalt az egyik szülő.  

Előfordul, hogy a hátrány abból származik, hogy a szülők tartósan betegek, leszázalékoltak, 

pszichésen kiegyensúlyozatlanok, deviáns életvezetést folytatnak.  

 

Mit teszünk a hátrányok kompenzálása érdekében az iskolában? • Részvétel kulturális 

rendezvényeken, szabadidős programokon (farsang, Kazinczy-hét, mikulás és karácsonyi 

rendezvények, filharmónia bérlet).  

• Részvétel szakkörökön.  

• Sportversenyeken való ingyenes részvétel.  

• Reggeli ügyelet 7,15 órától.  

• Szünidei programok szervezése ( nyári tábor) felvilágosító, mentálhigiénés tájékoztatók 

tartása.  

• Anyagi hátrányok  

Azok a családok sorolhatók ide, amelyek nem képesek az átlagosnak megfelelő anyagi 

körülményeket biztosítani, mert nem képesek rendszeres munkára  
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 (meghaltak, betegek, deviánsak). Munkanélküliek, vagy magas az eltartottak aránya és alacsony 

a munkaképes eltartók aránya.  

Iskolánk feladata ennek a hátránynak a kompenzálására:  

• kedvezményes étkeztetés,  

• napközis elhelyezés,  

• alapítványi támogatások (gyermeknapi támogatás)  

• gyűjtési akciók ( ruha, könyv).  

 

• Kisebbségi, etnikai hátrányok  

Az etnikai hátrányok kompenzálásának iskolai feladatai:  

• a másság elfogadtatása az iskola minden tanulójával dolgozójával,  

• együttműködési formák a szülőkkel,  

• felzárkóztató programok,  

• együttműködés a kisebbségi önkormányzattal,  

• kapcsolat a Gyermekjóléti Szolgálattal  

 

• Tanulási hátrányok  

Az a tanuló tartozik ide, aki nem rendelkezik megfelelő képességgel a tananyag elsajátításához, 

nincs kellőképpen motiválva a tanulásra.  

A tanulási hátrányok kompenzálása iskolánkban:  

• Differenciált foglalkoztatás tanórán,  

• egész napos oktatás 1-2. évfolyamon  

• részproblémákkal küszködő gyerekek integrált oktatása,  

• megfelelő olvasástanítási módszer kiválasztása,  

• szakszolgálat igénybe vétele  

• óvoda, iskola kapcsolata.  

 

Az egyes hátrányfajták nem függetlenek egymástól. A hátrányos helyzet folyamatnak is 

felfogható. Ehhez a tevékenységhez a pedagógus hozzáértése mellett szeretet, megértés, a tanítvány 

iránti bizalom és pedagógus-lelkiismeret kell.  Fen
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25.  INTEGRÁCIÓS ÉS KÉPESSÉG-KIBONTAKOZTATÓ 

FELKÉSZÍTÉS RENDJE 

Egy integrációs oktatási program során az eltérő családi háttérrel rendelkező, különböző 

képességű és fejlettségű gyermekeket együtt fejlesztjük, annak érdekében, hogy a társadalmi 

párbeszéd, valamint a társadalmi mobilitás valóságos keretet kapjon az oktatás-nevelés rendszerén 

belül.  

 

Az integrációs (együttnevelő) minőségi oktatást biztosító program jellemzői:  

Egyrészt olyan oktatásszervezési keret,  

- amely  lehetőséget  biztosít  minden  gyermek  számára 

 képességei kibontakozásához,  

- amelyben minden gyerek előzetes, otthonról hozott tudását és kultúráját értékként 

képviselheti, kamatoztathatja,  

- amelyben a gyerekek egymást segítő közösségei születnek (tudatosan fejlesztik a család, az 

iskola és a gyerek közötti kommunikációt), -amelyben a szülőt, a családot mint partnert vonják be az 

iskolai folyamatokba, döntésekbe (tudatosan fejlesztik a család, az iskola és a gyerek közötti 

kommunikációt),  

- amelyben tudatosan építik ki az előítéletek csökkentésére, megszüntetésére alkalmas 

együttműködő, elfogadó környezetet,  

- amelyben tudatosan teremtenek lehetőséget az oktatás ügyében érintett intézmények 

együttműködésére (óvoda, általános iskola, középiskola, családsegítő szervezetek, kisebbségi és helyi 

önkormányzatok, kulturális és civil szervezetek),  

- amelyben a tanuló követés az iskolai hatékonyság visszajelzésének kiemelt eszköze  

Másrészt olyan kompetenciák jellemzik a pedagógusokat mint pl.:  

- széleskörű módszertani repertoár,  

- egyéni különbségekre figyelő, egyénre szabott pedagógiai eszközök és oktatási 

mérőrendszerek ismerete  

- Az együttműködés órai és intézményi kereteken túlmutató jellegéből fakadó tanári 

szerepbővülés elfogadása  

- az iskolában megjelenő különböző kultúrák ismerete, egyenértékűként való elfogadása, 

kezelése  

 

Az integrációs (együttnevelő) program fenti jellemzőinek az intézmény pedagógiai rendszerének 

egészét át kell hatnia.   

 

Elvárható eredmények:  

Az iskolai integrációs program alkalmazása esetén a következő eredményekről kell számot adni, 

melyek az ellenőrzés szempontjait is jelentik:  
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- a hátrányos helyzetű tanulók aránya az oktatási – nevelési intézményben megfelel a 

jogszabályban előírtaknak,   

- az intézmény képes a különböző háttérrel és különböző területeken eltérő fejlettséggel 

rendelkező gyermekek fogadására, és együttnevelésre,  - multikultúrális  tartalmak beépülnek a helyi 

tantervbe,   

- az intézmény párbeszédet alakít ki minden szülővel,   

- az intézményben létezik tanári együttműködésre épülő értékelési rendszer.  

 

Ezek eredményeként:   

 

- nő az évfolyamvesztés nélkül továbbhaladó HH tanulók száma  

- csökken az intézményben az iskolarendszerű oktatásból kikerülők száma  

- csökken az iskolai hiányzások óraszáma  

- csökken a HH tanulók körében a magántanulók száma  

- nő az érettségit adó intézményekben továbbtanuló HH tanulók száma  

- az adott intézményben az országos kompetencia mérések eredményei az országos átlagot 

meghaladó mértékben javulnak.  

 

Intézményi önértékelés: tanév végén.  

A magatartás és szorgalom minősítésének elvei 

A tanulók magatartásának értékelésénél és minősítésénél a (példás (5), jó (4) változó (3) rossz 

(2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat használjuk.  

A tanulók magatartását az osztályfőnök az osztályban tanító pedagógusok véleményének 

kikérésével minden hónap végén érdemjegyekkel értékeli.  

A magatartás félévi és év végi osztályzatát az osztályfőnök az érdemjegyek, és a nevelőtestület 

véleménye alapján állapítja meg. Vitás esetben az osztályban tanító nevelők többségi véleménye dönt 

az osztályzatról.  

A félévi és az év végi osztályzatot az értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni.  

Iskolánkban a magatartás értékelésének és minősítésének követelményei a következők:  

• Példás (5) az a tanuló, aki:  

 a házirendet betartja,  

 a tanórán és a tanórán kívül példamutatóan, rendesen viselkedik,  

 kötelességtudó, feladatait teljesíti,  

 önként vállal feladatokat és azokat teljesíti,  

 tisztelettudó,  

 társaival, nevelőivel, a felnőttekkel szemben udvariasan, előzékenyen,                     segítőkészen 

viselkedik,  

 az osztály és az iskolai közösség életében aktívan részt vesz,  
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 óvja és védi az iskola felszerelését, a környezetet,  nincs írásbeli figyelmeztetése, 

intője vagy megrovása.  

• Jó (4) az a tanuló, aki:  

 a házirendet betartja,  

 tanórán vagy a egyéb foglalkozásokon rendesen viselkedik,  

 feladatait a tőle elvárható módon teljesíti,  

 feladatokat önként nem, vagy ritkán vállal, de a rábízottakat teljesíti,  

 az osztály- vagy az iskolaközösség munkájában csak felkérésre, bíztatásra vesz  részt,  

 nincs írásbeli intője vagy megrovása.  

• Változó (3) az a tanuló, aki:  

 az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be,  

 a tanórán vagy tanórán kívül többször fegyelmezetlenül viselkedik,  

 feladatait nem minden esetben teljesíti,  

 előfordul, hogy társaival, a felnőttekkel szemben udvariatlan, durva,  

 a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik,  

 igazolatlanul mulasztott,  

 osztályfőnöki intője van.  

Rossz (2) az a tanuló, aki:  

 a házirend előírásait sorozatosan megsérti,  

 feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti,  

 magatartása fegyelmezetlen, rendetlen,  

 társaival, a felnőttekkel  szemben rendszeresen udvariatlanul, durván viselkedik,  

 viselkedése romboló hatású, az iskolai nevelést, oktatást akadályozza,  

 több alkalommal igazolatlanul mulaszt,  

 több szaktanári figyelmeztetést kapott, illetve van osztályfőnöki megrovása vagy ennél 

magasabb fokozatú büntetése.  

A magatartás elbírálásakor az egyes érdemjegyek, illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt 

szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges.  

26.  A TANULÓ SZORGALMA, ÉRTÉKELÉSÉNEK ÉS 

MINŐSÍTÉSÉNEK FORMÁI 

A tanulók szorgalmát az első évfolyamon a félév és a tanítási év végén az osztályfőnök 

osztályzattal minősíti, és azt az értesítőbe, illetve a bizonyítványba bejegyzi.  
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A második-nyolcadik évfolyamon a tanuló szorgalmát az osztályfőnök az érdemjegyek és a 

nevelőtestület véleménye alapján állapítja meg. Vitás esetben az osztályban tanító nevelők többségi 

véleménye dönt az osztályzatról.  

A félévi és az év végi osztályzatot az értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni.  

 

Az iskolában a szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei a következők:  

 

a) Példás (5) az a tanuló, aki:  

o képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt,  

o tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi, oa tanórákon aktív, szívesen 

vállal többlet feladatokat is, és azokat elvégzi,  

o munkavégzése pontos, megbízható,  

o a egyéb foglalkozásokon, versenyeken önként részt vesz, otaneszközei tiszták, rendesek, és 

ezeket a tanítási órákra mindig elhozza.  

 

b) Jó (4) az a tanuló, aki:  

 

o képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt,  

o rendszeresen, megbízhatóan dolgozik oa tanórákon többnyire aktív,  

o többlet feladatot, egyéb foglalkozáson vagy versenyeken való részvételt önként nem vagy 

ritkán vállal, de az ilyen jellegű megbízatást teljesíti,  

o taneszközei tiszták, rendezettek.  

c) Változó (3) az a tanuló, akinek:  

 

o tanulmányi eredménye elmarad képességeitől  

o tanulmányi munkája ingadozó, a tanulásban nem kitartó, feladatait nem mindig teljesíti,  

o felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik, oérdemjegyeit, osztályzatait több tárgyból is 

lerontja, oönálló munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyire csak figyelmeztetésre, felügyelettel 

dolgozik.  

 

d) Hanyag (2) az a tanuló, aki:  
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o képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében, oaz előírt 

követelményeknek csak minimális szinten felel meg, otanulmányi munkájában megbízhatatlan, 

figyelmetlen, ofeladatait többnyire nem végzi el, ofelszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek,  

o a tanuláshoz nyújtott nevelői vagy tanulói segítséget nem fogadja el, annak ellenszegül, oa 

félévi vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen.  

 

A szorgalom elbírálásakor az egyes érdemjegyeik illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt 

szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges.  

27.  AZ ISKOLAI ÍRÁSBELI, SZÓBELI, GYAKORLATI 

BESZÁMOLTATÁSOK, AZ ISMERETEK 

SZÁMONKÉRÉSÉNEK RENDJE 

A tanulmányi munka ellenőrzése:  

• Év eleji és félévi felmérés: aktuális tudásszint felmérése, a továbbhaladáshoz szükséges 

tudásszint ellenőrzése. Ha nem előzi meg ismétlés, akkor csak a tájékozódást szolgálja. Ilyenkor nem 

osztályozunk. Kiemelten fontos feladat ez a felnőttoktatásban.  

• Témazáró dolgozat: az egyes témakörök végén a tanulók az egész téma tananyagát és fő 

követelményét átfogó dolgozatot írnak. Terjedelme: 45 perc, esetenként 2x45 perc. Összefoglalás előzi 

meg.  

• Tanév végi dolgozat: a tanév végén a tanulók a követelmények teljesítéséről átfogó írásbeli 

dolgozatban is tanúbizonyságot tesznek. Több órás ismétlésnek kell megelőznie, előre be kell jelenteni. 

Az időpontot, a témaköröket a tanulókkal tudatni kell.  

• Rövid írásbeli számonkérés: egy adott témában való tájékozottságot, az órára való felkészülést 

ellenőrzi. 15-20 perces, bármikor megírható, súlya a szóbeli felelettel egyenértékű.  

• Szóbeli felelet: a tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztésével párhuzamosan tesznek 

tanúbizonyságot a követelmények elsajátításáról.  

A második évfolyamon az év végi bizonyítványban, illetve a magasabb évfolyamokon a félévi 

értesítőben és az év végi bizonyítványban a következő tantárgyakból elért eredmények kerülnek 

minősítésre:  

 

• második évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom , matematika,  környezetismeret, ének-

zene, rajz, technika, testnevelés.  

 

• harmadik évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom , matematika, informatika, 

környezetismeret, ének-zene, rajz, technika, testnevelés.  
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- negyedik évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, informatika, 

környezetismeret, ének-zene, rajz, technika, testnevelés. -ötödik évfolyamon: magyar nyelv, magyar 

irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika, informatika, természetismeret, ének-zene, rajz, 

technika, testnevelés.  

- hatodik évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika, 

informatika, természetismeret, földrajz, ének zene, rajz, technika, testnevelés.  

- hetedik évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika, 

informatika, fizika, biológia, kémia, földrajz, énekzene, rajz, technika, testnevelés.  

- nyolcadik évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, idegen nyelv, 

matematika, informatika, fizika, biológia, kémia, földrajz, énekzene, rajz, technika, testnevelés, 

mozgókép és médiaismeret.  

Felnőttoktatásban a helyi tantervben szereplő minden tantárgy esetében a tanév végén vizsgát 

kell tennie a tanulónak.  

28.  A TANULÓK TUDÁSSZINTJÉNEK ÉRTÉKELÉSE, A 

SZÁMONKÉRÉS FORMÁI 

• Minden hónapban legalább egy jegy legyen tantárgyanként.  

• Félévi és év végi osztályzatot/szöveges értékelést az évközi jegyek/szöveges értékelés alapján 

kapják a tanulók.  

• A szóbeli feleltetés értékelésében részt vehetnek a tanulók.  

• A témakörök végén témazáró dolgozatokat íratunk, amely lehet központi vagy a szaktanár 

által összeállított feladatlap.  

• Egy nap csak két témazárót írhatnak a tanulók.  

• Az írásbeli dolgozatokat a pedagógusnak egy héten belül ki kell javítani, és az érdemjegyeket 

a diákokkal ismertetnie kell.  

• A témazáró dolgozat idejét és témáját a tanuló legalább 5 munkanappal korábban meg kell 

ismerje.  

• Dolgozatainak, írásbeli munkáinak érdemjegyeit 7 munkanapon belül meg kell tudja, és a 

munkájában elkövetett hibákat megnézheti.  

• A tanulók munkáját, előmenetelének folyamatos értékelése érdekében minden tantárgyból 

havonta legalább egy érdemjeggyel kell értékelni.  

• A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt az adott tantárgyat tanító nevelő értesíti a 

tájékoztató füzeten keresztül. A tájékoztató füzet bejegyzéseit az osztályfőnök két havonta ellenőrzi, 

és az esetlegesen elmaradt érdemjegyek beírását pótolja.  

• Az integrációs oktatásban résztvevő tanulók tanulmányi munkájának értékelése 

negyedévente, szöveges értékeléssel történik.  
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29.  AZ OTTHONI, NAPKÖZIS, TANULÓSZOBAI FELKÉSZÜLÉS 

ELŐÍRT ÍRÁSBELIL ÉS SZÓBELI FELADATOK 

MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEIT ÉS 

KORLÁTAI 

Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan az alábbi szabályok 

érvényesülnek:  

- a házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó 

gyakorlás (készség- és képességfejlesztés), valamint a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek 

megszilárdítása.  

- az első-harmadik évfolyamon a tanulók hétvégére (szombatra, vasárnapra), valamint a tanítási 

szünetek idejére nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot,  

- a negyedik-nyolcadik évfolyamon a tanulók a tanítási szünetek idejére – a szokásos (egyik 

óráról a másikra esedékes) feladatokon túl – nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot.  

- A tanulók eredményes felkészülésének érdekében egy tanítási napon belül egy-egy osztállyal 

legfeljebb kettő témazáró, illetve félévi vagy év végi felmérő dolgozatot lehet íratni.  

- Felnőttoktatásban a tanulók felkészüléséhez mindenképpen elengedhetetlen,hogy otthoni házi 

feladat formájában is sajátítsanak el ismereteket.  

 

30.  A NEVELŐTESTÜLET ÁLTAL SZÜKSÉGESNEK 

TARTOTT TOVÁBBI ELVEK 

A tanuló mentesítése a 16 óráig tartó bent tartózkodás alól  

 

A köznevelésről szóló 2011. évi CXC 27.§ (2) és az 55.§ (1) bekezdésében megfogalmazottak 

szerint a 2013 szeptemberétől az általános iskoláknak a nevelést-oktatást úgy kell megszervezni, hogy 

a tanórai és egyéb foglalkozások legalább tizenhat óráig tartsanak.   

 

A törvény 55.§ (1) bekezdése az igazgatónak lehetőséget ad  arra, hogy a szülő kérelmére 

felmentse a tanulót a tizenhat óráig tartó bent tartózkodás alól. A nem mentesített tanuló hiányzása 

igazolatlannak számít, ha azt a tanuló vagy a szülő a házirendben meghatározottak alapján nem 

igazolja.  

 

Nevelőtestületi döntés értelmében a mentesítés szabályai a következők:  

 

- a tizenhat óráig tartó benntartózkodás alól felmentést a szülő kérésére az igazgató adhat.  

- az intézmény igazgatójának benyújtott kérelemben a szülőnek meg kell jelölni a kérelem 

indokát.  

- hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknak csak indokolt esetben adható 

felmentés,  
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- iskolán kívüli szervezésű sportfoglalkozás, edzés, különóra esetén a mentesítés során 

figyelembe kell venni a tanuló tanulmányi eredményét,  

- ha nagyszülő, szülő felügyelete mellett a gyermek otthoni tanulása megoldott és a tanuló 

eredménye nem romlik,  

- ha a tanuló nem jogosult kedvezményes étkezésre, ezért otthon ebédel,  

- mentesített tanuló tanulmányi eredménye romlik az igazgató a tanuló osztályfőnökének a 

véleményét kikérve megszüntetheti a tanuló mentességét, -mentesíthető a tanuló, ha orvosi javaslatra 

otthoni tanulása indokolt.  

- egyéb indok, amelyről az intézményvezető mérlegelés után dönt.  

- A tanuló lemorzsolódással veszélyeztetett,  3-as alatti vagy átlaga az előző félévhez képest 1,1 

–es romlást mutat.  

 

A szülői kérvény beadási határideje minden tanév szeptemberének első hete. Rendkívüli esetben 

a szülői kérvény a tanév során is beadható.  

A gyermek, a tanuló mulasztásával kapcsolatos szabályok  

Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, a késést igazolnia kell a 

házirendben foglalt szabályok szerint. A késések idejét össze kell adni. Amennyiben ez az idő eléri a 

tanórai foglalkozás időtartamát, a késés egy igazolt vagy igazolatlan órának minősül. Az elkéső tanuló 

nem zárható ki a tanóráról, foglalkozásról.  

A beteg tanuló az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja a nevelési-oktatási 

intézményt.   

Ha a pedagógus megítélése szerint a tanuló beteg, gondoskodik a többi tanulótól való elkülöní-

téséről, és  iskola a lehető legrövidebb időn belül értesíti a tanuló szüleit.  

Orvosnak kell igazolnia azt, hogy a tanuló ismét egészséges és látogathatja a nevelési-oktatási 

intézményt, részt vehet a foglalkozásokon. Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt 

bekövetkezett távollét pontos időtartamát is.  

Ha a tanuló a tanítási óráról távol marad, mulasztását igazolnia kell.   

A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha:  

- a tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülő írásbeli kérelmére – a házirendben meghatározottak 

szerint engedélyt kapott a távolmaradásra,  

- a tanuló beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja,  

- a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének 

eleget tenni.  

Ha a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan.   

Az iskola köteles a szülőt értesíteni :  

- a tanköteles tanuló első alkalommal történő igazolatlan mulasztásakor, valamit akkor  

is,  

- ha a nem tanköteles kiskorú tanuló igazolatlan mulasztása a tíz órát eléri.   

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

211 

 

Az értesítésben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire.   

 

Ha az iskola értesítése ellenére a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az iskola a 

gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a tanuló szülőjét.  

 

Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz órát, az  iskola 

igazgatója – a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság 

szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakkal 

összhangban  a kormányhivatalt és a gyermekjóléti szolgálatot értesíti.   

Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az iskola bevonásával haladéktalanul intézkedési 

tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a tanulót 

veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, a tanulói tankötelezettség 

teljesítésével kapcsolatos, a tanuló érdekeit szolgáló feladatokat.  

Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a harminc órát, az iskola 

a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot, és ismételten tájékoztatja a 

gyermekjóléti szolgálatot, amely közreműködik a tanuló szülőjének az értesítésében.   

Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az ötven órát, az iskola 

igazgatója haladéktalanul értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt és a 

kormányhivatalt.  

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 

rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § c) pontja szerinti szabálysértési tényállás 

megvalósulásához szükséges mulasztás mértéke tanköteles tanuló esetén harminc óra.  

 

Felnőttoktatás esti tagozat: 

 

A felnőttoktatás esti tagozatára felvehető minden olyan jelentkező, aki legalább az általános 

iskola 4. évfolyamát elvégezte és tanulmányait kizárólag csak felnőttoktatás keretén belül folytathatja.  

 

A felnőttoktatást folytató nevelési-oktatási intézménybe történő beiratkozáshoz be kell mutatni: - a 

jelentkező nevére kiállított személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt,  

 a jelentkező által elvégzett iskolai évfolyamokról kiállított bizonyítványt  

31.  KÖZLEKEDÉS NEVELÉS 

Felgyorsult életünk és a közlekedési kultúra romlásának köszönhetően egyre gyakrabban 

hallhatunk közlekedési balesetekről. A közlekedési szabályok ismerete és az egyén viselkedési kul-

túrája az alapja a biztonságos közlekedésnek. A helyes és biztonságos közlekedés szabályainak 

elsajátíttatása az életbiztonságunkat növeli. Kicsi gyermekkortól a családok alakíthatják ki leg-inkább 

az erre való igényt, de az iskolának is komoly a felelőssége ebben.  

 

Az iskolában a közlekedési nevelés két alapvető színtere:  
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Elméleti oktatás  

• Alsó tagozaton a környezet órák tananyagában jelenik meg.  

• Felső tagozaton a technika tanterv tananyagának része a közlekedési szabályok megerősítése.  

 

Gyakorlati alkalmazás  

• Iskolán kívüli programok, kirándulások alkalmával tudatosítjuk és alkalmazzuk a helyes 

közlekedés szabályait.  

 

32.  TÁRSADALOM BŰNMEGELŐZÉS, ÁLDOZATTÁ 

VÁLÁS ELKERÜLÉSE 

A téma az osztályfőnöki órákon kerülhet feldolgozásra. Cél, hogy tanulóink megismerjék és 

megtanulják elkerülni azokat a helyzeteket, amelyben károsultakká, áldozatokká válhatnak (aktív 

állampolgárságra, demokráciára nevelés, felkészülés a felnőtt lét szerepeire).  

Legfontosabb nevelési feladataink, amelyet mindennapi nevelő munkánk során végeznünk kell:  

• Erkölcsi nevelés erősítése   

• Alapvető törvényi ismeretek nyújtása  

• Alapvető állampolgári jogok ismertetése  

 

Ez a téma nem kötődik konkrét tantárgyhoz, a mindennapi eseményekhez alkalmazkodva, a 

társadalmi és iskolai történéseket felhasználni kell diákjaink szemléletét alakítanunk.  

Erőszakmentes konfliktuskezelő technikák elsajátítása  

A konfliktus életünk része. A konfliktusok során kialakuló viták szükséges részei mindennapja-

inknak. Diákjainkban a mindennapi együttlét során ki kell alakítanunk a konfliktusok kezelésé-nek 

erőszakmentes technikáit.  

Legfontosabb feladatunk, hogy gyermekeinket is megtanítsuk a vitás helyzetek kezelésére.   

Konfliktuskezelési technikák gyakorlati alkalmazásának színterei:  

• A tanórai technikák (páros munka, csoportos és együttműködő, kooperatív tanítási technikák) 

alkalmazásával kell a gyermekeket hozzászoktatni a társas viszony, az abból adódó konfliktusok helyes 

megoldására.  

• Drámaórák, ahol szituációs játékok keretében gyakoroltatható a konfliktuskezelés. 

Osztályfőnöki órákon, az osztályban kialakuló konfliktusok megbeszélése, vitakultúra elsajátítása.  

• Szünetekben, szabadidőben kialakuló konfliktusok esetén az ügyeletes pedagógus feladata a 

problémamegoldás segítése.  

• Magatartási, beilleszkedési gondokkal küzdő gyermekeinknél kiemelten foglalkoznak ezzel a 

témával fejlesztő pedagógusaink.  
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33.  A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGÉVEL, 

MÓDOSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK 

A Pedagógiai Program  rendelkezéseinek érvénybelépéséhez a fenntartóra 

többletkötelezettség nem hárul.  

 

A pedagógiai program érvényességi ideje.  

 

      Az iskola 2018. szeptember 1. napjától szervezi meg nevelő és oktató munkáját a 2017/2018-

as tanévben  átdolgozott pedagógia program alapján.  

 

      Ezen pedagógiai program érvényességi ideje addig tart, amíg a törvényi változások az 

átdolgozást szükségessé nem teszik.   

 

 

A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata  

 

A pedagógiai programban megfogalmazott célok, és feladatok megvalósulását a nevelőtestület 

folyamatosan vizsgálja, és ha szükséges, módosítja.  

A nevelőtestület minden tanév végén írásban értékeli a pedagógia programban megfogalmazott 

általános célok és követelmények megvalósulását.  

Különös tekintettel kell lenni az esélyegyenlőség, a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal 

kapcsolatos célok és feladatok megvalósulására, a kompetenciák fejlesztésének a megvalósulására.  

 

A pedagógiai program módosítása  

 

A pedagógiai program módosítására javaslatot tehet:  

- az iskola igazgatója;  

- a nevelőtestület bármely tagja; - a nevelők szakmai munkaközössége;  

- az iskola fenntartója.  

 

A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el, és az intézmény igazgatója 

jóváhagyásával válik érvényessé.  

A fenntartó egyetértésére akkor van szükség, ha a pedagógiai program érvénybe lépéséhez a 

fenntartóra többletköltség hárul.  

 

A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala   
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Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára megtekinthető. A 

pedagógiai program egy példánya az iskola nevelői szobájában van elhelyezve, ahol a szülők azt 

szabadon megtekinthetik.  

A pedagógiai program az iskola honlapján is megtekinthető.  

A pedagógiai program egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve intézményeknél is 

megtekinthető:  

- az iskola nevelői szobájában;  

- az iskola igazgatójánál;  

- az iskola igazgatóhelyettesénél;  

- az óvoda intézményében;  

- fenntartónál  

  

 

34.  MELLÉKLETEK 

- Vizsgaszabályzat  

 

Tanulmányok alatti vizsga szabályzata  

 

A tanulmányok alatti vizsga szabályai:  

 

- Tanulmányok alatti vizsgát, független vizsgabizottság előtt, vagy abban a nevelésioktatási 

intézményben lehet tenni, amellyel a tanuló jogviszonyban áll.   

- A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető.  

- Az iskolában tartott tanulmányok alatti vizsga esetén az igazgató, a független vizsgabizottság 

előtti vizsga esetén a kormányhivatal vezetője engedélyezheti, hogy a vizsgázó az jogszabályban 

meghatározott időponttól eltérő időben tegyen vizsgát. -Tanulmányok alatti vizsgát legalább 

háromtagú vizsgabizottság előtt kell tenni. Amennyiben lehetőség van rá , a vizsgabizottságba legalább 

két olyan pedagógust van, aki jogosult az adott tantárgy tanítására.  

- A tanulmányok alatti vizsga – ha azt az iskolában szervezik – vizsgabizottságának elnökét és 

tagjait az igazgató, a független vizsgabizottság elnökét és tagjait a területileg illetékes kormányhivatal 

bízza meg.  

 

A tanulmányok alatti vizsga vizsgabizottságának elnöke felel:  

- a vizsga szakszerű és jogszerű megtartásáért,   

- meggyőződik arról, a vizsgázó jogosult-e a vizsga megkezdésére,   

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

215 

 

- teljesítette-e a vizsga letételéhez előírt feltételeket,   

- szükség esetén kezdeményezi a szabálytalanul vizsgázni szándékozók kizárását,  

- vezeti a szóbeli vizsgákat és a vizsgabizottság értekezleteit,  

- átvizsgálja a vizsgával kapcsolatos iratokat,   

- a szabályzatban foglaltak szerint aláírja a vizsga iratait,  

- a vizsgabizottság értekezletein véleményeltérés esetén szavazást rendel el.  

 

A vizsgabizottsági elnök feladatainak ellátásába a vizsgabizottság tagjait bevonhatja.   

A kérdező tanár csak az lehet, aki a vizsga tárgya szerinti tantárgyat az Nkt. 3. melléklete szerint 

taníthatja.  

 

 Az igazgató felel:  

- a vizsga jogszerű előkészítéséért és zavartalan lebonyolítása feltételeinek megteremtéséért.  

- dönt minden olyan, a vizsga előkészítésével és lebonyolításával összefüggő ügyben, amelyet 

a helyben meghatározott szabályok nem utalnak más jogkörébe,  

- írásban kiadja az előírt megbízásokat, szükség esetén gondoskodik a helyettesítésről,  

- ellenőrzi a vizsgáztatás rendjének megtartását,  

- minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a vizsgát szabályosan, 

pontosan meg lehessen kezdeni és be lehessen fejezni.  

 

A vizsga reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el, és legfeljebb tizenhét óráig  tarthat.  

 

Írásbeli vizsga:  

- A vizsgateremben az ülésrendet a vizsga kezdetekor a vizsgáztató pedagógus úgy köteles 

kialakítani, hogy a vizsgázók egymást ne zavarhassák és ne segíthessék.  

- A vizsgázóknak a feladat elkészítéséhez segítség nem adható.  

- Az írásbeli vizsgán kizárólag a vizsgaszervező intézmény bélyegzőjével ellátott lapon, 

feladatlapokon, tétellapokon (a továbbiakban együtt: feladatlap) lehet dolgozni.   

- A rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát tintával kell elkészíteni.   

- A feladatlap előírhatja számológép, számítógép használatát, amelyet a vizsgaszervező 

intézménynek kell biztosítania.  

- Az íróeszközökről a vizsgázók, az iskola helyi tanterve alapján a vizsgához szükséges 

segédeszközökről az iskola gondoskodik, azokat a vizsgázók egymás között nem cserélhetik.  

- A vizsgázó az írásbeli válaszok kidolgozásának megkezdése előtt mindegyik átvett 

feladatlapon feltünteti a nevét, a vizsganap dátumát, a tantárgy megnevezését.   
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- Vázlatot, jegyzetet csak ezeken a lapokon lehet készíteni.  

- A vizsgázó számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló maximális idő 

tantárgyanként hatvan perc.  

- Ha az írásbeli vizsgát bármilyen rendkívüli esemény megzavarja, az emiatt kiesett idővel a 

vizsgázó számára rendelkezésre álló időt meg kell növelni.  

 

Egy vizsganapon egy vizsgázó vonatkozásában legfeljebb három írásbeli vizsgát lehet 

megtartani.   

A vizsgák között a vizsgázó kérésére legalább tíz, legfeljebb harminc perc pihenőidőt kell 

biztosítani.   

A pótló vizsga – szükség esetén újabb pihenőidő beiktatásával – harmadik vizsgaként is 

megszervezhető.  

Ha a vizsgáztató pedagógus az írásbeli vizsgán szabálytalanságot észlel, elveszi a vizsgázó 

feladatlapját, ráírja, hogy milyen szabálytalanságot észlelt, továbbá az elvétel pontos idejét, aláírja és 

visszaadja a vizsgázónak, aki folytathatja az írásbeli vizsgát.   

A vizsgáztató pedagógus a szabálytalanság tényét és a megtett intézkedést írásban jelenti az 

iskola igazgatójának, aki az írásbeli vizsga befejezését követően haladéktalanul kivizsgálja a 

szabálytalanság elkövetésével kapcsolatos bejelentést.   

Az iskola igazgatója a megállapításait részletes jegyzőkönyvbe foglalja, amelynek tartalmaznia 

kell a vizsgázó és a vizsgáztató pedagógus nyilatkozatát, az esemény leírását, továbbá minden olyan 

tényt, adatot, információt, amely lehetővé teszi a szabálytalanság elkövetésének kivizsgálását. A 

jegyzőkönyvet a vizsgáztató pedagógus, az iskola igazgatója és a vizsgázó írja alá.   

A vizsgázó különvéleményét a jegyzőkönyvre rávezetheti.  

Az iskola igazgatója az írásbeli vizsga folyamán készített jegyzőkönyveket és a feladatlapokat – 

az üres és a piszkozatokat tartalmazó feladatlapokkal együtt – a kidolgozási idő lejártával átveszi a 

vizsgáztató pedagógusoktól.   

A jegyzőkönyveket aláírásával – az időpont feltüntetésével – lezárja és a vizsgairatokhoz 

mellékeli.  

Az írásbeli vizsga feladatlapjait a vizsgáztató pedagógus kijavítja, a hibákat, tévedéseket a 

vizsgázó által használt tintától jól megkülönböztethető színű tintával megjelöli, röviden értékeli a 

vizsgakérdésekre adott megoldásokat.  

Ha a vizsgáztató pedagógus a feladatlapok javítása során arra a feltételezésre jut, hogy a vizsgázó 

meg nem engedett segédeszközt használt, segítséget vett igénybe, megállapítását rávezeti a 

feladatlapra, és értesíti az iskola igazgatóját.  

 

Ha a vizsgázó a vizsga során szabálytalanságot követett el, az iskola igazgatójából és két másik 

– a vizsgabizottság munkájában részt nem vevő – pedagógusból álló háromtagú bizottság a cselekmény 

súlyosságának mérlegeli, és  

a. a vizsgakérdésre adott megoldást részben vagy egészben érvénytelennek nyilvánítja, és az 

érvénytelen rész figyelmen kívül hagyásával értékeli a vizsgán nyújtott teljesítményt,  
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b. az adott tantárgyból – ha az nem javítóvizsga – a vizsgázót javítóvizsgára utasítja, vagy  

c. amennyiben a vizsga javítóvizsgaként került megszervezésre, a vizsgát vagy 

eredménytelennek nyilvánítja, vagy az a) pontban foglaltak szerint értékeli a vizsgázó teljesítményét.  

 

A szabálytalansággal összefüggésben hozott döntést és annak indokait határozatba kell foglalni.  

 

Szóbeli vizsga:  

Egy vizsgázónak egy napra legfeljebb három tantárgyból szervezhető szóbeli vizsga. A 

vizsgateremben egyidejűleg legfeljebb hat vizsgázó tartózkodhat.  

A vizsgázónak legalább tíz perccel korábban meg kell jelennie a vizsga helyszínén, mint amely 

időpontban az a vizsgacsoport megkezdi a vizsgát, amelybe beosztották.  

A szóbeli vizsgán a vizsgázó tantárgyanként húz tételt vagy kifejtendő feladatot, és – amennyiben 

szükséges – kiválasztja a tétel kifejtéséhez szükséges segédeszközt. Az egyes tantárgyak szóbeli 

vizsgáihoz szükséges segédeszközökről a vizsgáztató tanár gondoskodik.  

Minden vizsgázónak tantárgyanként legalább harminc perc felkészülési időt kell biztosítani a 

szóbeli feleletet megelőzően. A felkészülési idő alatt a vizsgázó jegyzetet készíthet, de gondolatait 

szabad előadásban kell elmondania.   

Egy-egy tantárgyból egy vizsgázó esetében a feleltetés időtartama tizenöt percnél nem lehet több.  

A vizsgázók a vizsgateremben egymással nem beszélgethetnek, egymást nem segíthetik. A 

tételben szereplő kérdések megoldásának sorrendjét a vizsgázó határozza meg.  

A vizsgázó segítség nélkül, önállóan felel, de ha önálló feleletét önhibájából nem tudja folytatni 

vagy a vizsgatétel kifejtése során súlyos tárgyi, logikai hibát vét, a vizsgabizottság tagjaitól segítséget 

kaphat.  

A vizsgabizottság tagjai a tétellel kapcsolatosan a vizsgázónak kérdéseket tehetnek fel, ha 

meggyőződtek arról, hogy a vizsgázó a tétel kifejtését befejezte, vagy a tétel kifejtése során önálló 

feleletét önhibájából nem tudta folytatni vagy a vizsgatétel kifejtése során súlyos tárgyi, logikai hibát 

vétett.   

A vizsgázó a tétel kifejtése során akkor szakítható félbe, ha súlyos tárgyi, logikai hibát vétett, 

vagy a rendelkezésre álló idő eltelt.  

Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagában teljes tájékozatlanságot árul el, azaz feleletének értékelése 

nem éri el az elégséges szintet, az elnök egy alkalommal póttételt húzat vele. Ez esetben a szóbeli 

minősítést a póttételre adott felelet alapján kell kialakítani úgy, hogy az elért pontszámot meg kell 

felezni és egész pontra fel kell kerekíteni, majd az osztályzatot ennek alapján kell kiszámítani.  

Ha a vizsgázó a feleletet befejezte, a következő tantárgyból történő tételhúzás előtt legalább 

tizenöt perc pihenőidőt kell számára biztosítani, amely alatt a vizsgahelyiséget elhagyhatja.  

Amikor a vizsgázó befejezte a tétel kifejtését, a vizsgabizottság elnöke rávezeti a javasolt 

értékelést a vizsgajegyzőkönyvre.  

Ha a szóbeli vizsgán a vizsgázó szabálytalanságot követ el, vagy a vizsga rendjét zavarja, a 

vizsgabizottság elnöke figyelmezteti a vizsgázót, hogy a szóbeli vizsgát befejezheti ugyan, de ha 
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szabálytalanság elkövetését, a vizsga rendjének megzavarását a vizsgabizottság megállapítja, az elért 

eredményt megsemmisítheti.   

A figyelmeztetést a vizsga jegyzőkönyvében fel kell tüntetni.  

A szóbeli vizsgán és a gyakorlati vizsgán elkövetett szabálytalanság esetében az igazgató az 

írásbeli vizsga erre vonatkozó rendelkezéseit alkalmazza.  

 

Sajátos nevelési igényű tanuló:  

A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó 

szakértői bizottság szakvéleményével megalapozott kérésére, az igazgató engedélye alapján -a sajátos 

nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó számára az írásbeli 

feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló időt legfeljebb harminc perccel meg kell növelni,  

- a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó 

számára lehetővé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközt használja,  

- a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó 

írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet,  

- a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó 

a szóbeli vizsgát írásban teheti le.  

 

- Ha a vizsgázó a szóbeli vizsgát írásban teszi le, a vizsgatétel kihúzása után külön helyiségben, 

vizsgáztató tanár mellett készíti el dolgozatát.   

- A dolgozat elkészítésére harminc percet kell biztosítani. A dolgozatot a vizsgázó vagy a 

vizsgázó kérésére a vizsgáztató tanár felolvassa.  

- A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó 

szakértői bizottsági szakvéleménnyel megalapozott kérésére, az igazgató engedélye alapján:  

- a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó 

számára harminc perc gondolkodási időt legfeljebb tíz perccel meg kell növelni,  

- a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó 

a szóbeli vizsgát írásban teheti le,  

- a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó 

írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet.  

- ha a vizsgázónak engedélyezték, hogy az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tegyen vagy a 

szóbeli vizsgát írásban tegye le, és a vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészekből áll, két vizsgatételt kell 

húznia, és az engedélynek megfelelő tételeket kell kifejtenie.   

- A felkészüléshez és a tétel kifejtéséhez rendelkezésre álló időt tételenként kell számítani.  

- A vizsgázó kérésére a második tétel kifejtése előtt legfeljebb tíz perc pihenőidőt kell adni, 

amely alatt a vizsgázó a vizsgahelyiséget elhagyhatja.  
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 AZ INTÉZMÉNY HELYI TANTERVE 

 

Óraszámok  1–4. évfolyamon  

 

Tantárgyak  1. évf.  2. évf.  3. évf.  4. évf.  

Magyar nyelv és irodalom  7+2  7+1  6+1,5  6+2,5  

Idegen nyelvek  
   

2  

Matematika  4  4+0,5  4+1  4  

Erkölcstan  1  1  1  1  

Környezetismeret  1  1+0,5  1+0,5  1+0,5  

Ének-zene  2  2  2  2  

Vizuális kultúra  2  2  2  2  

Technika, életvitel és gyakorlat   1  1  1  1  

Testnevelés  5  5  5  5  

Szabadon tervezhető órakeret  2  2  3  3  

Rendelkezésre álló órakeret  25  25  25  27  

 

 

 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM   

 

ÉVES ÓRASZÁM 1. ÉVF: 252 ÓRA  

KERETTANTERVBEN TARTALOMMAL: 227 ÓRA  

KIDOLGOZÁSRA VÁRÓ: 25 ÓRA   

SZABADON FELHASZNÁLHATÓ ÓRAKERET: 72 ÓRA  

Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja 

az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen 

ismeretek elsajátíttatása. Az anyanyelvi képességek fejlesztése nemcsak cél, hanem 

eszköz is a személyiség harmonikus fejlődéséhez, a nemzeti önazonosság erősödéséhez, 

a kognitív és érzelmi fejlődéshez, valamint mindezek katalizátora is egyben.  

Az anyanyelvi nevelésnek kisiskolás korban is alapvető szerepe van a 

kulcskompetenciák kialakításában, fejlesztésében, mert erre építve, ez által válik lehetővé 

a kultúra aktív befogadása, a társas-társadalmi érintkezés, az identitás kialakulása, az 

önálló ismeretszerzés és a tanulás.  
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A magyar nyelv és irodalom tantárgy további fontos feladata a szóbeli és az 

írásbeli érintkezések önálló és kreatív, integrált használatának elsajátíttatásához 

szükséges alapvető képességek intenzív fejlesztése, a modern társadalom különféle 

színterein gyakorolt nyelvhasználati módok tanítása, illetve a nyelvhasználat változatos, 

adekvát, tanulói tevékenységekre épülő, folyamatos gyakoroltatása.   

A kor szükségleteinek és a társadalom elvárásainak megfelelően az alsó tagozatos 

magyar nyelv és irodalom tantárgy középpontjába a kerettanterv az olvasás-szövegértés 

és a helyes beszéd képességének fejlesztését helyezi, mint kiemelt területet, és ennek új 

elemeiként megjelennek az olvasási stratégiák is. Az olvasás és az írás képességének 

elsajátítása kulcs az önálló tanuláshoz, majd pedig a boldoguláshoz a mindennapi életben.  

A kisiskolások az iskolai tanulmányaik megkezdésekor különféle szinten 

birtokolják és használják anyanyelvüket. Az első iskolai években a tanító feladata nem az 

elméleti rendszerezés, hanem a változatos és egyre magasabb szinten történő 

gyakoroltatás a különféle kommunikációs helyzetekben, illetve a szorongásmentes, 

motivált nyelvi fejlődési környezet megteremtése. A játékos, önkifejező gyakorlatok 

lehetőséget teremtenek a nyelvi tudatosság, a kreativitás, az árnyalt önkifejezés, a másik 

megértésének igényére, a képességek fejlesztésére. E fejlesztési folyamatra épülhet majd 

a továbbiakban az anyanyelvi és az irodalmi kultúra megismertetése.  

Az irodalmi nevelés kialakítja és fejleszti a művekkel folytatott aktív párbeszéd 

képességét. Elsődleges feladata az olvasás megszerettetése, az olvasási kedv felkeltése és 

megerősítése. Az irodalmi műveltség megalapozásához kisiskolás korban a 

szövegolvasáshoz kapcsolódó szövegelemző és értelmező együttgondolkodás, a saját 

gondolatok kifejtése, egymás véleményének megismerése, valamint az irodalmi 

művekkel kapcsolatos tapasztalatszerzés, az esztétikai, erkölcsi értékek felfedezése, 

érzelmileg is megalapozott befogadása nyit utat. Mindez komoly hatást gyakorolhat az 

érzelmi élet, az önismeret és a társas kapcsolatok fejlődésére.  

A különféle kommunikációs helyzetekhez kapcsolódó tevékenységek kedvező 

feltételeket teremtenek az önálló tanulás képességeinek célirányos fejlesztéséhez, az 

ismeretfeldolgozás kulturális technikáinak megismeréséhez és gyakorlásához.  

 

 

1.évfolyam  

 

Bekapcsolódik a jó és a rossz, a szép és a csúnya fogalmak tartalmáról szóló órai 

beszélgetésekbe. Megismeri a nagy ünnepkörök egy-egy szöveghagyományát, ezeket  

évszakok szerint is képes elhelyezni. Részt vesz a ritmusérzékét, mozgáskultúráját is 

fejlesztő önismereti gyakorlatokban, szerepjátékokban. Képessé válik az olvasmányaihoz 

kapcsolódó személyes ismeretek, élmények felidézésére és megosztására, gondolatok, 

érzelmek, vélemények kifejezésére. Szívesen részt vállal ritmusos, énekes 

rögtönzésekben, különböző kreatív játékokban. Képes mindennapi konfliktusok átélésére 

bábjátékban, drámajátékban. Kipróbálja a testmozgás, a manuális és művészeti alkotó 

tevékenység több formáját, és képes megfogalmazni ezzel kapcsolatos élményeit, 

tapasztalatait. A magyar nyelv és irodalom foglalkozások feladatmegoldásaiban, közös 
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tevékenységeiben tapasztalatot szerez a társakkal való együttműködésről,tevékenységek 

kezdeményezéséről. A tanuló játékos gyakorlatok révén elsajátít néhány, a koncentrációs 

képességét fejlesztő memóriagyakorlatot. Az olvasásmegértés folyamatában fejlődik a 

szókincse, a nyelvi-logikai kapcsolatokat, következtetéseket, viszonyításokat felismerő 

képessége. Segítséggel felismeri szükségleteit, tud kérdezni, gyakorlatot szerez 

teljesítményének és képességeinek reális értékelésében.   

A gyerekek az iskolába lépés előtt először a szűkebb környezetüktől sajátítják el 

a magyar nyelvet. A tantárgy feladata ennek az ösztönös nyelvtudásnak a formálása, a 

nyelvi tudatosság fejlesztése.  

Az 1. évfolyam legfontosabb feladata az olvasás és az írás megtanítása, az igényes 

beszéd fejlesztése, amely egyben a további anyanyelvi nevelés alapja is. Az olvasás és az 

írás életkornak megfelelő tudása nélkül elképzelhetetlen a tantárgyakban való 

továbbhaladás.  

Az első olvasási sikerek meghatározó erejűek az olvasóvá válás, az olvasással 

kapcsolatos pozitív viszonyulások kialakulásának folyamatában. Ezért az első 

osztályokban a tanulók egyedi sajátosságaira tekintettel, differenciáltan kell megszervezni 

az olvasástanulás folyamatát, haladási tempóját a tanulási kudarcok, a tevékenységgel 

kapcsolatos szorongások, gátoltság kialakulásának megelőzése érdekében.   

Az anyanyelvi nevelés területeit arányosan kell fejleszteni, s el kell érni, hogy a 

különböző területek képességfejlesztése és ismeretanyaga egységet alkosson. Kiemelt 

feladat a szókincs gyarapítása.  

Az értő olvasás fejlődésében fontos szerepe van a szöveggel való foglalkozásnak. 

A fejlesztés eredményeként elvárható, hogy a tanuló néma olvasás útján megértse 

tankönyvei szövegének, a feladatok utasításainak a lényegét.  

 

Az írás eszközzé fejlesztése a kézírás megtanításával kezdődik. A betűformák és 

betűkapcsolások elsajátításán keresztül vezet az út az írás automatizálásáig. Olyan 

írástempóra kell szert tenniük a tanulóknak, amely kiszolgálja a tanulási igényüket, s 

megfelel az életkorban elvárható követelményeknek.  

 

Fokozni kell a tanulók tudatosságát, kitartását és igényességét a különböző nyelvi 

tevékenységekben, segíteni kell őket, hogy tanulási tevékenységüket fokozatosan 

növekvő időtartamban legyenek képesek irányítani.   

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, 

értelmezése és alkotása  

Órakeret   15 

óra  
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  szabado

n  

felhaszná

l ható 

órakeret  

6 óra  

Előzetes tudás  Iskolaérettség.   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A szóbeli és az írásos kommunikációban a megértés 

pontosságának és a kifejezés érthetőségi szintjének emelése. 

A környezettel való nyelvi kapcsolattartás biztonságának 

elősegítése.  

Két vagy több mondat összekapcsolásával a gondolatok, 

érzések, vélemények pontosabb kifejezése.  

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsoló

dási 

pontok  
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A helyes beszédlégzés. A 

hangok tiszta artikulációja, az 

időtartam és a hangkapcsolatok 

helyes kiejtése. Mondatok, 

szövegek olvasásakor, 

memoriterek elmondásakor a 

hanglejtés, a hangsúly helyes 

alkalmazása.  Az aktív szókincs 

bővítése, pontosítása 

szövegkörnyezetben történő 

értelmezéssel és képek, 

képzetek, képi kompozíciók 

fogalmi megfeleltetésével.   

Mondatok összekapcsolása. 

Összefüggő mondatok 

alkotása képek, képsorok 

alapján, adott vagy választott 

témáról.  Páros és csoportos 

beszélgetés.   

Szituációs játékokban a felnőttek 

és a kortársak udvarias 

megszólítása és a szituációnak 

megfelelő nyelvhasználat 

alkalmazása.   

Nem verbális jelzések 

tartalmának felismerése, 

használata beszéd közben.  

Önismereti gyakorlatok, 

szerepjátékok.  

Kötetlen beszélgetések: a tanulók 

életkörülményeiről, családjukról, 

óvodai élményekről. Már ismert 

mesék meséltetése. Mondókák 

mondása ütemesen.  

A tanuló  érthetően beszél; 

megérti az egyszerű 

magyarázatokat, utasításokat és 

társai közléseit. A kérdésekre 

értelmesen válaszol; használja a 

bemutatkozás, a felnőttek és a 

kortársak megszólításának és 

köszöntésének illendő nyelvi 

formáit; bekapcsolódik a közös 

tevékenységekbe. Alkalmazkodik 

azok szabályaihoz;   

eligazodik szűkebb környezete 

társas kapcsolatrendszerében.  

Ének-

zene; 

testnevelés 

és sport: 

helyes 

légzéstech

nika.  

 

Vizuális 

kultúra: 

képek, 

képzetek, 

képi 

kompozíci

ók; 

egyszerű  

(pl. 

kitalált 

vagy 

átélt) 

cselekmé

ny 

megjelení

tése 

képekkel 

(pl. 

rajzzal, 

képsoroza

ttal, 

fotóval) 

megfelelő 

hanghatás

okkal (pl. 

zörejjel, 

énekhang

gal) 

kiegészítv

e.  

 

Drámaés 

tánc:  

szituációs 

játékok.  

 

Erkölcstan

: én és 
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környezete

m,  

bemutatko

zás, 

önismeret. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Tempó, ritmus, szünet, hangerő, hangsúly, arcjáték, tekintet, 

testtartás, bemutatkozás, bemutatás, köszönés, megszólítás, 

kérés, köszönetnyilvánítás.  

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Olvasás, az írott szöveg megértése 1. - az 

olvasástanulás előkészítése  

Órakeret   25 

óra  

  10%  5 óra  

  

 

szabadon  

felhasznál 

ható 

órakeret  

10 óra  
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Előzetes tudás  Iskolaérettség.    

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Az olvasástanulás előkészítése.  
 

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Motiváció kialakítása, 

fejlesztése, szorongásmentes 

olvasási környezet 

megteremtése.  

Az olvasáshoz szükséges 

képességek és részképességek 

fejlesztése (fonémahallás, 

megkülönböztető képesség, 

figyelem, tempó, ritmus, 

szókincs, nyelvhasználati 

szabályok, kommunikációs 

képességek, irányok 

felismerése, relációs szókincs, 

nyelvi tudatosság).  

Szótagolás és hangokra bontás a 

fokozatosság betartásával.  

Hangösszevonás képek 

segítségével a fokozatosság 

betartásával.  

A tanuló  

nyitott, motivált, érdeklődő 

az olvasás tanulásában; 

rendelkezik a megfelelő 

ismeretekkel és 

szókinccsel az olvasást, 

írásbeliséget illetően; 

részképességei elérték a 

szükséges szintet.  

Vizuális kultúra: ábra, 

illusztráció, 

reprodukció.  

 

Ének-zene: ritmus, 

tempó, dallam.  

 

Matematika, 

Testnevelés és sport: 

irányok azonosítása, 

megnevezése.. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Betű, hang, beszédhang, szótag, szó, mondat.  
 

 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél  

Olvasás, az írott szöveg megértése 2. - az olvasás 

jelrendszerének elsajátítása, dekódolási képesség 

kialakítása  

Órakeret  

 

70 óra  

  10%  5 óra  

  szabadon  

felhasznál 

ható 

órakeret  

10 óra  

Előzetes tudás  Iskolaérettség.   

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési  

céljai  

Az olvasás jelrendszerének elsajátítása, a dekódolási képesség 

kialakítása.  

 

Tevékenységek/Ismeretek  Követelmények  Kapcsolódási 

pontok 
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Az olvasásra vonatkozó 

szókincs, pl. cím, szöveg, 

mondat, írásjel, bekezdés.  

Az olvasás funkciójáról, 

folyamatáról alkotott ismeret, 

meggyőződés kialakítása, 

fejlesztése.  

Betűfelismerés, betű-hang, 

fonéma-graféma azonosítási 

szabályok, automatizált 

képesség.   

Biztonságos betű-összevonási 

képesség.  

Olvasástechnikai hibák 

felismerése, javítása.  

Kis és nagy nyomtatott betűk 

megfigyeltetése. Betűsorból 

ismert betűk megkeresése. 

Szósorok olvastatása. Kép – 

szó egyeztetése. Szó 

jelentésének lerajzolása. 

Szóhalmazból adott szó 

kiválasztása.  

A tanuló  

olvasási tevékenysége motivált, 

érdeklődő;  

ismeri a magyar ábécé 

nyomtatott kis és nagybetűit; 

ismeri a betű-hang, 

fonémagraféma megfeleltetési 

szabályait; biztos 

betűfelismerési, összevonási 

képességgel rendelkezik;  

ismeri olvasással kapcsolatos 

erősségeit, hibáit;  

rendelkezik az olvasásra, annak 

folyamatára vonatkozó 

szókinccsel, ismeretei az 

életkornak megfelelőek; 

biztonsággal, pontosan olvas 

szavakat, szószerkezeteket, 

mondatokat életkori 

sajátosságának megfelelő 

egyszerű, rövid szövegeket.  

Vizuális kultúra:  

betűtípus, betűforma.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Betű, hang, beszédhang, cím, szöveg, mondat, írásjel, összefoglalás.   

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Olvasás, az írott szöveg megértése 3. - a 

szövegértő olvasás előkészítése  

Órakeret   20 

óra  

  10%  10 

óra  

  szabadon  

felhasznál 

ható 

órakeret  

10 

óra  

Előzetes tudás  Iskolaérettség.   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A szövegértő olvasás előkészítése.   

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
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Magabiztos néma és 

hangos olvasás a mondat 

egyszerűbb, életkori 

sajátosságoknak 

megfelelő szintjén.  

Olvasási stratégiák 

előkészítése:  

A tanuló  

ismert és begyakorolt szöveget 

folyamatosságra, pontosságra 

törekvően olvas fel,  

Matematika; 

környezetismeret: 

szóbeli és írásbeli 

szövegértés.  

 

 

érzékszervi képek 

alkotása, grafikus 

szervezők, összefoglalás, 

előzetes áttekintés.  

Az explicit információk, 

állítások megértése, 

értelmezése, értékelése, 

egyszerű következtetések 

levonása.  

Mesék, narratív 

történetek értő hallgatása, 

felidézése. (pl. történetek 

a családi élet 

eseményeiről; nemzeti 

ünnepeinkről, 

jelképeinkről).    

A szövegértés 

szövegtípusnak 

megfelelő 

funkciójáról, 

folyamatáról alkotott 

ismeret, 

meggyőződés 

kialakítása, 

fejlesztése. 

Szövegértést segítő 

kérdések.  

Tartalommondás.  

Szómagyarázatok. 

Szöveg tagolása. Lényeg 

kiemelése.  

felismeri, szükség esetén 

modellkövetéssel javítja olvasási 

hibáit,   

használja az előzetes áttekintés, 

egyszerű összefoglalás, az 

érzékszervi képek alkotásának 

stratégiáit a megértés érdekében; 

a szöveg megértését bizonyítja a 

következő tevékenységekkel: 

következtetés, lényegkiemelés, 

tartalommondás, események 

összefoglalása, egyszerű 

értékelése az életkornak 

megfelelő szinten.  

 

Vizuális kultúra: 

Mesék, 

gyermekirodalmi 

alkotások és azok 

animációs, filmes 

adaptációinak 

összehasonlítása, 

feldolgozása. Az 

olvasott/felolvasott 

szöveghez és a 

levetített 

adaptációhoz 

kapcsolódó élmények 

megjelenítése és 

feldolgozása (pl.  

rajzzal, 

montázskészítéssel). 

Médiaélmények (pl. 

tetszés, kíváncsiság, 

rossz élmény) 

felidézése, kifejezése 

és megjelenítése 

szóban, vizuálisan (pl. 

rajzolás, bábkészítés) 

vagy szerepjátékkal. 

Jel, jelkép, piktogram.  
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Betű, hang, beszédhang, cím, szöveg, mondat, írásjel, bekezdés, 

összefoglalás, előzetes áttekintés.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése  
Órakeret   5 

óra  

  10%  -  

  szabadon  

felhasznál 

ható 

órakeret  

 

Előzetes tudás  Iskolaérettség.   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Az irodalmi alkotások befogadásának megalapozása.  

A műélvezet fejlesztése a beleélés, a képzelet, az asszociációk, a 

játék, a ritmus és a zene révén.   

Szépirodalmi és ismeretterjesztő szövegek megismerése.   

A költői nyelv sajátosságai (ritmus, rím), megértésének 

megalapozása.   

Elemi irodalmi ismeretek elsajátítása tapasztalati úton (pl. vers, 

mondóka, találós kérdés, mese, szereplő).   

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

A mese és a valóságleírás 

különbségének tudatosítása.  

Tapasztalatszerzés a verses és a 

prózai szövegek formájának 

különbségeiről.   

Az olvasmány címének, 

hangulatának megfigyelése; 

témájának, szereplőinek, főbb 

eseményeinek megnevezése (pl. 

Arany László, Benedek Elek, 

Wass Albert, Illyés Gyula meséi, 

mesefeldolgozásai).   

A szereplők cselekedeteinek 

megítélése, tulajdonságaik 

megfigyelése. Egyszerű oksági 

összefüggések felismerése.   

A cím és a tartalom kapcsolatának 

felismerése.   

A verses forma megfigyelése, a 

ritmus, a rím, az ismétlődések 

felfedezése, megtapasztalása.  

Olvasmányok szerzőjének  

A tanuló  

hallgat, olvas verset, mesét, 

életkori sajátosságának 

megfelelő irodalmi műveket;  

képes egyszerű irodalmi 

szövegek felismerésére 

műfaji jellemzőinek alapján 

(pl. mese, költemény, 

mondóka, találós kérdés); 

néhány verset, mondókát 

elmond  

fejből;  

dramatikus játékokban  

együttműködik a társakkal.  

Dráma és tánc: 

dramatikus és 

improvizációs játékok.  

 

Ének-zene: ritmus, 

ismétlődések.  

 

Vizuáliskultúra: 

Jelmez, kellék, 

díszlet, színpadi tér és 

lépték. Különböző 

médiaszövegek (pl. 

animációs mesék) 

cselekménye kezdő- 

és végpontjának, a 

cselekményelemek 

sorrendjének 

megfigyelése 

közvetlen példák 

alapján. Címadás. 

Saját megélt 
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élmények és 

tapasztalatok  

 

megnevezése.  

Rövid mesék, történetek 

dramatikus, bábos megjelenítése.  

Az olvasmány tartalmához 

kapcsolódó improvizációs és 

beleélő játékok.  

 összevetése a 

média által 

közvetített, 

megjelenített 

világokkal (pl. 

gyermekműsorok, 

gyermekújságok, 

képregények, 

életkornak 

megfelelő 

rajzfilmek,  

gyermekeknek 

készülő internetes 

honlapok alapján). 

A hang és kép 

szerepe a 

mesevilágban.  

 

Erkölcstan: én és 

szűkebb 

közösségeim.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Népköltészet, műköltészet; mese, mesekezdés, mesebefejezés; monda, 

főszereplő, mellékszereplő; vers, verses mese, versszak, verssor, 

ritmus, ismétlődés, rím.  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Az írástanítás előkészítése - az írás megtanulásának 

technikai alapozása  

Órakeret   20 

óra  

  10%  -  

  szabadon  

felhasznál 

ható 

órakeret  

10 

óra  

Előzetes tudás  Iskolaérettség.   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A tanulás eszközeinek és az eszközök használatának megismerése, 

gyakorlása, elemi tanulási szokások kialakítása. Fonématudatosság, 

hallás fejlesztése.  

Az iskolai tanuláshoz szükséges pszichikus funkciók, alapvető 

képességek célirányos fejlesztése (pl. a figyelem tudatossága, 

tartóssága; feladattudat; a kivárás képessége; differenciált látási és 

hallási megfigyelések; mozgáskoordináció; finommozgások).   

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási 

pontok 

 

Hangok helyének, 

időtartamának megfigyelése 

szavakban.   

Analizáló, szintetizáló 

feladatok végzése.  

Tájékozódás térben, síkban.   

A tanuló  

nyitott, motivált, érdeklődő az 

írás tanulásában;  

előzetes képességei és ismeretei 

megfelelőek az írástanulás  

,Életvitel és 

gyakorlat:  

a finommozgások 

fejlesztése (pl. 

gyurmázással).  

 

 

A füzet és az írószerek 

használata. Finommozgások, 

mozgáskoordináció 

fejlesztése.   

Vonalvezetési gyakorlatok, 

betűelemek vázolása, írása.  

Helyes írásszokások 

kialakítása  

(testtartás, írószerfogás, 

kézcsúsztatás).  

Térérzékelést fejlesztő 

feladatok. Színek ismerete. 

Színezési gyakorlat, 

ceruzafogás megfigyelése. 

Vonalvezetési gyakorlatok, 

vonaltartás megfigyelése.  

 

megkezdéséhez; 

finommotorikája, szem-kéz 

koordinációja megfelelő szintű; 

tisztában van az írás alapvető 

funkcióival a mindennapi 

életben.  

Vizuális kultúra: a  

finommozgások  

fejlesztése 

rajzolással, festéssel, 

mintázással.  

 

Erkölcstan: az írott 

nyelvi 

kommunikációs 

viselkedés szabályai. 

 

Ének-zene: 

hallásfejlesztés.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Betűelem.  
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Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél  

Az írott betűalakok tanítása - írástechnikát fejlesztő 

gyakorlatok  

Órakeret   50 

óra  

  10%  5 

óra  

  szabadon  

felhasznál 

ható 

órakeret  

10 

óra  

Előzetes tudás  Iskolaérettség.   

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési  

céljai  

Az írás jelrendszerének differenciált elsajátítása.   

A helyes írásszokások kialakítása az egyéni képességkülönbségek 

figyelembevételével.  

Az írástechnika és a rendezett kézírás megalapozása, fejlesztése.  

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási 

pontok 

 

Az írott kis- és nagybetűk 

szabályos alakítása, 

kapcsolása. Betűkapcsolatok, 

rövid szavak írása.   

A hangok időtartamának 

jelölése. Másolás írott, majd 

nyomtatott mintáról: szavak, 

szókapcsolatok, rövid 

mondatok írása.   

Hat betűnél nem hosszabb 

szavak látó-halló 

tollbamondásra írása.  

Rövid szavak írása 

emlékezetből. Rövid mondatok 

írása tollbamondásra és 

emlékezetből.  

Nyomtatott és írott betűforma 

közti azonosság és különbség. 

Az írott kisbetű elemeire 

bontása, a betűelemek 

megnevezése. Írott nagybetűk 

vázolása, vonalközbe 

helyezése. Helyesírási 

szabályosságok felismerése és 

alkalmazása.  

A tanuló  

ismeri és használja a magyar 

ábécé betűinek írott alakjait; 

írása rendezett, a betűket 

olvashatóan alakítja és 

kapcsolja egymáshoz.  

Vizuális kultúra: 

irányváltásokat segítő 

vonalkombinációk 

(vonalkötegek, 

vonalgombolyagok 

stb.) használata.  

 

Kulcsfogalma

k/ fogalmak  

Nyomtatott betű, írott betű, írásjegy, egyjegyű betű, kétjegyű betű, 

háromjegyű betű, kisbetű, nagybetű, szótag, szó, mondat, szöveg.  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

A tanulási képesség fejlesztése  Órakeret   7 óra  

  10%  -  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Az írástechnika fejlesztése - az eszközszintű írás 

előkészítése  

Órakeret   15 

óra  

  10%  -  

  szabadon  

felhasznál 

ható 

órakeret  

10 

óra  

Előzetes tudás  Kis- és nagybetűk írása. Szabályos betűalakítás és betűkapcsolás.    

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Az elsajátított új nyelvhasználati módok készségeinek 

továbbfejlesztése:  

az írásmozgások automatizmusainak és az íráshoz kapcsolódó 

helyes szokásoknak a megerősítése.   

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Szabályos betűalakítás és 

betűkapcsolás a szavak, 

szókapcsolatok, mondatok és 

rövid szövegek írásakor.   

Az íráshasználat normáinak  

A tanuló  

másoláskor nem vét írástechnikai 

hibát;  

jelöli a mondatkezdést és a 

mondatzárást;  

Vizuális kultúra: 

térérzékelés, 

finommotorika, 

esztétikai igényesség; 

különféle vonaltípusok 

készségfejlesztő  

 

megtartása.   

Elvárható tempójú írás.   

Két-három összefüggő mondat 

leírása másolással, tollbamondás 

után vagy emlékezetből.  Önállóan 

alkotott mondatok leírása.  

Helyes írásszokások alkalmazása  

(testtartás, írószerfogás, 

kézcsúsztatás).  

Helyesírási szabályosságok 

felismerése és alkalmazása. 

Nagybetűk gyakoroltatása nevek 

és mondatok írásával. Folyamatos 

írás gyakorlása.  

 

a gyakorolt szókészlet 

körében alkalmazza a 

szókezdő nagybetűt;  ismeri 

az időtartam és a j hang 

kétféle jelölési módját; 

szövegminta alapján felismeri 

és kijavítja hibáit.   

alkalmazása.  

 

Testnevelés és sport: 

harmonikus mozgás.  

 

Ének-zene: tempó, 

ritmus.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Kisbetű, nagybetű; margó.   
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  szabadon  

felhaszná 

lható 

órakeret  

6 óra  

Előzetes tudás  Iskolaérettség.   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A tanulási képesség, mint az életkori sajátosságoknak megfelelő 

megismerési, élményszerzési folyamatnak, a játszva tanulás 

képességének támogatása, fejlesztése.  

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Egyszerű ok-okozati 

összefüggés felismerése; 

következtetések levonása.  

Tanulás több tevékenység és 

érzékszerv segítségével: ritmus-

, mozgás- és 

beszédgyakorlatokkal 

kombinált memória-

gyakorlatok, szövegtanulási 

technikák. A fantázia és 

képzelet aktiválása a  

A tanuló a tanító irányításával 

motiváltan tanul;  

a tanulási folyamat során 

változatos tevékenységeket és 

több érzékszervet is használ; 

szöveghűen felidézi a következő 

szépirodalmi műveket, illetve  

Matematika; 

környezetismeret: 

önálló tanulás.  

 

Vizuális kultúra: A 

szöveget alkotó 

betűformák és a 

közlési tartalmak 

kapcsolatának  

 

megismerés érdekében.  

Tartalommondás, verstanulás. 

Találós kérdések alkotása. 

Szavak jelentésének keresése 

gyermeklexikonokban.  

Szövegértés rajzos feladatokkal. 

Szituációs játékok.  

 

azok részleteit: 2-3 mondóka, 

József Attila: Altató; Nemes 

Nagy Ágnes: Nyári rajz; Petőfi  

Sándor: Anyám tyúkja, Tamkó  

Sirató Károly egy verse, Weöres 

Sándor három költeménye; 

kortárs magyar lírikusok 

műveiből néhány alkotás.  

felismerése. Kép és 

szöveg kompozíciós 

kapcsolatának 

elemzése.  Mesék, 

gyermekirodalmi 

alkotások és azok 

animációs, filmes 

adaptációinak 

összehasonlítása, 

feldolgozása. Az 

olvasott/felolvasott 

szöveghez és a 

levetített 

adaptációhoz 

kapcsolódó 

élmények 

megjelenítése és 

feldolgozása (pl.  

rajzzal, 

montázskészítéssel).  

Az életkori 

sajátosságokhoz 

igazodó 

internethasználat 

kockázatainak és 

lehetőségeinek 

felismerése (pl. 
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gyermekbarát 

honlapok 

böngészése).  

 

A fejlesztés várt 

eredményei az  

első  évfolyamos 

ciklus végén  

A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció 

alapvető szabályaival, alkalmazza őket. Értse meg az egyszerű 

magyarázatokat, utasításokat és társai közléseit. A kérdésekre értelmesen 

válaszoljon. Aktivizálja a szókincsét a szövegalkotó feladatokban. 

Használja a bemutatkozás, a felnőttek és a kortársak megszólításának és 

köszöntésének udvarias nyelvi formáit. Legyen képes összefüggő 

mondatok alkotására. Követhetően számoljon be élményeiről, olvasmányai 

tartalmáról. Szöveghűen mondja el a memoritereket.  

Ismerje az írott és nyomtatott betűket, rendelkezzen megfelelő szókinccsel. 

Ismert és begyakorolt szöveget folyamatosságra, pontosságra törekvően 

olvasson fel. Tanítója segítségével emelje ki az olvasottak lényegét. Írása 

legyen rendezett, pontos.  

 Idézze fel és alkalmazza a helyesírási szabályokat a begyakorolt szókészlet 

szavaiban.   

Legyen tisztában a tanulás alapvető céljával, ítélőképessége, erkölcsi, 

esztétikai és történeti érzéke legyen az életkori sajátosságoknak 

megfelelően fejlett. Legyen nyitott, motivált az anyanyelvi képességek 

fejlesztése területén.  

MATEMATIKA  
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ÓRASZÁM 1. ÉVF: 144 ÓRA  

KERETTANTERVBEN TARTALOMMAL: 129,5 ÓRA  

KIDOLGOZÁSRA VÁRÓ: 14,5 ÓRA  

 

 

 

Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint 

tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A 

matematika tanulása érzelmi és motivációs vonatkozásokban is formálja, gazdagítja a személyiséget, 

fejleszti az önálló rendszerezett gondolkodást, és alkalmazásra képes tudást hoz létre. A matematikai 

gondolkodás fejlesztése segíti a gondolkodás általános kultúrájának kiteljesedését.  

A matematikatanítás feladata a matematika különböző arculatainak bemutatása. A 

matematika: kulturális örökség; gondolkodásmód; alkotó tevékenység; a gondolkodás örömének 

forrása; a mintákban, struktúrákban tapasztalható rend és esztétikum megjelenítője; önálló 

tudomány; más tudományok segítője; a mindennapi élet része és a szakmák eszköze.  

A tanulók matematikai gondolkodásának fejlesztése során alapvető cél, hogy mind inkább ki 

tudják választani és alkalmazni tudják a természeti és társadalmi jelenségekhez illeszkedő 

modelleket, gondolkodásmódokat (analógiás, heurisztikus, becslésen alapuló, matematikai logikai, 

axiomatikus, valószínűségi, konstruktív, kreatív stb.), módszereket (aritmetikai, algebrai, geometriai, 

függvénytani, statisztikai stb.) és leírásokat. A matematikai nevelés sokoldalúan fejleszti a tanulók 

modellalkotó tevékenységét. Ugyanakkor fontos a modellek érvényességi körének és gyakorlati 

alkalmazhatóságának eldöntését segítő képességek fejlesztése. Egyaránt lényeges a reproduktív és a 

problémamegoldó, valamint az alkotó gondolkodásmód megismerése, elsajátítása, miközben nem 

szorulhat háttérbe az alapvető tevékenységek (pl. mérés, alapszerkesztések), műveletek (pl. 

aritmetikai, algebrai műveletek, transzformációk) automatizált végzése sem. A tanulás elvezethet a 

matematika szerepének megértésére a természet- és társadalomtudományokban, a humán kultúra 

számos ágában. Segít kialakítani a megfogalmazott összefüggések, hipotézisek bizonyításának 

igényét. Megmutathatja a matematika hasznosságát, belső szépségét, az emberi kultúrában betöltött 

szerepét. Fejleszti a tanulók térbeli tájékozódását, esztétikai érzékét.  

A tanulási folyamat során fokozatosan megismertetjük a tanulókkal a matematika belső 

struktúráját (fogalmak, axiómák, tételek, bizonyítások elsajátítása). Mindezzel fejlesztjük a tanulók 

absztrakciós és szintetizáló képességét. Az új fogalmak alkotása, az összefüggések felfedezése és az 

ismeretek feladatokban való alkalmazása fejleszti a kombinatív készséget, a kreativitást, az önálló 

gondolatok megfogalmazását, a felmerült problémák megfelelő önbizalommal történő 

megközelítését, megoldását. A diszkussziós képesség fejlesztése, a többféle megoldás keresése, 

megtalálása és megbeszélése a többféle nézőpont érvényesítését, a komplex problémakezelés 

képességét is fejleszti. A folyamat végén a tanulók eljutnak az önálló, rendszerezett, logikus 

gondolkodás bizonyos szintjére.  

A műveltségi terület a különböző témakörök szerves egymásra épülésével kívánja feltárni a 

matematika és a matematikai gondolkodás világát. A fogalmak, összefüggések érlelése és a 

matematikai gondolkodásmód kialakítása egyre emelkedő szintű spirális felépítést indokol – az 

életkori, egyéni fejlődési és érdeklődési sajátosságoknak, a bonyolódó ismereteknek, a fejlődő 
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absztrakciós képességnek megfelelően. Ez a felépítés egyaránt lehetővé teszi a lassabban haladókkal 

való foglalkozást és a tehetség kibontakoztatását.  

A matematikai értékek megismerésével és a matematikai tudás birtokában a tanulók 

hatékonyan tudják használni a megszerzett kompetenciákat az élet különböző területein. A 

matematika a maga hagyományos és modern eszközeivel segítséget ad a természettudományok, az 

informatika, a technikai, a humán műveltségterületek, illetve a választott szakma ismeretanyagának 

tanulmányozásához, a mindennapi problémák értelmezéséhez, leírásához és kezeléséhez. Ezért a 

tanulóknak rendelkezniük kell azzal a képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják 

matematikai tudásukat, és felismerjék, hogy a megismert fogalmakat és tételeket változatos 

területeken használhatjuk Az adatok, táblázatok, grafikonok értelmezésének megismerése nagyban 

segítheti a mindennapokban, és különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. 

Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. A tanulóktól 

megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használatát, a jelölésrendszer helyes 

alkalmazását írásban és szóban egyaránt.  

A tanulók rendszeresen oldjanak meg önállóan feladatokat, aktívan vegyenek részt a tanítási, 

tanulási folyamatban. A feladatmegoldáson keresztül a tanuló képessé válhat a pontos, kitartó, 

fegyelmezett munkára. Kialakul bennük az önellenőrzés igénye, a sajátunkétól eltérő szemlélet 

tisztelete. Mindezek érdekében is a tanítás folyamában törekedni kell a tanulók pozitív 

motiváltságának biztosítására, önállóságuk fejlesztésére. A matematikatanítás, -tanulás folyamatában 

egyre nagyobb szerepet kaphat az önálló ismeretszerzés képességnek fejlesztése, az ajánlott, illetve 

az önállóan megkeresett, nyomtatott és internetes szakirodalom által. A matematika lehetőségekhez 

igazodva támogatni tudja az elektronikus eszközök (zsebszámológép, számítógép, grafikus 

kalkulátor), az internet, az oktatóprogramok stb. célszerű felhasználását, ezzel hozzájárul a digitális 

kompetencia fejlődéséhez.  

A tananyag egyes részleteinek csoportmunkában való feldolgozása, a feladatmegoldások 

megbeszélése az együttműködési képesség, a kommunikációs képesség fejlesztésének, a reális 

önértékelés kialakulásának fontos területei. Ugyancsak nagy gondot kell fordítani a kommunikáció 

fejlesztésére (szövegértésre, mások szóban és írásban közölt gondolatainak meghallgatására, 

megértésére, saját gondolatok közlésére), az érveken alapuló vitakészség fejlesztésére. A 

matematikai szöveg értő olvasása, tankönyvek, lexikonok használata, szövegekből a lényeg 

kiemelése, a helyes jegyzeteléshez szoktatás a felsőfokú tanulást is segíti.   

Változatos példákkal, feladatokkal mutathatunk rá arra, hogy milyen előnyöket jelenthet a 

mindennapi életben, ha valaki jártas a problémamegoldásban. A matematikatanításnak kiemelt 

szerepe van a pénzügyi-gazdasági kompetenciák kialakításában. Életkortól függő szinten, 

rendszeresen foglakozzunk olyan feladatokkal, amelyekben valamilyen probléma legjobb 

megoldását keressük. Szánjunk kiemelt szerepet azoknak az optimumproblémáknak, amelyek 

gazdasági kérdésekkel foglalkoznak, amikor költség, kiadás minimumát; elérhető eredmény, bevétel 

maximumát keressük. Fokozatosan vezessük be matematikafeladatainkban a pénzügyi fogalmakat: 

bevétel, kiadás, haszon, kölcsön, kamat, értékcsökkenés, -növekedés, törlesztés, futamidő stb. Ezek 

a feladatok erősítik a tanulókban azt a tudatot, hogy matematikából valóban hasznos ismereteket 

tanulnak, ill. hogy a matematika alkalmazása a mindennapi élet szerves része. Az életkor 

előrehaladtával egyre több példát mutassunk arra, hogy milyen területeken tud segíteni a matematika. 

Hívjuk fel a figyelmet arra, hogy milyen matematikai ismerteket alkalmaznak az alapvetően 

matematikaigényes, ill. a matematikát csak kisebb részben használó szakmák (pl. informatikus, 

mérnök, közgazdász, pénzügyi szakember, biztosítási szakember, ill. pl. vegyész, grafikus, 

szociológus stb.), ezzel is segítve a tanulók pályaválasztását.  
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A matematikához való pozitív hozzáállást nagyban segíthetik a matematika tartalmú játékok 

és a matematikához kapcsolódó érdekes problémák és feladványok.  

A matematika a kultúrtörténetnek is része. Segítheti a matematikához való pozitív hozzáállást, 

ha bemutatjuk a tananyag egyes elemeinek a művészetekben való alkalmazását. A motivációs bázis 

kialakításában komoly segítség lehet a matematikatörténet egy-egy mozzanatának megismertetése.  

Minden életkori szakaszban fontos a differenciálás. Ez nemcsak az egyéni igények 

figyelembevételét jelenti. Sokszor az alkalmazhatóság vezérli a tananyag és a tárgyalásmód 

megválasztását, más esetekben a tudományos igényesség szintje szerinti differenciálás szükséges. 

Egy adott osztály matematikatanítása során a célok, feladatok teljesíthetősége igényli, hogy a 

tananyag megválasztásában a tanulói érdeklődés és a pályaorientáció is szerepet kapjon. A 

matematikát alkalmazó pályák felé vonzódó tanulók gondolkodtató, kreativitást igénylő 

versenyfeladatokkal motiválhatók, a humán területen továbbtanulni szándékozók számára 

érdekesebb a matematika kultúrtörténeti szerepének kidomborítása, másoknak a középiskolai 

matematika gyakorlati alkalmazhatósága fontos. A fokozott szaktanári figyelem, az iskolai könyvtár 

és az elektronikus eszközök használatának lehetősége segíthetik az esélyegyenlőség megvalósulását.  

Az iskoláztatás kezdő szakaszában a matematikatanulás-tanítás célja, hogy formálódjon és 

gazdagodjon a gyermekek személyisége és gondolkodása. Az életkori sajátosságoknak megfelelően 

játékos tevékenységekkel, a fokozatosság elvének betartásával és a tapasztalatokon alapuló 

megismerési módszerek alkalmazásával jutunk közelebb a matematika tudományának 

megismeréséhez. Ezért a manuális, tárgyi tevékenységek szükségesek a fogalmak kellően változatos, 

gazdag, konkrét tartalmának megismeréséhez.  

Alapvető fontosságú a tapasztalatszerzéssel megérlelt fogalmak alapozása, alakítása, egyes 

matematikai tartalmak értő ismerete, a helyes szövegértelmezés és a matematikai szaknyelv 

használatának előkészítése, egyes fogalmak pontos használata. A tanulók aktív cselekvő 

tevékenységén keresztül erősödik az akarati, érzelmi önkifejező képességük, kommunikációjuk, 

együttműködési készségük, önismeretük. A sokszorosan (tévedésekkel és korrekcióval) bejárt utak 

nélkül nincs mód az önálló ismeretszerzés megtanulására. A gyerekek tempójának megfelelően 

haladva, az alaposabb, mélyebb tudás kiépítésére helyezzük a hangsúlyt. Apró lépésekkel, spirális 

felépítésben dolgozzuk fel a tananyagot.   

Fontos, hogy biztosított legyen a gyerekek számára az alkotás lehetősége, melyben 

megnyilvánulhat kreativitásuk, fejlődhet kezdeményező és problémamegoldó képességük. Ez lehet 

az alapja a konstruktív gondolkodásuk kialakulásának, valamint ennek során a tanulók felkészülnek 

az önálló ismeretszerzésre, az örömet nyújtó egész életen át tartó tanulásra. Ebben a korban a 

képességfejlesztésnek, a kreatív és kritikai gondolkodás kialakításának van kiemelt szerepe. Ez a 

szakasz a tanulói kíváncsiságra és érdeklődésre épít, és ezáltal fejleszti a tanulók megismerési és 

gondolkodási képességét. Az önellenőrzés képességének fejlesztésével további felfedezésre, 

kutatásra ösztönöz.  
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Tematikai egység 

/Fejlesztési cél  

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai 

logika, kombinatorika, gráfok  

Órakeret 

folyamatos  

12 

óra  

  10%  -  

Előzetes tudás  

Tárgyak, személyek, dolgok csoportosítása. Irányok (lent, fent, 

jobbra, balra) ismerete. Egyszerű utasítások megértése, annak 

megfelelő tevékenység. A feladat gondolati úton való megoldásának 

képessége (helykeresés, párválasztás, eszközválasztás). 

Tevékenységekben (rajzaiban) újszerű ötletek, kreativitás, fantázia 

megjelenése.  

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Egyszerű matematikai szakkifejezések, jelölések megismertetése. 

Az összehasonlítás képességének fejlesztése. Tárgyak, személyek, 

dolgok jellemzése egy-két tulajdonsággal. Halmazszemlélet 

megalapozása.  

Gondolatok, megfigyelések többféle módon történő kifejezése.   

 

Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok   

Tárgyak, személyek, dolgok 

összehasonlítása, válogatása, 

rendezése, csoportosítása, 

halmazok képzése közös 

tulajdonságok alapján.  

Összességek alkotása adott 

feltétel szerint, halmazalkotás.  

Személyekkel vagy tárgyakkal 

kapcsolatos jellemzők 

azonosítása, összegyűjtése, 

csoportosítása pl. interaktív 

tábla segítségével.  

Környezetismeret: 

tárgyak, élőlények 

összehasonlítása, 

csoportosítása 

különböző 

tulajdonságok 

alapján, pl. élőhely, 

táplálkozási mód stb.  

 

Állítások igazságtartalmának 

eldöntése.  

Több, kevesebb, ugyanannyi 

szavak értő ismerete, használata.  

Egyszerű matematikai 

szakkifejezések és jelölések 

bevezetése a fogalmak 

megnevezésére.  

Relációszókincs: kisebb, 

nagyobb, egyenlő.  

Jelrendszer ismerete és 

használata (=, <, >).  

Lehetőség szerint számítógépes, 

interaktív táblához kapcsolódó 

oktatóprogramok alkalmazása.  

Környezetismeret: 

természeti 

jelenségekről tett 

igaz-hamis állítások.  

 

Halmazok számossága.  

Halmazok összehasonlítása. 

Megállapítások: mennyivel több, 

mennyivel kevesebb, hányszor 

annyi elemet tartalmaz.  

Csoportosítások.  

Állítások megfogalmazása.  

Összehasonlítás, 

azonosítás, 

megkülönböztetés. 

Tantárgyi oktató- és 

ismeretterjesztő 

programok futtatása.  

Testnevelés és sport: 

párok, csoportok 

alakítása.   

 

Magyar nyelv és 

irodalom: szavak 

csoportosítása 

szótagszám szerint.  
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Az alsó tagozatos matematikaoktatás fontos feladata felfedeztetni a matematika és a valóság 

elemi kapcsolatát; kialakítani a helyes tanulási szokásokat, az önálló ismeretszerzés képességét az 

alapvető ismeretek közös, de egyre önállóbb feldolgozásával és alkalmazásával; fejleszteni a 

problémafelismerő és problémamegoldó, alkotó gondolkodásmódot; biztos szám- és 

műveletfogalmat kialakítani, fejleszteni a számolási készséget.A tantárgyi oktató-, ismeretterjesztő- 

és fejlesztő számítógépes programok használata a helyi lehetőségekhez mérten kerüljön bele az iskola 

pedagógiai programjába, a helyi tantervbe.  

1. évfolyam  

  

Néhány elem sorba rendezése 

próbálgatással.  

Finommotoros koordinációk: 

apró tárgyak rakosgatása.  

Testnevelés és sport: 

sorban állás  
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Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási 

pontok  

Számfogalom kialakítása 20-as 

számkörben. A valóság és a 

matematika elemi kapcsolatainak 

felismerése.  

Tárgyak megszámlálása 

egyesével, kettesével. Számok 

nevének sorolása, növekvő és 

csökkenő sorrendben.  

Kirakások, leolvasások.  

Halmazok számossága.  

Számlálás, számolási készség 

fejlesztése.  

A szám- és műveletfogalom 

tapasztalati úton való alakítása.  

Számok közötti összefüggések 

felismerése, a műveletek 

értelmezése tárgyi tevékenységgel 

és szöveg alapján.   

Fejben történő számolási képesség 

fejlesztése.  

A valóság és a matematika elemi 

kapcsolatainak felismerése.  

Tárgyak megszámlálása 

egyesével, kettesével.  

Analógiás gondolkodás alapozása.  

Környezetismeret: 

tapasztalatszerzés 

a közvetlen és 

tágabb 

környezetben, 

tárgyak 

megfigyelése, 

számlálása.  

 

Testnevelés és 

sport: lépések, 

mozgások 

számlálása.  

 

Ének-zene: 

ritmus, taps.  

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél  

2. Számelmélet, algebra  

Órakeret   73,5 

óra  

  10%  14,5 

óra  

Előzetes tudás  

Számolás szóban egyesével 10-ig. Személyek, dolgok 

számlálása tízig.  Számok mutatása ujjaikkal. Elemi 

mennyiségi ismeretek: mennyiségek megkülönböztetése 

(nagyobb, kisebb, több, kevesebb, semmi). Párba rendeződés 

képessége (kettesével sorakozás), párok összeválogatása 

(cipők, kesztyűk).  

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési  

céljai  

Számlálás, számolási készség fejlesztése. A tartós figyelem 

fejlesztése. Kétváltozós műveletek értelmezésének 

tapasztalati előkészítése. Az összeadás, kivonás, bontás, 

pótlás fogalmának kialakítása, elmélyítése és a műveletek 

elvégzése az adott számkörben. A matematikai szaknyelv 

életkornak megfelelő használata.  

Elnevezések, jelölések használata, számolási eljárások 

alkalmazása.   

 

  
 

különböző 

szempontok 

szerint.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Több, kevesebb, ugyanannyi, kisebb, nagyobb, egyenlő.   
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Magyar nyelv és 

irodalom: 

mesékben 

előforduló 

számok.  

Számok írása, olvasása 20-ig,    

 

Számok képzése, bontása helyi 

érték szerint.  

Egyedi tapasztalatok értelmezése 

(pl. ujjszámolás).  

Számjelek használata.  

Jelek szerepe, írása, használata és 

értelmezése.  

A számok számjegyekkel történő 

helyes leírásának fejlesztése.  

Technika, életvitel 

és gyakorlat:  

számjegyek 

formázása 

gyurmából, 

emlékezés 

tapintás alapján a 

számjegyek 

formájára.  

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

betűelemek írása.  

Számok becsült és valóságos 

helye a számegyenesen (egyes, 

tízes) számszomszédok. Számok 

nagyság szerinti összehasonlítása. 

Számok egymástól való távolsága 

a számegyenesen.  

Bontott alakú számok helye a 

számegyenesen.  

Nyitott mondatok megoldása 

igazsághalmazának keresése.  

Mennyiségek megfigyelése, 

összehasonlítása.  

A mennyiségi viszonyok jelölése 

nyíllal, relációjellel.  

A tájékozódást segítő viszonyok 

megismerése: között, mellett.  

Tájékozódás a tanuló saját 

testéhez képest (bal, jobb).  

Tájékozódás lehetőleg interaktív 

program használatával is.   

Testnevelés és 

sport: tanulók 

elhelyezkedése 

egymáshoz 

viszonyítva.  

 

Vizuális kultúra: 

tájékozódás a 

síkon ábrázolt 

térben.  

Számok összeg- és 

különbségalakja.  

Összegalakok kirakása színes 

rúddal.  

Számok összeg- és  

különbségalakjának előállítása, 

leolvasása kirakással, rajzzal. 

Megfigyelés, rendszerezés,  
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általánosítás.  

Állítások megfogalmazása.  
 

Darabszám, sorszám, és 

mérőszám fogalmának 

megkülönböztetése.  

Számok tulajdonságai: páros, 

páratlan.  

Darabszám, sorszám és 

mérőszám szavak értő ismerete 

és használata.  

Tulajdonságok felismerése, 

megfogalmazása.  

Számok halmazokba sorolása.  

Lehetőleg tantárgyi 

oktatóprogram használata 

páratlan-páros tulajdonság 

megértéséhez.  

Környezetismeret: 

természeti tárgyak 

megfigyelése, 

számlálása.  

A római számok írása, olvasása 

I, V, X jelekkel.  

A római számok története.  

 Magyar nyelv és 

irodalom:  

könyvekben a 

fejezetszám 

kiolvasása.  

 

Környezetismeret: 

eligazodás a hónapok 

között,  

Összeadás, kivonás értelmezése. 

Az összeadás és a kivonás 

kapcsolata.  

Az összeadás tagjainak 

felcserélhetősége.  

Műveletfogalom alapozása, 

összeadás, kivonás értelmezése 

többféle módon.  

Műveletek tárgyi megjelenítése, 

matematikai jelek, műveleti 

jelek használata.  

A megfigyelőképesség 

fejlesztése konkrét 

tevékenységeken keresztül.  

Összeadás, kivonás hiányzó 

értékeinek meghatározása 

(pótlás).  

Műveletek megfogalmazása, 

értelmezése.  

A műveletek elvégzése fejben és 

írásban több tag esetén is. 

Tantárgyi fejlesztőprogram 

használata.  

 

Szöveges feladat értelmezése, 

megoldása.  

Megoldás próbálgatással,  

Mondott, illetve olvasott szöveg 

értelmezése, eljátszása, 

megjelenítése rajz segítségével, 

adatok, összefüggések 

kiemelése,  

Vizuális kultúra: 

hallott, látott, 

elképzelt történetek 

vizuális  
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következtetéssel.  

Ellenőrzés. Szöveges 

válaszadás.  

Tevékenységről, képről, 

számfeladatról szöveges feladat 

alkotása, leírása a matematika 

nyelvén.  

Összetett szöveges feladatok.  

Fordított szövegezésű feladatok.   

leírása számokkal.  

Állítások, kérdések 

megfogalmazása képről, 

helyzetről, történésről szóban, 

írásban.  

Lényegkiemelő és 

problémamegoldó képesség 

formálása matematikai 

problémák ábrázolásával, 

szöveges feladatok 

megfogalmazásával.  

megjelenítése.  

 

Magyar nyelv és 

irodalom: az olvasott, 

írott szöveg 

megértése, adatok 

keresése, információk 

kiemelése.  

Szimbólumok használata 

matematikai szöveg leírására, az 

ismeretlen szimbólum 

kiszámítása.  

  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Összeg, tag, különbség, számegyenes, művelet, páros, páratlan, egy- és 

kétjegyű számok, darabszám, sorszám, felcserélhetőség. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

4. Geometria  Órakeret  

 

23 óra  

  10%  -  

    

Előzetes tudás  

Formák között különbség felismerése (kerek, szögletes). Az 

azonos formák közül az eltérők kiválogatásának képessége. 

Adott formák összekapcsolása tárgyakkal. Térbeli 

tájékozódás a testsémáknak megfelelően.  

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Megfigyelőképesség, tartós figyelem fejlesztése. 

Feladattudat és feladattartás fejlesztése. Térszemlélet 

kialakításának alapozása.  

Finommotorikus mozgás fejlesztése. Pontosság, 

tervszerűség, kitartás a munkában. Helyes és biztonságos 

eszközkezelés. A környezet megismerésének igénye. 

Mennyiségfogalmak kialakítása a 100-as számkörben, 

mérések alkalmilag választott és szabvány mérőeszközökkel. 

Gyakorlottság kialakítása tényleges mérésekben.  

Irányok megismerése, alkalmazása.  

 

Ismeretek  Fejlesztési 

követelmények  

Kapcsolódási pontok   

Az egyenes és görbe vonal 

megismerése.  

Tudatos megfigyelés.  

Egyenes rajzolása 

vonalzóval.  

Objektumok alkotása 

szabadon.  

Környezetismeret: 

közvetlen környezet 

megfigyelése a testek 

formája szerint 

(egyenes és görbe 

vonalak keresése).  
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Tengelyesen tükrös alakzat 

előállítása hajtogatással, 

nyírással, megfigyelése 

tükör segítségével.  

A tapasztalatok 

megfogalmazása.  

 

A tükrös alakzatokhoz 

kapcsolódó képek 

megtekintése, jellemzése.  

Környezetismeret: 

alakzatok formájának 

megfigyelése a 

környezetünkben.  

 
 adott szabály szerint.    

Összefüggések, szabályok.   

 

Számok mennyiségek közti 

kapcsolatok és jelölésük 

nyíllal.  

 

Számok táblázatba rendezése.  

Számpárok közötti 

kapcsolatok.  

Egyszerűbb összefüggések, 

szabályszerűségek felismerése.  

Szabályjátékok alkotása.  

Kreativitást fejlesztő 

feladatsorok megoldása.  

 

Változó helyzetek 

megfigyelése, a változás 

jelölése nyíllal.  

  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Sorozat, számsorozat, növekvő, csökkenő. Szabály, kapcsolat.   

Sík- és térbeli alakzatok 

megfigyelése, szétválogatása, 

megkülönböztetése.  

Síkidom és test különbségének 

megfigyelése.  

Síkidomok előállítása 

hajtogatással, nyírással, 

rajzolással.   

Testek építése testekből 

másolással, vagy szóbeli 

utasítás alapján.  

Vizuális kultúra; 

környezetismeret: tárgyak 

egymáshoz való 

viszonyának, 

helyzetének, arányának 

megfigyelése.  

 

Síkidomok. (négyzet, téglalap, 

háromszög, kör).  

Tulajdonságok, kapcsolatok, 

azonosságok és különbözőségek.  

Síkidomok rajzolása szabadon 

és szavakban megadott feltétel 

szerint.  

Összehasonlítás.  

Fejlesztőprogram használata 

formafelismeréshez, 

azonosításhoz, 

megkülönböztetéshez.  

Technika, életvitel és 

gyakorlat: vonalzó 

használata.  

 

Tájékozódás, helymeghatározás, 

irányok, irányváltoztatások.  

Mozgási memória fejlesztése 

nagytesti mozgással, 

mozgássor megismétlése.  

Térbeli tájékozódás fejlesztése.  

Tájékozódás síkban (pl.  

füzetben, könyvben, 

négyzethálós papíron).  

Interaktív programok 

használata.  

Környezetismeret: az 

osztályterem 

elhelyezkedése az 

iskolában, az iskola 

elhelyezkedése a 

településen.  

 

Testnevelés és sport: 

térbeli tudatosság, 

elhelyezkedés a térben, 

mozgásirány, útvonal, 

kiterjedés.  
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Összehasonlítások a 

gyakorlatban: (rövidebbhosszabb, 

magasabbalacsonyabb).  

Összehasonlítás, azonosítás, 

megkülönböztetés.  

Együttműködő képesség 

fejlesztése (pl. tanulók 

magasságának összemérése).  

Környezetismeret: 

közvetlen környezetünk 

mérhető tulajdonságai.  

 

Hosszúság, tömeg, űrtartalom 

idő.   

Mérőszám és mértékegység.  

Mérőeszközök.  

Mérések alkalmi és szabvány 

egységekkel: hosszúság, tömeg, 

űrtartalom, idő.  

Szabvány mértékegységek 

megismerése: cm, dm, m, dkg, 

kg, cl, dl, l, perc, óra, nap, hét,  

A becslés és mérés 

képességének fejlesztése 

gyakorlati tapasztalatszerzés 

alapján. Mérőeszközök 

használata gyakorlati 

mérésekre.  

Azonos mennyiségek mérése 

különböző mértékegységekkel.  

Különböző mennyiségek 

mérése azonos egységgel. 

Mennyiségek közötti  

Testnevelés és sport; 

ének-zene: időtartam 

mérése egységes tempójú 

mozgással, hanggal, 

szabványegységekkel.   

 

Környezetismeret: 

hosszúság, tömeg, 

űrtartalom, idő és 

mértékegységeik.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  
3. Függvények, az analízis elemei  

Órakeret  

 

16 

óra  

  10%  -  

Előzetes tudás  Tárgyak sorba rendezésének képessége (szín-, méret-, forma 

szerint). Előrajzolás után díszítő sor rajzolása, a minták 

váltakozásával. Az idő múlásának megfigyelése, 

periódikusan ismétlődő események a napi 

tevékenységekben.  

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési  

céljai  

Számok, mennyiségek közötti viszonyokra vonatkozóan 

egyszerű megállapítások megfogalmazása. Változások 

észrevétele, megfigyelése, indoklása.  

 

Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási 

pontok  

 

A sorozat fogalmának 

kialakítása.  

Tárgy-, jel- és 

számsorozatok szabályának 

felismerése.  

Növekvő és csökkenő 

sorozatok.  

Sorozat képzése tárgyakból, 

jelekből, alakzatokból, 

számokból.  

Számsorozat szabályának 

felismerése, folytatása, 

kiegészítése megadott vagy 

felismert összefüggés 

alapján.  

Az összefüggéseket 

felismerő és a rendező 

képesség fejlesztése a 

változások, periodikusság, 

Ének-zene: 

periodikusság zenei 

motívumokban.  
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ritmus, növekedés, 

csökkenés megfigyelésével.  

Megkezdett sorozatok 

folytatása  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  
5. Statisztika, valószínűség  

Órakeret  

 

5 óra  

  10%  -  

Előzetes tudás  Adatok gyűjtése megfigyelt történésekről.   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Közös munka (páros- és csoportmunka) vállalása. 

Együttműködés, egymásra figyelés. A világ 

megismerésének igénye. Önismeret: pontosság, 

tervszerűség, monotonitás tűrése.  

 

Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási 

pontok  

 

Valószínűségi 

megfigyelések, játékok, 

kísérletek.  

A matematikai 

tevékenységek iránti 

érdeklődés felkeltése 

matematikai játékok 

segítségével.  

Sejtések megfogalmazása, 

divergens gondolkodás.  

  

Tapasztalatszerzés a 

véletlenről és a biztosról.  

Tudatos megfigyelés.  

A gondolkodás és a nyelv 

összefonódása.  

  

Események, ismétlődések 

játékos tevékenység során.  

Célirányos, akaratlagos 

figyelem fejlesztése.  

  

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

248 

 

 

  

A lehetetlen fogalmának 

tapasztalati előkészítése.  

Adatgyűjtés célirányos 

megválasztásával a 

környezettudatos 

gondolkodás fejlesztése.  

  

hónap, év.  

Mennyiségek becslése.  

összefüggések 

megfigyeltetése 

tevékenykedtetéssel.  

  

A gyerekeknek szóló 

legelterjedtebb elektronikus 

szolgáltatások 

megismerése.  

Például irányított keresés 

ma már nem használatos 

mértékegységekről.  

  

Átváltások szomszédos 

mértékegységek között, 

mérőszám és mértékegység 

viszonya.  

Mennyiségek közötti 

összefüggések 

megfigyelése.  

Tárgyak, személyek, 

alakzatok összehasonlítása 

mennyiségi tulajdonságaik 

alapján (magasság, 

szélesség, hosszúság, 

tömeg, űrtartalom).  

Interaktív programok 

használata.  

Környezetismeret; 

technika, életvitel és 

gyakorlat: mérések a 

mindennapokban.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Egyenes és görbe vonal, szimmetria, mértékegység, mérőszám, 

hosszúság, űrtartalom, tömeg, idő, mérőeszköz, síkidom, test. 

Becslés, átváltás.  
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A fejlesztés 

várt 

eredményei 

a két 

évfolyamos 

ciklus 

végén  

Gondolkodási és megismerési módszerek  

Halmazok összehasonlítása az elemek száma szerint. Halmazalkotás.  

Állítások igazságtartalmának eldöntése. Állítások megfogalmazása.  

Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés. Közös tulajdonság 

felismerése, megnevezése.  

Több, kevesebb, ugyannyi fogalmának helyes használata.  

Néhány elem sorba rendezése próbálgatással.  

 

Számtan, algebra  

Számok írása, olvasása (100-as számkör). Helyi érték ismerete.  

Római számok írása, olvasása (I, V, X).  

Számok helye a számegyenesen. Számszomszédok értése. Természetes 

számok nagyság szerinti összehasonlítása.  

Számok képzése, bontása helyi érték szerint.  

Matematikai jelek: +, –, •, :, =, <, >, ( ) ismerete, használata.  

Összeadás, kivonás, szorzás, osztás szóban és írásban.  

Szorzótábla ismerete a százas számkörben.  

A műveletek sorrendjének ismerete.  

Szöveges feladat értelmezése, megjelenítése rajz segítségével, leírása 

számokkal.  

Páros és páratlan számok megkülönböztetése.  

Szimbólumok használata matematikai szöveg leírására, az ismeretlen 

szimbólum kiszámítása.  

Statisztika.  

Adatok gyűjtése megfigyelt 

történésekről, mért vagy 

számlált adatok lejegyzése 

táblázatba.  

 

Események megfigyelése.  

Szokások kialakítása az adatok 

lejegyzésére.  

Adatokról megállapítások 

megfogalmazása: egyenlő 

adatok, legkisebb, legnagyobb 

adat kiválasztása.  

Adatgyűjtés elektronikus 

információforrások 

segítségével. 

Információforrások, adattárak 

használata.  

  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Véletlen, biztos, lehetetlen, táblázat, statisztika, adat.   

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

250 

 

 

 

Összefüggések, függvények, sorozatok  

Növekvő és csökkenő számsorozatok szabályának felismerése, a sorozat 

folytatása.  

Számpárok közötti kapcsolatok felismerése.  

 

Geometria  

Vonalak (egyenes, görbe) ismerete.  

A test és a síkidom megkülönböztetése.  

Testek építése szabadon és megadott feltételek szerint.  

Tájékozódási képesség, irányok ismerete.  

A hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérése. A szabvány 

mértékegységek: cm, dm, m, cl, dl, l, dkg, kg, perc, óra, nap, hét, hónap, év. 

Átváltások szomszédos mértékegységek között. Mennyiségek közötti 

összefüggések felismerése. Mérőeszközök használata.  

 

Valószínűség, statisztika  

Adatokról megállapítások megfogalmazása.  
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                                                                        ERKÖLCSTAN  

Alsóban az erkölcstant tanító tanítja  

ÉVES ÓRASZÁM 1. ÉVF: 36 ÓRA  

KERETTANTERVBEN TARTALOMMAL: 32,5 ÓRA  

KIDOLGOZÁSRA VÁRÓ: 3,5 ÓRA  

 

 

Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való 

viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a 

fejlesztése, alakítása. A multidiszciplináris jellegű tantárgy legfontosabb pedagógiai jellemzője ezért 

az értékek közvetítése, valamint az, hogy társadalmunk közös alapvető normái egyre inkább a tanulók 

viselkedésének belső szabályozó erőivé váljanak.   

A tantárgy középpontjában a formálódó gyermeki személyiség áll – testi, szellemi és lelki 

értelemben. Ez határozza meg a tanulás-tanítás folyamatát, illetve a tartalmának szerkezetet.  Az 

Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, valamint hazánk Alaptörvénye rögzíti az ember 

elidegeníthetetlen jogát az élethez és a szabadsághoz, következésképpen az erkölcstan a személy 

egyediségét és méltóságát helyezi a középpontba. Erre az alapelvre kell épülnie minden társas 

kapcsolatnak és közösségi szerveződésnek. Az erkölcstan magába foglalja az ember minden fontos 

viszonyulását – önmagához, társaihoz és közösségeihez, környezetéhez és a világhoz –, mert ezek 

alapozzák meg azt az értékrendet, amelyre az ember döntései során támaszkodhat.   

Az erkölcsi nevelés fő célja a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, az európai civilizációban 

általánosan elfogadott erkölcsi értékek tanulmányozása és ezek alkalmazása a mindennapokban – 

azzal a szándékkal, hogy mindez segítségükre legyen a megfelelő életvezetés és értékrend 

kialakításában, az önálló véleményformálásban, erkölcsi problémáik tudatosításában és a felelős 

döntéshozatalban. Az erkölcsi kérdésekről való gondolkodás során az elemi értékek fokozatosan 

értékrenddé, többé-kevésbé koherens, folyamatosan formálódó meggyőződésekké állnak össze, 

amelyek később meghatározó módon befolyásolják a felnőttkori életmódot, életfelfogást és 

életminőséget.  

A cselekedetek és az elmulasztott cselekedetek, a társadalmi teljesítmények megítéléséről 

azonban csak akkor folyhat értelmes párbeszéd, ha léteznek olyan erkölcsi alapelvek, amelyeket a 

nagy többség mértékadónak tart. Az értékrelativizmus elkerülése érdekében fontos tehát 

hangsúlyozni, hogy az erkölcstan tantárgy azoknak az alapértékeknek a megerősítésére törekszik, 

amelyek összhangban állnak az egyetemes és európai emberi értékrenddel, amely az Alaptörvényből 

is kiolvasható.  

A különböző társadalmakban azonban nem egészen egységes a közösnek tekinthető értékek 

és normák értelmezése – különösen olyankor nem, amikor ezek konkrét helyzetekben ütköznek 

egymással, vagy sajátos érdekek befolyásolják a róluk való gondolkodást. Ezért az értékek és a 

normák megítélése minden korban gyakran képezte vita és egyeztetés tárgyát a közösségeken belül – 

és sokszorosan így van ez napjainkban, amikor a környezet a korábbiaknál kevesebb biztos 

tájékozódási pontot kínál a fiatalok számára. A saját értékek keresése közben azonban fontos 

megérteni azt is, hogy az értékek sokfélék és kulturálisan változatosak, s a tanulóknak nyitottá kell 

válniuk a sajátjukétól eltérő értékrendek befogadására is. A magatartást befolyásoló 
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értékek/erényekegy része személyes jellegű, mivel az énnel és az identitással áll kapcsolatban. Más 

részük interperszonális – másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más 

részük alapvetően társadalmi jellegű – közösségeinkhez és környezetünk egészéhez kapcsolódva 

fontos szerepet játszik abban, hogy világunk élhető és utódainkra is átörökíthető maradjon.  

Az erkölcsi érzék, illetve mélyebb szinten a lelkiismeret fejlesztése azt jelenti, hogy képessé 

tesszük gyermekeinket arra, hogy olyan értékeket erősítsenek meg magukban, amelyek egyszerre 

igazodnak az alapvető erkölcsi értékekhez, valamint saját és közösségeik érdekeihez. Közben pedig 

fejlődnek bennük azok a pozitív belső késztetések is, amelyek segítségükre vannak a jó és a rossz 

felismerésében, az elkövetett hibák kijavításában, valamint a bűntudat kezelésében.  

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az 

autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért az önálló, felelős és kritikai gondolkodás, 

valamint a tudatos cselekvés kialakulásának elősegítése. Ugyanilyen fontos jellemzője a felelős 

magatartásnak az empátia, a másik ember helyzetének megértése és átérzése. Az erkölcsi nevelés 

alapvető feladata ezért a másokkal való törődés, a szolidaritás képességének erősítése is. S végül a 

felelős cselekvés harmadik elengedhetetlen összetevője az a képesség, hogy elvont, egyetemes 

nézőpontból is rá tudjunk tekinteni a dolgokra. Ebből a szempontból az erkölcsi nevelés fő feladata 

az igazságosság és a méltányosság elvének megértetése és elfogadtatása a gyerekekkel. A nevelés e 

három területének ugyanakkor szerves részét képezi az érzelmi intelligencia fejlesztése is, amely a 

viselkedést a kognitív szint alatt – e szintnél erősebben – befolyásolja, s amelynek hiánya, illetve 

fejletlensége elemi akadálya lehet a kívánatos értékek bensővé válásának.  

Az iskolai tanulásra jellemző módon az erkölcstan is számos ismeretet közvetít. A tantárgy 

felépítése azonban nem elsősorban ismeret-, hanem sokkal inkább érték- és fejlesztésközpontú. A 

fejlesztés célja a magatartást meghatározó erkölcsi kategóriák jelentéstartalmának évről évre való 

gazdagítása, az életkornak megfelelő szinten való megtapasztalása, tudatosítása, illetve szükség 

szerinti újrarendezése. Mindennek személyes tapasztalatokon, reflexiókon és véleményalkotáson kell 

nyugodnia. A tananyag felépítése ezért nem lineáris, hanem spirális szerkezetű. Az életkornak 

megfelelő résztémák és tevékenységek hátterében évről évre ugyanazok a nagy tematikai egységek 

térnek vissza – más-más konkrét előfordulási szinten, más-más hangsúlyokkal –, építve a korábbi 

tapasztalatokra, kiegészítve és szintetizálva azokat. A kétéves szakaszokon belül azonban sem a nagy 

témakörök, sem pedig a résztémák tantervi egymásutánja nem jelent előírt sorrendet. Az, hogy melyik 

kérdéskör mikor kerüljön sorra, leginkább helyben, a tanulócsoport ismeretében határozható meg.  

A tananyag tartalma inkább épül a hétköznapi életből merített és oda visszacsatolható 

tapasztalatokra, illetve személyes élményekre, mint elméleti jellegű ismeretekre. Ezeket természetes 

módon egészíthetik ki az életkornak megfelelő erkölcsi kérdéseket felvető történetek, mesék, 

mondák, irodalmi vagy publicisztikai szövegek, filmek vagy digitális formában elérhető egyéb 

tartalmak. Az erkölcstan a tanulókra nem közlések befogadóiként, hanem a tanulási folyamat aktív – 

gondolkodó, kérdező, mérlegelő, próbálkozó, vitatkozó és útkereső – résztvevőiként tekint.  

Mivel az erkölcsi nevelés már kisgyermekkorban, a családban elkezdődik, majd az óvodában 

és egyre táguló környezeti hatások között folytatódik – ideértve a kortársi csoportokat és a médiát is 

–, a gyerekek sem az első napon, sem pedig a későbbiekben nem „tiszta lapként” lépnek be az iskola 

kapuján. Valamilyen ösztönösen és/vagy tudatosan már meglévő erkölcsi rendet hoznak magukkal. 

Ezzel összhangban vagy ezzel vitatkozva kell megpróbálni segítséget nyújtani nekik ahhoz, hogy el 

tudjanak igazodni az egymásnak sokszor ellentmondó értéktartalmú információk, üzenetek között, 

illetve hogy választást igénylő helyzetekben lelkiismeretük szavára hallgatva, morálisan helyes 

döntéseket tudjanak hozni.  
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Mivel ez sohasem jön létre a gyerekek személyes megérintődése és elhatározása nélkül, a 

pedagógus feladata nem erkölcsi kinyilatkoztatások megfogalmazása, az erkölcsi jóval kapcsolatos 

ismeretek vagy egyes értékek verbális hangoztatása, hanem elsősorban a figyelem ráirányítása a 

különböző élethelyzetek morális vonatkozásaira, a kérdezés, a gondolkodás és az állásfoglalás 

bátorítása, a szabad beszélgetések, valamint a nézőpontváltást gyakoroltató szerepjátékok és viták 

moderálása. Nem lehet azonban eléggé hangsúlyozni – különösen az általános iskolai korosztály 

esetében –, hogy az eredmény döntő mértékben nem a közlések tartalmán, hanem a közvetítés módján 

múlik. Egy hiteles felnőtt, akinek értékekkel kapcsolatos nézetei összhangban vannak a tetteivel, 

csupán a példája révén erősebb és maradandóbb erkölcsi hatást tud gyakorolni a gyerekekre, mint 

mások a szavaikkal.  

Az erkölcsi tanulást számos pedagógiai módszer és tevékenység segítheti, amelyek 

legfontosabb közös jellemzője az élményszerűség, a fizikai, szellemi és lelki értelemben vett cselekvő 

tanulói részvétel. Az erkölcstanórák kitüntetett munkaformája lehet sok egyéb mellett: a szabad 

beszélgetés, az önkifejező alkotás, a vita, a szerepjáték, a megfigyelés, a kérdezés, a rendszerezés és 

az elemzés, valamint az iskolai és a helyi közösség életébe, esetleges problémáinak megoldásába, a 

különböző szintű kulturális és közösségi értékteremtésbe való tevékeny bekapcsolódás. Az erkölcsi 

nevelés jó lehetőségeit kínálják ugyanakkor az olyan tanórán kívüli formák is, mint például az iskolai 

hagyományok ápolása, a társak segítése, a helyi közösség számára végzett bármilyen hasznos 

tevékenység, illetve az önkéntes munka.  

Mindezzel összhangban az értékelés módja is eltér a hagyományos tantárgyi értékeléstől. Az 

osztályozás nélküli értékelés fontos területe lehet a kívánatos magatartási értékek rendszeres 

megerősítése – szóban vagy bármilyen egyéb formában – egyrészt a pedagógus, másrészt a társak és 

a közösség részéről. Az ilyen típusú visszajelzések befogadására jó keretet nyújthat a tanulói 

portfólió. Osztályzattal is értékelhető az egyéni vagy közös feladatokban való részvétel, illetve egy-

egy konkrét tevékenység. Soha nem irányulhat viszont az értékelés azoknak a személyes 

vélekedéseknek a minősítésére vagy osztályozására, amelyek értékközpontú kialakítása a tantárgy 

lényegi funkciója.  
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1. évfolyam  

 

Az iskolai erkölcsi nevelés nem előzmény nélküli: kisgyermekkori alapokra építhet. A kisgyermek 

azonosul a szeretett személyekkel. Az általuk megjelenített szociális normák alakítják első ítéleteit 

arról, hogy mi a jó és mi a rossz. Ezért fontos, hogy a pedagógus ismerje a szubkultúrá(ka)t, ahonnan 

tanítványai érkeznek. A gyermekek az óvodában megismerkednek a társas normák első 

intézményesített formáival, amelyek betartása révén tapasztalatokat szereznek a családnál tágabb 

közösséghez tartozás élményéről és rendjéről. A gyerekek többsége az óvodáskor végére érti meg 

teljesen, hogy a nem az ember állandó jellemzője, és többé-kevésbé kialakul nemi identitásuk. 

Négyéves koruk körül kezd formálódni etnikai identitásuk. Saját bőrszínükhöz és etnikumukhoz való 

viszonyuk alakulása azonban erősen függ attól, hogy az őket körülvevő szűkebb és tágabb környezet 

milyen képet alkot az ő csoportjukról mint egészről. Mások bántása és a másoknak való 

segítségnyújtás képessége – az agresszió és a proszociális viselkedés – általában hároméves kortól 

kezdve jelenik meg a gyerekek magatartásában. Mindkét viselkedési mód alakulása nagymértékben 

függ azonban a környezeti hatásoktól, és döntő módon visszahat a gyermek én-tudatának, illetve 

egész személyiségének fejlődésére. Az alapvető viselkedési normák az iskolába lépés idejére 

kezdenek rögzülni a gyerekekben, ami lehetőséget teremt arra, hogy fokozatosan megtanuljanak 

uralkodni saját késztetéseiken, és képesek legyenek érzelmeiket, mozgásukat, választásaikat 

ellenőrizni – vagyis fokozatosan képessé váljanak az önkontrollra.   

Az általános iskola 1. évfolyamán egyre több időt töltenek a gyerekek a kortársaikkal, s ennek 

eredményeként felerősödnek a versengések, az együttműködést igénylő helyzetekben átélt sikerek és 

kudarcok, illetve a külső visszajelzések. Ezek hatására spontán módon kezd átformálódni a gyerekek 

önértékelése. Ez a folyamat jó alapot kínál az önismeret és a társas kultúra, valamint a szociális 

kompetencia fejlődésének tudatos pedagógiai eszközökkel való támogatására.  

A tanulók megismerési folyamatai – az észlelés, a figyelem, az emlékezet, a képzelet és a 

gondolkodás – szintén jelentős változáson mennek át ebben az életszakaszban, amire az 

erkölcstanórákon is ráépülhet a szóbeli anyanyelvi kommunikáció célzott fejlesztése. Mindazonáltal 

az önkifejezés legjellemzőbb formája ebben az időszakban a tanulságok direkt módon való 

megfogalmazása helyett a mesélés, az élményeken alapuló rajzolás, festés, mintázás és a mozgás. Ez 

jó lehetőséget teremt az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség életkornak megfelelő 

formálásához is.  

A nevelői közösségnek érzékenyen kell alkalmazkodnia az eltérő szociokulturális háttérrel 

rendelkező gyerekek magukkal hozott sokféle normájához, az ezekből fakadó kulturális és 

képességbeli sokszínűséghez. Egyúttal azonban – a családi érték- és normarendszert kiindulási 

alapnak tekintve –, el kell kezdenie támogatni a gyerekeket abban, hogy fokozatosan be tudjanak 

illeszkedni az iskolai közösség érték- és normavilágába. Nagyon fontos, hogy a pedagógus és a 

gyermek kapcsolatában ne jelenjék meg az agresszió semmilyen formája, és a tanító magatartása az 

általa is elvárt proszociális viselkedés mintáit közvetítse tanítványai felé. Ugyanilyen fontos, hogy 

kontroll alatt tartsa esetlegesen meglévő előítéleteit, valamint a tanítványai körében spontán módon 

megjelenő előítéletes viselkedési elemeket. Jelentős mértékben függ ugyanis ettől, hogy miként 

alakul az osztály kisebbség(ek)hez tartozó tagjainak énképe és autonóm erkölcse.   

Az 1–2. osztályosok gondolkodásának általános sajátossága a konkrét műveleti jelleg. Igazán 

tárgyak és események jelenlétében tudnak problémákat mérlegelni és megoldani. Hosszabb ideig 

képesek már szándékos figyelemre, de könnyebben tudnak valamit átélni, mint figyelmüket 

szándékosan a feladatra összpontosítani. Idegrendszerük működését még az agyuk érzelmi-indulati 
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életet szabályozóközpontja uralja. A tantárgy keretében felvetődő erkölcsi kérdéseket ezért érdemes 

mindig valamilyen konkrét és az adott pillanatban jelen lévő – látott, hallott vagy cselekvéses módon 

átélhető – élményhez kapcsolni. Az életkornak leginkább megfelelő élmények közege pedig ebben 

az életszakaszban a mese világa. A gyerekek ugyanis 7–8 éves korukig a mesék közegében tudják 

legkönnyebben kezelni félelmeiket és szorongásaikat. Az élet olyan nagy kérdéseire, mint például az 

elválás vagy a halál, ebben a közegben kapnak számukra feldolgozható módon választ – miközben 

azért persze már pontosan különbséget tudnak tenni a mese és a valóság között.  

Bár a tantárgy egészében később fontos szerepet töltenek be a dilemmák és a viták, az 1–2. 

osztályos gyerekek foglalkozásain ezeknek még kevéssé van helye. Ennek a korosztálynak 

mindenekelőtt állandóságra és érzelmi biztonságra van szüksége a fejlődéshez. A társas helyzeteken 

belüli nézőpontváltás – hol egyik, hol másik szerepbe helyezkedve – azonban már az ő esetükben is 

jól gyakoroltatható, előkészítve ezzel az empátia és az érvelő vita képességének későbbi kialakulását.  

 

 

Tematikai egység  
Az én világom  Órakeret  

 

5,5 óra  

  10%  -  

Előzetes tudás, 

tapasztalat  

  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai:  

Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése.   

A saját környezet elemeihez való viszonyulás 

tudatosságának fejlesztése.   

A nehéz helyzetekkel való megbirkózás képességének 

megalapozása.   
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Ismeretek/fejlesztési követelmények   Kapcsolódási pontok  

Ki vagyok én? Hogyan és hányféle módon szólítanak 

engem mások? Mit jelent a nevem?   

Hol születtem és mikor? Hány éves vagyok? Kik a szüleim?  

Mit tudok magamról? Milyen voltam kisebb koromban? 

Miben változtam?   

Milyen jelek tartoznak hozzám, amelyek az én helyemet, az 

én dolgaimat jelölik és megkülönböztetik azokat másokéitól?  

 

Ilyen vagyok    

Milyennek látom magam, ha tükörbe nézek? Hasonlítok-e 

valakire a családban? Mit szeretek magamon? Van-e olyan, 

amit nem szeretek, és ha igen, miért?  Minek szoktam 

örülni, mitől leszek szomorú, és mitől félek? Ha szomorú 

vagyok vagy félek, mitől múlnak el ezek a rossz érzések?  

Hogyan tudok vigyázni magamra és az egészségemre? Miben 

kell erősödnöm?  

 

Kedvenc helyeim, tárgyaim és tevékenységeim  

Hol szeretek lenni, és hol nem, miért? Hová szeretnék 

eljutni? Melyek a legkedvesebb játékaim és tárgyaim? Miért 

szeretem őket? Hogyan vigyázok rájuk? Mit szeretek 

játszani és kivel? Mit szeretek csinálni és mit nem? Miért?  

 

Nehéz helyzetek  

Mit könnyű megtennem, és mit nehéz? Voltam már olyan 

nehéz helyzetben, amikor először nem tudtam, mit kell 

tennem? Végül mit tettem? Mit csinálnék most, ha 

ugyanabban a helyzetben lennék?   

Vizuális kultúra:  

személyes élmények 

megjelentetése sík vagy 

plasztikus alkotásokban.  

 

Magyar nyelv és irodalom:  

- beszédkészség, 

beszédbátorság 

fejlesztése - önismereti 

gyakorlatok  

- a szituációnak 

megfelelő 

nyelvhasználat 

fejlesztése  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  Lány, fiú, születésnap, változás, öröm, szomorúság.  

 

 

Tematikai 

egység  

Társaim – Ők és én  Órakeret   6 óra  

  10%  3,5 óra  

Előzetes tudás, 

tapasztalat  
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A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési  

céljai  

A személyes kapcsolatok és vonzódások világában való 

tájékozódás képességének fejlesztése, mások elfogadásának 

segítése.  

Az alapvető kommunikációs formák tudatos használatának 

fejlesztése.  

A személyes érzések és gondolatok kifejezésének 

gyakoroltatása.   
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Ismeretek/fejlesztési követelmények   Kapcsolódási pontok   

Akiket ismerek  

Kiket ismerek a rokonságból, az iskolából és 

máshonnan?  

Milyen kapcsolat fűz hozzájuk? Ki mennyire áll közel 

hozzám?  

Kiket szeretek, kiket nem, és miért? Miért jó, ha 

különféle ismerőseink vannak?  

 

Mások másmilyenek  

Milyenek más gyerekek? Mi mindenben különböznek 

tőlem? Vajon milyennek látnak ők engem?   

 

Kapcsolatba lépek másokkal  

Milyen helyzetekben és milyen okból lépek 

kapcsolatba másokkal? Hogyan szólítsam meg a 

különböző korú közeli és távolabbi ismerősöket? 

Hogyan szólítsam meg az iskola idősebb tanulóit, a 

tanárokat és az iskolában dolgozó többi felnőttet?  

Hogyan kérhetek segítséget felnőttektől és 

gyerekektől? Hogyan szólítsak meg egy ismeretlen 

embert, ha segítségre van szükségem? Hogyan 

viselkedjek, ha engem szólítanak meg? Hogyan illik 

viselkednem különböző helyzetekben?  

Mit tegyek, ha idegen ember szólít meg az utcán? 

Kiben bízhatok meg?   

 

Gondolataim és érzéseim kifejezése  

Honnan tudhatom egy másik emberről, hogy mit 

érez?  

Mi mindent tudok kifejezni szavakkal, gesztusokkal 

és képekkel?   

Hogyan mutathatom meg, ha szeretek valakit? 

Miként fejezhetem ki elfogadható formában azt, ha 

nem szeretek valakit? Milyen jelek árulják el 

számomra, hogy milyen érzéseket vált ki másokból, 

amit mondok vagy teszek?  Mivel tudnak mások 

megbántani engem? Mivel tudok én megbántani 

másokat? Előfordulhat-e olyan helyzet, amikor 

jobb, ha nem mutatjuk ki az érezéseinket? Miben 

Környezetismeret: 

különbség a felnőttek és a 

gyerekek között.  

 

Magyar nyelv és irodalom:  

egyszerű ítéletalkotás 

mesék szereplőiről; 

mindennapi konfliktusok 

átélése dramatikus 

játékban; szöveges 

üzenetek érzelmi 

tartalmának megértése.  

A szituációnak megfelelő 

nyelvhasználat 

alkalmazása.  

Nem verbális jelzések 

tartalmának felismerése.   

 

Vizuális kultúra: 

átélt esemény 

vizuális 

megjelenítése;   

a kép és a hang szerepének 

megfigyelése animációs 

mesékben; a közvetlen és 

közvetett kommunikáció 

közti különbségek 

felismerése.  
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más az, ha személyesen találkozunk valakivel, mint 

hogyha telefonon vagy interneten beszélünk vele?  

A „másság” elfogadása.  

Önismereti játékok.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Ismerős, ismeretlen ember, megszólítás, udvariasság, illem, 

segítségkérés, érzés, gondolat, öröm, bánat, szeretet, 

rokonszenv, ellenszenv.  
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Tematikai 

egység  

Közvetlen közösségeim – A család és a gyerekek  Órakeret   9 óra  

  10%   

Előzetes tudás, 

tapasztalat  

  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai:  

A családi-rokonsági kapcsolatok személyes értékeinek 

tudatosítása.  

A családi hagyományok és ünnepek átérzésének elősegítése.   

Az iskoláskor életmódbeli sajátosságainak tudatosítása.  

Annak felismertetése, hogy más családokban egészen más 

módon élhetnek a gyerekek. A mások szokásai iránti tisztelet 

megalapozása.  
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Ismeretek/fejlesztési követelmények   Kapcsolódási pontok   

Különféle közösségeim  

Milyen csoportokhoz tartozom? Mi változott ezen a 

téren óvodás korom óta? Melyek az én közösségeim 

az iskolában és az iskolán kívül?  

 

Család és rokonság  

Kikből áll a mi családunk? Milyen a kapcsolatom 

azokkal a családtagjaimmal, akikkel együtt lakom? 

Vannak-e olyan közeli családtagjaim, akikkel nem 

közös lakásban lakunk? Jó, ha együtt vagyunk? Mit 

kapok tőlük, és én mit adok nekik? Hogyan tudjuk 

segíteni egymást? Vannak-e szabályok a családban, 

amelyeket be kell tartani?  

Kik tartoznak még a rokonságunkhoz, és velük 

milyen a kapcsolatom? Mit jelent számunkra az, hogy 

rokonok vagyunk?   

Vajon más családok ugyanúgy élnek, mint mi? Mi 

mindenben különbözhet egyik család a másiktól?   

 

Családi hagyományok  

Milyen hétköznapi családi szokásaink vannak? Mit 

szeretek ezek közül és mit nem? Miért?   

Milyen családi ünnepeink vannak, és hogyan tartjuk 

meg ezeket? Mit szeretek közülük és miért? Van 

olyan is, amit nem szeretek? Miért?  

Miben különböznek más családok szokásai és 

ünnepei a mieinktől?   

 

A gyerekek élete  

Hogyan telik egy napom az iskolában? Milyen a 

hétvégém? És milyen számomra egy ünnepnap vagy 
az iskolai szünet egy napja?    

Vajon máshol hogyan telik el a gyerekek egy-egy 

napja? Mi mindenben lehet más az életük, mint az 

enyém?   

Környezetismeret: az 

iskolai élet rendje.  

 

Vizuális kultúra: az 

internethasználat szabályai; 

videojátékokkal 

kapcsolatos élmények 

feldolgozása.  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: élet a családban; 

családi rendezvények, 

ünnepek, események; 

iskolai és 

osztályrendezvények.  

 

Kulcsfogalmak/f 

ogalmak  

Család, rokon, segítségnyújtás, szokás, hagyomány, ünnep, 

hétköznap, feladat, szabadidő.   
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Tematikai egység  Tágabb közösségeim – A lakóhelyi közösség  Órakeret   6 óra  

  10%   

Előzetes tudás, 

tapasztalat  

  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai:  

A helyi társadalomba való beágyazottság tudatosítása.  

A lakóhelyi közösséghez fűződő kapcsolatok és értékek 

tudatosítása.   

A lakóhelyi közösség hagyományainak megismertetése.  

Annak megértetése, hogy más emberek sokszor más 

körülmények között élnek.   

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények   Kapcsolódási pontok   

Akik körülöttünk élnek  

Kik élnek körülöttem, és kivel milyen kapcsolatban 

vagyok?   

Mi köt össze azokkal, akikkel egy helyen (községben, 

városi lakónegyedben, utcában, társasházban) élek?   

Vannak-e közös lakóhelyi szokásaink és 

hagyományaink? Ha igen, részt szoktam-e venni 

ezekben? Mi a jó bennük?  

 

Más lakóhelyek, más szokások  

Másutt hol jártam már a családommal vagy az 

iskolával? Milyen más helyekkel állnak kapcsolatban a 

szüleim és a rokonaim? Mi mindenben különböznek 

ezek a mi lakóhelyünktől?   

Vajon vannak-e egészen másféle lakóhelyek is 

hazánkban és a világ más részein?   

Vizuális kultúra: 

környezetünk külső és 

belső terei. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Lakóhely, szomszéd, falu, város, szokás, hagyomány.   

 

 

Tematikai 

egység  

A környező világ  Órakeret   6 óra  

  10%  -  

Előzetes tudás, 

tapasztalat  
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A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési  

céljai  

A lakóhelyi élővilághoz fűződő személyes kapcsolat 

kialakulásának elősegítése.  

 A környező élővilág megóvására irányuló felelősségérzet 

megalapozása.   

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények   Kapcsolódási pontok  

Kicsik és nagyok  

Mi nagyon kicsi, és mi óriási? Mi van nagyon közel és mi van 

borzasztóan messze?   

Mi van alattunk, és mi van felettünk? Mi volt nagyon régen, és 

mi lesz a távoli jövőben? Honnan tudhatunk ezekről a 

dolgokról?  

 

A képzelet határai  

Hová tudunk eljutni, és hová nem tudunk?  

Merre járunk az álmainkban?   

Hol játszódnak a mesék, és kik a szereplőik? Kiknek a fejében 

születnek a mesék? Én is kitalálhatok meséket?   

 

A jó és a rossz  

Kik a jók és kik a rosszak a mesékben? Honnan tudjuk? Mi 

mindent tesznek a jó és mit a gonosz szereplők? Miért és 

hogyan harcolnak egymással a mesékben a jó és gonosz oldal 

hősei?  

Növények és állatok a környezetünkben   

Miért jó, hogy vannak körülöttünk növények? Mi változna 

meg, ha hirtelen eltűnnének? Hogyan tudunk vigyázni rájuk és 

részt venni a gondozásukban?   

Vajon felelősek vagyunk-e az erdőkben és a réteken élő 

növényekért is? Mit tudunk tenni értük?  

Milyen állatok élnek a környezetünkben? Hogyan tudunk részt 

venni a gondozásukban? Mit jelentenek számunkra a velünk 

élő házi állatok? Mi az, amit megtehetünk egy állattal, és mi az, 

amit nem szabad megtennünk?   

 

A természet védelme  

Melyek a kedvenc helyeim a vidékünkön, és miért éppen 

ezeket szeretem?   

Miért hívnak egyes tájakat, növényeket vagy állatokat 

védettnek? Én hogyan tudok hozzájárulni a természet és az 

élővilág értékeinek megóvásához?  

Környezetismeret: 

szobanövények és házi 

kedvencek gondozása; 

veszélyeztetett fajok.  

 

Vizuális kultúra: a természeti 

környezet elemeinek 

megjelenítése.  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: növényápolás, 

állatgondozás.  

 

 

Magyar nyelv és irodalom: a 

mesék világa; alapvető 

erkölcsi-esztétikai 

kategóriák (szép-csúnya, 

jórossz, igaz-hamis).  

 

Vizuális kultúra:  

elképzelt dolog vizuális 

megjelenítése; különböző 

anyagok használata a 

kifejezés szándékával; 

képzeletbeli helyek, terek 

megjelenítése; 

meseszereplők megjelenítése 

különféle technikákkal. 
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Kulcsfogalmak/f 

ogalmak  

Természet, vidék, környezet, táj, növény, állat, felelősség, gondozás, védett 

növény és állat, természetvédelem. Kicsi, nagy, óriási, közel, távol, múlt, 

jövő, mese, álom, képzelet, jó, rossz, gonosz, harc.  

 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két  

évfolyamos ciklus 

végén  

A tanuló életkorának megfelelő reális képpel rendelkezik saját külső 

tulajdonságairól, tisztában van legfontosabb személyi adataival.   

Átlátja társas viszonyainak alapvető szerkezetét.   

Képes érzelmileg kötődni környezetéhez és a körülötte élő emberekhez.  

Képes kapcsolatba lépni és a partner személyét figyelembe véve 

kommunikálni környezete tagjaival, különféle beszédmódokat tud 
alkalmazni.  

A beszélgetés során betartja az udvarias társalgás elemi szabályait. Érzi 

a szeretetkapcsolatok fontosságát.  

Érzi, hogy a hagyományok fontos szerepet játszanak a közösségek 

életében.  

Törekszik rá, hogy érzelmeit a közösség számára elfogadható formában 

nyilvánítsa ki.  

Képes átélni a természet szépségét, és érti, hogy felelősek vagyunk a 

körülöttünk lévő élővilágért.  

Képes rá, hogy érzéseit, gondolatait és fantáziaképeit vizuális, mozgásos 

vagy szóbeli eszközökkel kifejezze.  

Tisztában van vele és érzelmileg is képes felfogni azt a tényt, hogy más 

gyerekek sokszor egészen más körülmények között élnek, mint ő.  

Meg tudja különböztetni egymástól a valóságos és a virtuális világot.   
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Környezetismeret  

1. évfolyam  

Éves órakeret: 36 óra  

Kidolgozott órakeret: 32, 5 óra  

Kidolgozásra vár: 3,5 óra  

 

 

Az iskolába kerülő növendékek környezetükkel, a természettel kapcsolatos saját élményei, 

megfigyelései és ezekre talált magyarázatai egy-egy tanulócsoportban nagyon sokfélék. A 

környezetismeret tantárgy tanulása abban segít, hogy egy-egy ismeretelemen keresztül a 

csoport közös nyelvet, közös magyarázatokat találjon, párbeszédet kezdjen, mérsékelve a 

különböző családi, illetve szociokulturális háttérből adódó különbségeket. A közös dialógus 

élményén túl cél a közvetlen környezetben való biztonságos tájékozódás, valamint a saját 

szervezet tudatos megfigyelése, az érzékelt tapasztalatok megfogalmazása és annak 

megerősítése, hogy a környezet, az életmód és a testi jelzések kapcsolatban állnak egymással. 

Ebben az életszakaszban a kisgyermek már számos jelenséget érzékelt szűkebb-tágabb 

környezetében. A rendszeres megfigyelés, a módszeresség, a kérdések felvetésének (a miértek 

megfogalmazásának) és a válaszkeresésnek, a magyarázatok indoklásának az igényét itt 

alakítjuk ki. Itt figyelünk fel az ok-okozati kapcsolatokra, a rendszer-részrendszer viszonyra, 

az állandóság és változás létére, a természetben megtalálható ritmusokra. Ezeknek aprólékos 

magyarázatára még nem vállalkozhat a tantárgy, de a probléma elhelyezése, a megfigyeléseken 

és tényeken alapuló megokolás itt válik a vizsgálódás részévé.  

A természeti jelenségek fürkészése, a környezet iránti pozitív attitűd megtartása vagy 

kialakítása, a természet és az élőlények szépségének (önmagáért való értékének) felfedezése 

ahhoz teremt kedvet, hogy a gyermek az ezekkel kapcsolatos tudását fejlessze. Az élő természet 

vizsgálata (egyes részletek puszta észrevétele is) számos olyan készséget igényel, melyeket 

csak közvetlen tapasztalásokon keresztül lehet fejleszteni, ezért a tanulói vizsgálódásra, a 

természettel való közvetlen kapcsolatra fordított idő bőven megtérül abban, hogy tanítványaink 

nemcsak felmondják, de értik is (sőt átérzik) a tanultakat.  

A technikai, épített és szociális környezet vizsgálata éppen ilyen fontos: a helyükre 

kerülő elemek a gyermek biztonságérzetének, bizalmának erősödését éppúgy szolgálják, mint 

tudásának gyarapodását. A foglalkozások, a környezeti elemek, a ház körüli teendők, vagy 

éppen a közlekedés vagy településszerkezet megismerése olyan tájékozottságot adnak a 

kisgyermeknek, amelyek – ha közvetlenül nem is mindig vagy nem azonnal hasznosítja 

életében – világképének stabilitását szolgálják.  

Az iskolába lépés a kisgyermek életében számos változással jár. Különösen az első 

hónapokban jelent nehézséget az új környezet, az új feladatok teljesítése és az iskolai 

elvárásoknak való megfelelés. A környezetismeret – a többi tantárgyhoz szorosan kapcsolódva 

– segíthet, hogy a gyermek a környezetében tapasztalt változásokat elhelyezze, új környezetét 

elfogadja, és abban biztonságot leljen. Az iskolával és környezetével kapcsolatban a gyermek 

által hozott, illetve a helyi közösségekben élő narratívák beépítése a helyi tantervbe emiatt is 

kívánatos.  

A környezet jelenségeire való rácsodálkozás adja a közös munka alapját. A saját 

tapasztalatokkal és magyarázatokkal való szembesülés, ezek más tapasztalatokkal és 
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indokokkal való szembesítése teremti meg a gyermekben az igényt az ok-okozati 

összefüggések megtalálására, az érvelésre, indoklásra, a tények felismerésére.  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Az iskola  
Órakeret   

4 óra  

  10%  3,5 óra  

Előzetes tudás    

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési  

céljai  

A megismerési módszerek folyamatos alkalmazása 

(megfigyelés, leírás, összehasonlítás, csoportosítás, 

mérés).  

A térbeli tájékozódás fejlesztése.   

A mindennapi környezetben előforduló jelek, jelzések 

felismerése és értelmezése, a jelekből álló információhoz 

kapcsolódó kommunikáció fejlesztése.  

Az iskolás élettel kapcsolatos életmódbeli szokások 

tudatosítása, gyakoroltatása.   

A természeti és az épített környezet megfigyelése, 

megkülönböztetése az iskolai környezetben.   

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások,  

ismeretek  
Fejlesztési követelmények  

Kapcsolódási 

pontok  

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati 

alkalmazások: Mi a 

különbség az óvoda és 

az iskola között?   

Mi van az iskolában?   

Hogyan tájékozódunk az 

iskola épületében?  

Az iskolai élet rendje.  

Helyes viselkedés és 

megfelelő öltözködés az 

iskolában (tanórán, 

különböző szabadidős 

foglalkozásokon, 

szünetben).  

Az iskolában dolgozók 

foglalkozásának 

összehasonlítása. 

Megszólításuk, köszönés, 

Vizuális kultúra: 

színek, formák.  

 

Matematika:  

távolságok, 

nagyságrendek 

becslése, 

megnevezése, 

mérése.  
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A tanulás folyamatában való aktív részvétel fejleszti a kezdeményezőkészséget és a 

felelősségtudatot, a tartalmak pedig szerepet játszanak az azonosságtudat és a hagyományokhoz 

való kötődés erősítésében, az állampolgári felelősségérzet előkészítésében és az önismeret 

kibontakoztatásában is. Az ember szervezetével kapcsolatos ismeretek formálják az egészséges 

életmóddal kapcsolatos szemléletet és a megvalósítás gyakorlatát, hozzájárulnak az önismeret 

fejlődéséhez, formálják a tanulónak a családhoz és a tágabb közösséghez való viszonyát.  

A tematikai egységek általában 8 órára tervezettek. Ez azonban nem jelenti azt, hogy 

nyolc héten keresztül egy témával kell foglalkozni. A tanulásszervezés során kifejezetten 

ajánlott az egyes témakörök integrált feldolgozása, illetve az egyes témáknak az első, illetve a 

második évfolyam közötti szétosztása.  

 

  

Kikkel találkozunk az 

iskolában?   

udvariassági formulák 

használata.  

Az osztályterem, ahol 

szeretek lenni: az 

osztályteremben  

Technika, életvitel 

és  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Az iskolás gyerek  Órakeret   
4 óra  

  10%  -  

Előzetes tudás    

Hogyan öltözködünk az 

iskolában?  

Milyen élőlények vannak a 

tanteremben, az iskolában, 

az iskola udvarán?  

Miért nem akar sok szülő 

házi kedvencet otthonra?   

 

Ismeretek:  

A környezetünkben 

előforduló anyagok 

érzékelhető tulajdonságai.  

A szobanövények és a házi 

kedvencek gondozása.  

Életfeltételek.  

Az időjárást jelző 

piktogramok.  

Az iskolában található 

jelek, jelzések, 

piktogramok.   

Beszokatás.  

található tárgyak, bútorok 

megnevezése, jellemző 

tulajdonságaik 

összegyűjtése, 

csoportosításuk különböző 
szempontok szerint.  

Élőlények és élettelen 

dolgok összehasonlítása, 

különbségek 

megfogalmazása.  

Egyszerű növényápolási 

munkák elvégzése (ültetés, 

öntözés, talajlazítás) és a 

hozzájuk tartozó  

néhány eszköz nevének 

megismerése, az eszközök 

használata.  

A házi kedvencek, a házban 
és a ház körül élő állatok  

megnevezése, egy-egy (az 

ember számára) jellemző 

tulajdonságának 

megnevezése.   

Az időjárás megfigyelése, 

az időjárásnak megfelelő 

öltözködés megtervezése.  

Tájékozódás az iskola 

épületében.  

Az iskola épületében és a 

környéken található jelek, 

jelzések értelmezése. 

Mérés, becslés, vázlatos 

alaprajz készítése. 

Tájékozódás vázlatrajz 

alapján. Természetes 

mértékek (lépés, arasz stb.) 

használata.  

gyakorlat: helyes 

öltözködés.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

 
 

Élő, élettelen, növény, állat, életjelenség.  
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A tematikai 

egység 

nevelésifejlesztési 

céljai  

Az állandóság és változás szempontjából a napi és éves 

ritmus felismerése, mintázatok keresése. A megfigyelés, 

a mérés és a tapasztalatok rögzítése. Az ember 

megismerése és egészsége szempontjából a saját test 

megismerése.  

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások,  

ismeretek  
Fejlesztési követelmények  

Kapcsolódási 

pontok  

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások:  

Mi a különbség az 

iskolás és az óvodás 

gyerek napirendje 

között?  Mivel telnek a 

hétköznapok, a hétvégék 

és az ünnepek?  

Hogyan, mikor és mennyit 

tanulunk?   

Hogyan tájékozódunk a 

környezetben?   

Mit, mikor, hogyan és 

mennyit együnk?  

Mi a különbség felnőttek 

és gyerekek között?  

 

Ismeretek:  

A napszakok, évszakok 

váltakozása. A napok és a 

hónapok. Napirend és 

napszakok.  

Az emberi test külső 

képe. Az ember főbb 

testrészei. Legfontosabb 

érzékszerveink és 

szerepük a környezet 

megismerésében. 

Védelmük fontossága és 

módjai.  

Napi- és hetirend 

tervezése, a megvalósítás 

értékelése.  

Helyes testtartás. A 

megvilágítás szerepének 

felismerése tanulás 

közben.  

A helyes táplálkozási és a 

higiénés szokások 

tudatosítása, alkalmazása 

a napi gyakorlatban.  

Osztálytárs, fiatalabb és 

idősebb testvér, szülő, 

illetve más felnőtt 

testméreteinek mérése, az 

adatok összehasonlítása, 

relációk megfogalmazása.   

Ismétlődő jelenségek 

(ritmusok) megfigyelése 

az ember életében, a test 

működésében. Példák 

gyűjtése. A mozgás 

hatásának megfigyelése a 

pulzusra és a 

légzésszámra.  

Az érzékszervek védelmét 

biztosító szabályok, 

helyes szokások 

megismerése és 

gyakorlása, alkalmazása.  

Magyar nyelv és 

irodalom: 

mondókák, versek, 

dalok a 

testrészekkel 

kapcsolatban.  

 

Ének-zene: a ritmus 

szerepe a zenében.  

 

Matematika: az  

előtte, utána, 

korábban, később 

megértése, 

használata; 

folyamat 

mozzanatainak 

időbeli elrendezése; 

időrendkezelése.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Idő, ritmus, érzékszerv, testrész.   

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Tájékozódás az iskolában és környékén  Órakeret   
4 óra  

  10%  -  
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Előzetes tudás  Természetes hosszmértékek és léptékek.   

A tematikai 

egység nevelési- 

A környezet és fenntarthatóság szempontjából a felelős 

felhasználói magatartás megalapozása, erősítése. Az anyag,  

 

fejlesztési céljai  energia, információ szempontjából az energiatakarékos 

üzemeltetés jelentőségének felismertetése. Megbecsülés 

kialakítása az iskolai személyzet munkája iránt. Léptékek 

felismerése, becslés és mérés alkalmazása.  

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások,  

ismeretek  
Fejlesztési követelmények  

 

Kapcsolódási pontok  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Hogyan jutunk el az 

iskolába? Mitől működik az 

épület?  

 

Ismeretek:  

Hosszmértékek. A fő 

világtájak megnevezése, 

elhelyezése. A földfelszín 

formakincsének elemei 

(hegy, völgy, domb, síkság, 

folyó, patak).   

A helyi közlekedés.   

Alaprajz, vázlatrajz.  

Fűtőberendezések, világítás, 

szellőztetés, étkező-, raktár- 

és kiszolgálóhelyiségek 

szerepe az iskolában.  

A fűtés lehetséges módjai. 

Energiaforrások a 

háztartásban.  

A készülékek 

energiatakarékos 

üzemeltetésének módjai.  

A közlekedés és az 

energiatakarékosság.  

Az épületek 

karbantartásával, 

állagmegőrzésével 

kapcsolatos legfontosabb 

munkák az iskolában és 

otthon.   

Alaprajz készítése az 

osztályteremről, vázlat az 

iskoláról. Útvonalrajzok 

készítése a lakhely és az 

iskola között. Egy-egy 

konkrét példa 

összehasonlítása. Becslés és 

mérés alkalmazása. Az 

iskola elhelyezése a 

településen belül és annak 

térképén. A környék 

földfelszíni formakincseinek 

megnevezése.   

Az energiatakarékosság 

lehetséges megvalósítási 

módjainak keresése az 

iskolán belül.  

Alaprajz készítése a 

lakásról, szobáról. Az iskola 

és a háztartás 

összehasonlítása 

(léptékkülönbség 

felismerése).  

Előnyök és hátrányok 

mérlegelése annak mentén, 

érdemes-e az iskolába 

gépkocsival jönni.  

Az állagmegőrzés, takarítás, 

karbantartás és a felelős 

használat jelentőségének 

felismerése. Kapcsolat 

felismerése a használat 

intenzitása, a kopás, 

állagromlás és a 

karbantartási feladatok 

szükségessége, gyakorisága 

között.   

 Matematika: 

halmazok, rész-egész 

viszony, becslés.  

 

Vizuális kultúra: 

tájképek.  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: fűtés, 

háztartási munkák, 

közlekedés, 

energiatakarékosság.  
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

 Alaprajz, lépték, energiatakarékosság, felelősség.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Mi van a teremben?  
Órakeret   

4 óra  

  10%  -  

Előzetes tudás  Az osztályterem bútorzata és tárgyainak megnevezése.   

A tematikai 

egység 

nevelésifejlesztési 

céljai  

Az anyag, energia, információ; a felépítés és működés 

kapcsolata, illetve az állandóság és változás 

szempontjából kapcsolat keresése az anyagi 

tulajdonságok és a tárgyak felhasználása között. A 

felelős, körültekintő munkavégzés és viselkedés 

erősítése. Kapcsolat keresése az égés feltételei és a 

tűzoltás szabályai között.  

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások,  

ismeretek  
Fejlesztési követelmények  

Kapcsolódási 

pontok  
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Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások:  

Milyen tárgyak vesznek 

körül bennünket? Hogyan 

függenek össze a tárgyak 

anyagi tulajdonságai a 

felhasználásuk módjával? 

Mely tárgyak jelentenek 

veszélyt tűz esetén? 

Hogyan lehet megelőzni a 

tűzeseteket? Mit lehet 

tenni tűz esetén?  

 

Ismeretek:  

Tárgyak (anyagok) 

tulajdonságai (átlátszóság, 

keménység, rugalmasság, 

érdesség-simaság, forma, 

szín).  

Mesterséges és 

természetes anyagok a 

környezetünkben található 

tárgyakban.  

Az égés folyamata (égési 

feltételek, égéstermékek, 

éghető és éghetetlen 

anyagok). Éghető anyagok 

a környezetünkben.  

A gyufa használata. Irinyi  

A tanteremben található 

tárgyak csoportosítása 

különböző szempontok 

szerint (érzékszervekkel 

vizsgálható tulajdonságok, 

anyag, méret, 

felhasználás).  

Természetes és 

mesterséges anyagok 

megkülönböztetése a 

környezet tárgyaiban.  

Kapcsolat keresése az 

anyag tulajdonságai és 

felhasználása között 

egyszerű példák alapján.  

A környezetben lévő 

tárgyak csoportosítása 

aszerint, hogy tűzveszélyes 

(gyúlékony), éghető vagy 

éghetetlen-e. Égés 

vizsgálatán keresztül az 

égés feltételeinek 

megállapítása. Kapcsolat 

keresése az égés feltételei 

és a tűzoltás módja között. 

Felkészülés vészhelyzetre. 

A fegyelmezett cselekvés 

fontosságának felismerése. 

A körültekintő 

munkavégzés 

fontosságának felismerése.  

Ének-zene: tűzzel 

kapcsolatos dalok.  

 

Magyar nyelv és 

irodalom: az 

anyagi 

tulajdonságokra 

használható jelzők, 

hasonlatok;  

mondókák, versek 

a tűzzel 

kapcsolatban.   

 

János mint a gyufa 

feltalálója.  

Tűzvédelem, a tűzoltás 

alapelvei, eszközei.   

A tűzoltók munkájának 

értékelése.   

  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Tűzvédelem, tűzoltás, égés, anyagi tulajdonság, 

felhasználás.  

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Anyagok körülöttünk  Órakeret   
4 óra  

  10%  -  

Előzetes tudás  Anyagok megismert tulajdonságai.   
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A tematikai 

egység 

nevelésifejlesztési 

céljai  

Az állandóság és változás szempontjából a 

halmazállapotváltozások értelmezése, a tömeg- és 

űrmértékek használata. A felépítés és működés 

kapcsolatában a víz mint oldószer alkalmazása. Ok-

okozati kapcsolatok feltárása napi gyakorlataink és az 

anyagi átalakulások jellemzői között.  

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások,  

ismeretek  
Fejlesztési követelmények  

Kapcsolódási 

pontok  

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Önthető-e a szén, a mák, 

a liszt? Csak a 

folyadékok önthetők? 

Miért mérik kilóra a 

krumplit, dekára a mákot, 

literre a tejet?  

Miért tesznek a friss 

zúzódásra jeget? Miért 

esik jól nyáron a fagyi? 

Megrepesztheti-e a víz a 

sziklát?  

 

Ismeretek:  

Halmazállapotok: a 

légnemű anyagok  

(gázok) kitöltik a 

rendelkezésre álló teret; a 

folyadékok térfogata 

változatlan, de felveszik 

az edény alakját; a szilárd  

Különböző köznapi anyagok 

összehasonlítása 

halmazállapotuk szerint.  

Köznapi folyadékok és 

szilárd anyagok 

tulajdonságainak vizsgálata 

tapintással, vizuálisan, 

szaglással, kézzel történő 

erőkifejtéssel stb.). A 

tapasztalatok 

megfogalmazása szóban.  

A környezetünkben 

előforduló kristályos 

anyagok csoportosítása 

(például: kvarc – az üveget 

karcolja, kalcit – az üveget 

nem karcolja és körömmel 

sem karcolható, gipsz – 

körömmel karcolható). 

Példák keresése kristályokra 

(ásványok).  

Annak magyarázata, miért 

praktikusabb a folyadékok  

Magyar nyelv és 

irodalom: a víz 

mint versek, mesék 

témája; hasonlatok, 

metaforák, 

szólásmondások a 

gőzzel, a vízzel és a 

jéggel 

kapcsolatban.  

 

Vizuális kultúra: a 

víz megjelenése 

különböző 

műalkotásokban.  
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anyagok megtartják 

formájukat. Az 

önthetőség nem 

jelenti önmagában 

azt, hogy egy anyag 

folyékony 

halmazállapotú.  

Környezetünk 

legkeményebb anyagai a 

kristályok: ilyenek a 

drágakövek, a gyémánt. 

Térfogat- és tömegmérés, 

mértékegységek  

(deciliter, liter,  

dekagramm, kilogramm). 

A víz 

halmazállapotváltozásai 

(olvadás, fagyás, 

párolgás, lecsapódás), 

ezek kapcsolata a 

hőmérséklet változásával.  

Oldat. Vízben való 

oldhatóság.  

A melegítés és hűtés a 

mindennapokban.  

térfogatát és a szilárd 

anyagok tömegét megadni. 

Tömeg- és űrmértékek 

leolvasása (élelmiszeripari 

termékekről, illetve 

mérőeszközökről), kapcsolat 

keresése a deciliter és liter, 

illetve a gramm/dekagramm,  

valamint a 

dekagramm/kilogramm 

között.  

Kapcsolat keresése a víz 

halmazállapot-változásai és 

köznapi alkalmazásai között 

(például hűtés jégkockával, 

melegítés gőzzel).   

Tömeg- és térfogatmérés víz 

fagyasztása és olvadása 

során.  

Példák keresése a víz 

halmazállapot-változásaira a 

háztartásban és a 

természetben.   

Különböző anyagok 

viselkedésének megfigyelése 

vízben. Oldatok készítése. 

Az anyagok csoportosítása 

vízben való oldhatóság 

szerint. A meleg és hideg 

vízben való oldódás 

összehasonlítása.  

Folyadékok és a levegő 

hőmérsékletének mérése.  

  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Halmazállapot, halmazállapot-változás, térfogatmérés, 

tömegmérés, oldódás.  

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Hóban, szélben, napsütésben  Órakeret   
4 óra  

  10%  -  

Előzetes tudás  
Melegítés, hűtés, párolgás. Az időjárás-előrejelzésben 

alkalmazott néhány gyakori piktogram jelentése.  

 

 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

275 

 

A tematikai 

egység 

nevelésifejlesztési 

céljai  

A felépítés és működés szempontjából az időjárás 

jellemzői és az évszakok kapcsolatának felismertetése. 

Az ember megismerése és egészsége szempontjából az 

évszakokhoz kötődő helyes táplálkozási szokások, az 

egészségvédelem jelentőségének megértetése. A 

környezet és fenntarthatóság szempontjából kapcsolat 

felismertetése a növények állapota és az állati viselkedés, 

valamint a környezeti változások között.  

Annak felismertetése, hogy az időjárás befolyásolja az 

ember és más élőlények állapotát is.  

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások,  

ismeretek  

Fejlesztési követelmények  
Kapcsolódási 

pontok  

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások:  

Hogyan határozza meg 

öltözködésünket az 

időjárás?  

Hogyan viselkednek a 

növények és az állatok 

különböző időjárási 

körülmények között?  

Hogyan védjük testünket 

a hideg, a meleg, a szél és 

a csapadék ellen? Mi 

jellemzi táplálkozásunkat 

a különböző 

évszakokban?   

 

Ismeretek:  

Évszakok és jellemző 

időjárásuk. Az időjárás 

tényezői. A Celsius-skála, 

hőmérséklet. A csapadék 

formái (eső, köd, hó). Az 

évszaknak megfelelő 

helyes öltözködés.   

Példák a növények 

fényviszonyokhoz, az 

állatok változó 

hőmérsékleti viszonyokhoz 

történő alkalmazkodására.  

Az egészséges táplálkozás 

jellemzői a különböző 

évszakokban. A  

Időjárási napló készítése.  

Az időjárás élőlényekre 

gyakorolt hatásának 

megfigyelése, konkrét 

példák gyűjtése. A víz 

halmazállapotai és a 

csapadékformák 

összekapcsolása.  

Napi és éves ritmus 

megfigyelése a növény- és  

állatvilágban, a 

tapasztalatok rögzítése 

rajzzal vagy írásban.  

Évszakokhoz kötődő 

étrendek összeállítása. A 

nyári megnövekedett 

folyadékigény 

magyarázata. A réteges 

öltözködés szerepének 

megértése.  

Öltözködési tanácsok 

adása időjárás-előrejelzés 

értelmezése alapján.  

Technika, életvitel 

és gyakorlat: 

öltözködés, 

időjárás, 

egészséges 

táplálkozás.  
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folyadékfogyasztás szerepe.  

Az élőlények 

energiaszükséglete és 

életmódja közötti kapcsolat.  

   

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Időjárás, évszakos változás, egészségvédelem.   

 

 

Tematikai 

egység/  

Fejlesztési cél  
Mi kerül az asztalra?  Órakeret   

4 óra  

  10%  -  

Előzetes tudás  Napszakok, táplálkozás.   

A tematikai 

egység 

nevelésifejlesztési 

céljai  

Az ember megismerése és egészsége szempontjából az 

egészségtudatos táplálkozási szokások kialakítása, 
minőségi és mennyiségi szempontok figyelembe vételével.  

Az élelmiszer-higiénia jelentőségének felismerése. 

Törekvés kialakítása az egészség megőrzésére. Annak 

felismerése, hogy számos szokásnak biológiai alapja, 

magyarázata van.  

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati  

alkalmazások, 

ismeretek  

Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati 

alkalmazások:  

Miért leszünk éhesek? 

Miért fontos a 

rendszeres étkezés? 

Milyen élelmiszerekből 

érdemes csak mértékkel 

fogyasztani?  

Mit érdemes 

csomagolni egy egész 

napos kirándulásra?  

Mit kezdhetünk a 

maradék étellel?  

 

Ismeretek:  

Az éhség mint a  

A rendszeres, nyugodt 

táplálkozás szerepének 

felismerése.  

Élelmiszerfajták 

csoportosítása  

energiatartalmuk (magas, 

alacsony), illetve 

tápanyagtartalmuk alapján.   

Példákon keresztül a helyes 

és helytelen étrend, az 

egészséges és egészségtelen 

ételek, italok felismerése, 

csoportosítása. A 

táplálkozás, az életmód és az 

ideális testsúly 

elérése/megtartása közötti 

kapcsolat felismerése.   

Az étkezéssel kapcsolatos  

Vizuális kultúra: 

csendéletek 

gyümölcsökkel, 

ételekkel.  

 

Ének-zene: az 

étkezéssel 

kapcsolatok dalok.  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a főzés, 

illetve ételkészítés; az 

élelmiszerek, ételek 

tárolása; egészséges 

táplálkozás, étrend.  
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szervezet jelzése:  

energiára, tápanyagra 

van szükségünk. A 

leggyakoribb 

élelmiszerek 

energiatartalma 

(alacsony, magas), a 

tápanyagok fajtái 

(fehérje, zsír, 

szénhidrát). 

Táplálékpiramis. Az 

ideális testsúly 

jelentősége: elhízás, 

alultápláltság 

veszélyei, példa 

hiánybetegségre: a 

skorbut.  

Szent-Györgyi Albert 

úttörő szerepe a 

Cvitamin előállításában.   

Az étkezések típusai, a 

helyes táplálkozás, a  

terített asztal, az 

evőeszközök 

használata, a 

folyadékbevitel, a 

kézmosás és az ülve 

étkezés, az alapos 

rágás és az étkezés 

utáni fogmosás 

szerepe. Az 

emésztéshez 

nyugalomra van 

szüksége a 

szervezetnek. A víz a 

legegészségesebb 

italunk, mely a 

szervezet számára 

nélkülözhetetlen.  

Alapvető konyhai 

műveletek: aprítás, 

melegítés, hűtés, 

fagyasztás, szárítás, 

forralás. A konyhai 

higiénés szabályok.  

A maradék étellel 

kapcsolatos higiénés 

szabályok.  

szokások gyűjtése, elemzése.  

Az étkezéssel kapcsolatos 

szokások (például nyugodt 

környezet, 

folyadékfogyasztás, levesek) 

biológiai hátterének 

felismerése.  

A helyes étkezési szokások 

megismerése, betartása, 

gyakorlása.  

A gyorsétkezés előnyeinek és 

hátrányainak összegyűjtése, 

mérlegelése.  

Egy hagyományos helyi étel 

elkészítésén keresztül a 

főzési folyamat lépéseinek 

értelmezése.  

Az ételek tárolásával 

kapcsolatos alapvető 

szabályok megismerése és 

betartása.   

Ételek csoportosítása 

aszerint, hogy mennyire 

romlandóak.  

Javaslat készítése: mit 

vigyünk magunkkal 

hosszabb utazásra, rövidebb 

kirándulásra télen, nyáron 

stb.  

Az ételmérgezés tüneteinek 

felismerése, a veszélyeinek 

megértése.  
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Az ételmérgezés okai és  

következményei.     

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Egészségtudatos magatartás, élelmiszer-higiéné, táplálkozási 

piramis, étkezési szabály.  

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Élőlények közösségei  Órakeret   
4 óra  

  10%  -  

Előzetes tudás  Növény, állat.   

A tematikai egység 

nevelésifejlesztési 

céljai  

A rendszerek, illetve a felépítés és működés szempontjából az 

életközösségek kapcsolatainak megismerése. Annak 

felismerése, hogy az egyes fajok környezeti igényei eltérőek. 

A mesterséges és természetes életközösségek 

összehasonlítása. A természetvédelem jelentőségének 

felismerése.  
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Problémák, jelenségek, 

gyakorlati  

alkalmazások, ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások:  

Élhetne-e róka a 

kertben? Tarthatnánk-e 

oroszlánt 

hobbiállatként?  

 

Ismeretek:  

Életközösség: 

mesterséges és 

természetes 

életközösség.   

Életfeltételek, egyes 

állat- és növényfajok 

igényei. Élőhely.  

Veszélyeztetett fajok.  

Táplálkozási 

kölcsönhatások: 

ragadozás, növényevés. 

Összefüggés az 

élőlények  

energiaszükséglete és  

Egy, az iskola környezetében 

található jellegzetes 

életközösség megfigyelése, 

jellemzése.   

Természetes életközösség 

megfigyelése, állapotának 

leírása, a változások követése, 

bemutatása és megbeszélése.  

Mesterséges és természetes 

életközösség összehasonlítása 

(sokféleség, változatosság – 

mintázatok – alapján). Az 

életközösségek 

összetettségének felismerése.  

Annak magyarázata, miért 

bonyolult feladat az állatok 

megfelelő állatkerti tartása. Az 

élővilág sokféleségének 

tisztelete.  

Az életközösség növényei és 

állatai közötti jellegzetes 

kapcsolatok felismerése. 

Állatok csoportosítása 

(ragadozó, növényevő, 

mindenevő).  

Magyar nyelv és 

irodalom: versek egyes 

állatfajokkal 

kapcsolatban.  

 

Ének-zene: az állatok 

farsangja, dalok 

állatokkal 

kapcsolatosan.  

 

Vizuális kultúra: 

állatok és növények, 

életközösségek 

ábrázolása.  

 

életmódja között.  

 

Egyed, csoport és 

életközösség 

megkülönböztetése konkrét 

esetekben.  

A természetvédelem 

jelentőségének felismerése, 

az állat- és növénykertek 

munkájának értékelése.  
 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Életfeltétel, környezeti igény, természetvédelem, sokféleség, 

életközösség, táplálkozási kapcsolat.  
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A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos 

ciklus végén  

Az emberi test nemre és korra jellemző arányainak leírása, a fő testrészek 

megnevezése. Az egészséges életmód alapvető elemeinek ismerete és 

alkalmazása.   

Mesterséges és természetes életközösség összehasonlítása.  

Az élővilág sokféleségének tisztelete, a természetvédelem fontosságának 

felismerése.  

Alapvető tájékozódás az iskolában és környékén. Az évszakos és 

napszakos változások felismerése és kapcsolása életmódbeli szokásokhoz. 

Az időjárás elemeinek ismerete, az ezzel kapcsolatos piktogramok 

értelmezése; az időjáráshoz illő szokások.   

Használati tárgyak és gyakori, a közvetlen környezetben előforduló 

anyagok csoportosítása tulajdonságaik szerint, kapcsolat felismerése az 

anyagi tulajdonságok és a felhasználás között. Mesterséges és 

természetes anyagok megkülönböztetése. A halmazállapotok felismerése.  

Egyszerű megfigyelések végzése a természetben, egyszerű vizsgálatok és 

kísérletek kivitelezése. Az eredmények megfogalmazása, ábrázolása. 

Okokozati összefüggések keresésének igénye a tapasztalatok 

magyarázatára.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

281 

 

 

 

Ének-zene  

Éves órakeret: 72 óra  

Kidolgozott óra: 65 óra  

Kidolgozásra vár: 7 óra  

 

1. évfolyam  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Zenei reprodukció I.  

Éneklés  
Órakeret   

35 óra  

  10%  -  

Előzetes tudás  
Óvodából hozott gyermekjátékok, gyermekversek, 

gyermekdalok.  

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Az éneklési készség fejlesztése, az éneklési kultúra 

kialakítása.   

Alapvető fejlesztési cél a dalok szövegtartalmat kifejező 

megszólaltatása, a szép éneklés, egységes hangzás 

kialakítása helyes légzéssel és artikulációval, pontos 

dalkezdéssel és zárással.  

A népzenei anyag, a népi gyermekjátékok és a 

gyermekdalok feldolgozása énekléssel, ritmikus mozgással, 

valamint néptánccal, szabad mozgásos improvizációval.   

Daléneklés könnyű osztinátó kísérettel emlékezetből és 

kottából. Könnyű kétszólamú művek éneklése.  

Hangszeres kíséret alkalmazása a zenei anyag 

megszólaltatásában.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási 

pontok  
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Éneklési készség fejlesztése:  

Megfelelő testtartás, helyes légzés és artikuláció, érthető 

szövegmondás.  

Homogén hangzás kialakítása, tiszta intonáció.  

Kifejező előadásmód, helyes frazeálás.  Dalkezdés 

megadott hangról és tempóban, pontos indítással.  

Éneklés c’– d” hangterjedelemben, egyenletes 

tempóban.  

 

Többszólamú éneklési készség fejlesztése:  

Második szólamként alaphang (orgonapont) éneklése, 

kérdés-felelet játékok, hangutánzó dallam-osztinátók, 

ritmus-osztinátók, hangszeres kíséretek, quodlibetek stb.   

Magyar nyelv és 

irodalom: 

gyermekversek, 

szókincsbővítés, 

érthető szövegejtés, 

helyes artikuláció. 

 

Matematika: páros 

számok.  

 

Erkölcstan: 

szabálytudat 

erősítése.   

 

Egyszerű népdalkánonok.  

 

A daltanítás módszerei:   

Hallás utáni daltanítás.  

Daltanítás jelrendszerről.  

 

Zenei anyag:  

Népi gyermekjátékok:  

mondókák, kiolvasók, csujogatók, sétálók, szerepváltó és 

párcserélő körjátékok, leánykérő játékok, hidas játékok, 

különféle vonulások stb. bi-, tri-, tetra- pentaton, illetve bi-, 

tri-, tetra-, penta- hexachord hangkészlettel. 

Magyar népdalok:   

névnapköszöntők, csúfolódók, tréfás dalok, párosítók stb.  

Megzenésített versek, megszövegesített olvasógyakorlatok, 

illetve biciniumok: Kodály Zoltán, Bárdos Lajos, Járdányi 

Pál, Ádám Jenő stb.  

művei.  

Más népek dalai az alábbi kiadványok alapján:  Forrai 

Katalin: Szomszéd népek dalai (Tankönyvkiadó, 

1965.)  

Forrai Katalin: Európai gyermekdalok I-II. (Holnap Kiadó, 

1999.)  

Olvasógyakorlatok az alábbi kiadványok alapján:  

Kodály Zoltán: 333 olvasógyakorlat (Editio Musica 
Budapest, 1962.)  

Kodály Zoltán: Ötfokú zene II. (Editio Musica Budapest, 

1958.) 

 

Környezetismeret: 

környezetünk, 

állatok, növények a 

gyermekdalokban, 

népdalokban.  

 

Dráma és tánc: népi 

gyermekjátékok, 

szerepjátékok, 

népdal és néptánc 

kapcsolata.  

 

Vizuális kultúra: a 

népi tárgykultúra.  

 

Testnevelés és sport: 

mozgás, tánc, játék, 

mozgáskoordináció.  

 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

283 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Testtartás, légzés, artikuláció, frazeálás, intonáció.   

Gyors-lassú, halk-hangos, magas-mély, kérdés-felelet, 

kezdőhang-záróhang ellentétpárok.  

Gyermekdal, népdal, quodlibet, kánon, bicinium.   

Egyenletes mérő, tempó, ritmus, osztinátó.  

Hangmagasság, dallam, dallamfordulat, dallamrajz, dallamsor, 

kíséret, ismétlés, variáció.  

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Zenei reprodukció II.  

Generatív (önállóan és/vagy csoportosan 

alkotó), kreatív zenei tevékenység  

Órakeret   

7,5 óra  

 

  10%  3,5 óra  

Előzetes tudás  

Kisgyermekkori zenei élményanyag. Gyermekjátékok, 

gyermekversek, gyermekdalok. Ezekhez kapcsolódó (testi) 

nagymozgások, valamint hangutánzó dallam- és 

ritmusmotívumok.   

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A zene és a szöveg, a zene és a mozgás, a zenei és a képi 

kifejezés összekapcsolása.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok   
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Mozgásfejlesztés:  

Koordinált ritmikus mozgás, térérzékelés fejlesztése.   

Egyenletes mérőütés alkalmazása.   

Tempóváltozások érzékelése és reprodukciója.   

Metrikus és kisebb formai egységek érzékelése.   

Játékos feladatok megoldása alapritmusokkal és hangokkal.   

 

Generativitás fejlesztése:   

Kisebb formai egységek, motívumok, azonosságok, 

hasonlóságok, különbözőségek, ismétlődés, variáció 

(ritmikai, tempóbeli, dinamikai, dallami, karakterbeli) 

megfigyeltetése és tudatosítása.  

Megadott szövegekre (pl. versek) ritmus és dallam 

rögtönzése.  

Megadott dallamokhoz variációk fűzése.  

Képekhez dallam és ritmus társítása.  

 

Hallásfejlesztés:  

Hangrelációk érzékeltetése nagymozgással, reláció 

térbeli mutatásával, kézjellel.  

Ellentétpárok, pl. csend és hang, beszéd és énekhang, 

hangos és halk, mély és magas, rövid és hosszú 

érzékelése és reprodukciója.  

A tanult dalokból a dallam kiemelésének képessége:  

két-, három- és négyfokú dallamfordulatok: s-m; s-l; l-s-m; 
s-m-d; m-r-d; r-d-l,; m-r-d-l,; d-s,-l,  

ötfokú dallamfordulatok: lá-pentaton (s-m-r-d-l,), 
dópentaton   

(l-s-m-r-d), lefutó dó-pentachord (s-f-m-r-d), illetve lefutó   

Magyar nyelv és 

irodalom:  

gyermekversek, 

szókincsbővítés.  

 

Vizuális kultúra: 

ritmus a vizuális 

kultúrában. 

 

Testnevelés és sport: 

mozgás, tánc, játék, 

mozgáskoordináció, 

mozgásimprovizáció.  
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lá-pentachord (m-r-d-t,-l,).   

Belső hallást fejlesztő énekes gyakorlatok:  

dallambújtatás, dallamelvonás.  

Zenei memória fejlesztése:  

Játékos memóriagyakorlatok megadott ritmus- és 

dallamfordulatokkal. 

 

Ritmikai készség fejlesztése:  

Egyenletes mérő és a dal ritmusának hangoztatása (nagy testi 

mozgással, testhangszerekkel, ritmushangszerekkel). 

Ritmusmotívumok hangoztatása testhangszerekkel és 

ritmushangszerekkel. Ritmus-osztinátó, ritmusolvasás, 

ritmusfelelgetés, ritmuspótlás, ritmuslánc, ritmusmemoriter.  

Komplex mozgásfejlesztés egyszerű tánclépésekkel  

(kilépések, kijárások), a ritmus változatos 

megszólaltatásával (nagy mozgásokkal).  

Ütemhangsúly érzékeltetése ütemezéssel.   

Gyors, lassú és tempóváltás érzékeltetése.  

Gyermekjátékok.  

  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Egyenletes mérő, tempó, ütem, ritmus.   

Hangmagasság, dallam, dallamfordulat, dallamrajz, motívum.   

Azonosság, hasonlóság, különbözőség, ismétlés, variáció, 

rögtönzés.  

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Zenei reprodukció III.  

Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti 

ismeretek  

Órakeret   

7,5 óra  

  10%  3,5 óra  

Előzetes tudás  
Gyermekjátékok, gyermekversek, gyermekdalok. Életkornak 

megfelelő ritmusérzék, zenei hallás.   

 

A tematikai 

egység 

nevelésifejlesztési 

céljai  

A daltanulás módjai. A hang szolmizációs elnevezése, a 

kézjel használata.   

Grafikus notáció, ötvonalas rendszer.  

A zenei írásban és olvasásban használatos jelrendszer:  

ritmusírás, betűkotta és hangjegy.  

Belső hallás fejlesztése.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási 

pontok  
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A zeneelméleti ismeretek megszerzése az előkészítés – 

tudatosítás – gyakorlás/alkalmazás hármas egységében 

történik.  

 

Grafikus notáció:  

A test- és ritmushangszerek dinamikájának (erősebb-halkabb 

reláció, a hang kicsengése, elhalása), a hangok megszólalási 

gyakoriságának (egyenletesség, sűrűsödés,  ritkulás), a 

hangszín, a hangzás (pl. gömbszerű kiterjedés) jelekkel (pont, 

vonal, folt) történő ábrázolása.  

 

Ritmikai elemek, metrum:  

Mérőütés.  

Ritmikai elemek elnevezése, gyakorlóneve és jele:  

negyedérték (tá), nyolcadpár (ti-ti), negyed szünet (szün), 

félérték (tá-á) és félértékű szünet (szü-ün).   

A hangsúlyos és hangsúlytalan ütemegységek 

megkülönböztetése.  

Ütem, ütemmutató, ütemvonal, ismétlőjel, záróvonal.   

A 2-es ütem.  

 

Dallami elemek: Szolmizációs 

hangok: l-s-m-r-d-l,-s,  

A szolmizációs hangok kézjele, betűjele, a hangjegyek 

elhelyezése az ötvonalas rendszerben.  

A vonalrendszer megismertetése: öt vonal, négy vonalköz, 

alsó pótvonal.  

Hangjegyszár irányának megfigyeltetése, a notáció helyes 

alkalmazása.   

Lépés és ugrás megkülönböztetése.  

Kotta olvasás és írás.  

Magyar nyelv és 

irodalom: jelek és 

jelrendszerek 

ismerete.   

 

Vizuális kultúra: 

jelek, jelzések 

értelmezése.  

 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Mérőütés, ütemmutató, 2-es ütem, ütemvonal, ismétlőjel, 

záróvonal.  

Szolmizációs név, kézjel, betűjel, hangjegy, hangjegy szára.  

Vonalrendszer, vonal, vonalköz, pótvonal.  

 

 

 

 

 

 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

287 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Zenei befogadás I.  

A befogadói kompetenciák fejlesztése  
Órakeret   

7,5 óra  

  10%  -  

Előzetes tudás  

Akusztikus tapasztalatok a környezet zörejeiről, hangjairól, 

emberi hangokról. Hallás utáni tájékozódás térben: irány és 

távolság megnevezése. Zenehallgatási élmények korai 

gyermekkorból.  

 

A tematikai 

egység 

nevelésifejlesztési 

céljai  

A zenehallgatásra irányuló figyelem, a koncentráció 

képességének kialakítása, a zenei emlékezet, a zenei fantázia 

fejlesztése. A hangszínhallás és a többszólamú hallási készség 

fejlesztése.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási 

pontok  

 

A figyelem képességének fejlesztése:   

Kezdés és befejezés megfigyeltetése és érzékeltetése a 

szabad mozgásban.   

Különböző tempójú, táncos karakterű klasszikus 

zenedarabokhoz tánc, vagy szabad mozgás rögtönzése. 

Dinamikai ellentétpárok, hirtelen hangerőváltás 

megkülönböztetése, fokozatos dinamikai erősödés és 

halkítás megfigyeltetése és reprodukálása játékos 

feladatokkal.  

Tempókülönbségek és tempóváltások megfigyelése, 

összehasonlítása és reprodukciója.  

A hangszínhallás és a többszólamú hallás fejlesztése:  

Természetünk és környezetünk hangjainak felismerése.   

Az emberi hang magasságának (magas, mély) és 

hangszínének (gyermek, női és férfi) megkülönböztetése.  

Az élő zene és a gépzene hangzásának megkülönböztetése.  

A hangszerek hangjának felismerése: furulya, citera, 

zongora, hegedű, fuvola, fagott, gitár, dob, triangulum, 

réztányér.  

Ritmushangszerek kezelése.   

Tanult dalok felismerése különböző hangszerek 

megszólaltatásában.       

Intellektuális munka:   

A dalok szövegének értelmezése, a dalszövegekhez vagy 

zeneművekhez kapcsolódó dramatizált előadás (drámajáték, 

báb).   

A zene keltette gondolatok vizuális megjelenítése (festés,  

Környezetismeret: 

természetünk és 

környezetünk 

hangjai, 

hangutánzás.  

 

Dráma és tánc: 

dalszövegekhez 

kapcsolódó 

dramatizált előadás, 

szabad mozgásos 

improvizáció.  

 

Vizuális kultúra: 

zenével kapcsolatos 

élmények vizuális 

megjelenítése.   
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formázás).    

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Zajok, zörejek, zenei hangok.  

Kezdés-befejezés; hangerő, hangerőváltozás; tempó, tempóváltás.   

Gyermek-, női és férfihang; hangszer, hangszín.  

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Zenei befogadás II.  

Zenehallgatás  
Órakeret   

7,5 óra  

  10%  -  

Előzetes tudás  
Befogadói kompetenciák a korosztálynak és az átélt zenei 

élményeknek megfelelően.  

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Zeneművek jellegének, karakterének megkülönböztetése az 

ismétlődő zenehallgatások során.  

Esztétikai és érzelmi kompetencia fejlesztése a tanult 

énekes anyagok segítségével, valamint azok vokális és 

hangszeres feldolgozásainak megismerésével.   

Az életkornak megfelelő zeneművek meghallgatása.  

Szabad mozgás-improvizáció.   

Cselekményes és programzene feldolgozása, a szereplők 

jellemének zenei eszközökkel történő azonosítása.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási 

pontok  

 

ZENEHALLGATÁSI ANYAG  

Az osztály énekes és generatív tevékenységeihez, valamint a 

befogadói kompetenciák fejlesztéséhez kapcsolódóan:   

 

Természetünk és környezetünk hangjai, benyomások a zenéről: 

csend és hang, beszéd és ének, gyors-lassú, hangoshalk, 

magas-mély stb.  

 

Népzene:  

a tanult magyar gyermekdalok, népdalok eredeti felvételekről, 

illetve kortárs népzenészek, gyermekek előadásában (pl. 

regölés, galgamácsai gyermeklakodalmas), más népek zenéi.   

Népdalok feldolgozásai (válogatás Bartók Béla: 

Gyermekeknek című sorozatából, Kodály Zoltán és Bárdos 

Lajos gyermekkaraiból, biciniumaiból).  

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

zeneművek 

tartalma, 

cselekménye.   

Szereplők 

jellemábrázolása.  

 

Dráma és tánc: 

cselekményes 

zenék, 

programzenék 

dramatizált 

megjelenítése, pl.  

bábozás, pantomim.  

 

Vizuális kultúra: 

zenével  
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Cselekményes zene, programzene (DVD, illetve 

videofelvételekről):  

 Csajkovszkij, P. I.: Diótörő – balett (részletek) Purcell, 

H.: Dido és Aeneas – részletek  ( Boszorkány-duett,   

Barlang-jelenet, Matróztánc, Dido búcsúja).   

 

Különböző stíluskorszakokból válogatott művek: Banchieri, 

A.: Az állatok rögtönzött ellenpontja  

(Contrappunto bestiale alla mente)  

Rameau, J. P.: A tyúk (La poule)  

Telemann, G. P.: Békák (Les Rainettes)  

Mozart, L.: Gyermekszimfónia (Berchtesgadener Musik) 

Mozart, W. A.: C-dúr variáció (Ah, vous dirai-je, Maman), 

KV. 265.  

Rimszkij-Korszakov, N. A.: A dongó (részlet a Mese Szaltán 

cárról című operából)  

Honegger, A.: Pacific 231  

Ravel, M: Lúdanyó meséi (Ma mère l’oye) – részletek   

Bartók B.: Gyermekeknek – részletek   

Bartók B.: Mikrokozmosz – részletek   

Bartók B.: Gyermek- és nőikarok – Héjja, héjja, karahéjja!  

Kodály Z.: Gyermekkarok – Héja, Katalinka, Gólya-nóta,  

Táncnóta, Méz, méz, méz   

Kurtág Gy.: Játékok – részletek   

 

A zenehallgatás történhet élő zenei bemutatással, vagy 

felvételről (audio, video).  

A felsorolás a minimális követelményeket határozza meg. A 

zeneművek megadott listája a tanár egyéni választása alapján 

bővíthető. A megadott művek egy része olyan terjedelmű, 

hogy az ének-zene óra keretei között csak részletek 

meghallgatására van mód. A megfelelő részletek 

kiválasztásához a fejlesztési céloknál meghatározott tartalmak 

adnak iránymutatást.  

kapcsolatos 

élmények vizuális 

megjelenítése. 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Énekes zene, hangszeres zene.  

Zenei karakter, népdalfeldolgozás.  
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A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos 

ciklus végén  

A tanulók képesek 60 gyermekdalt és népdalt emlékezetből, a kapcsolódó 

játékokkal, c’–d” hangterjedelemben előadni.   

Képesek kifejezően, egységes hangzással, tiszta intonációval énekelni, és 

új dalokat megfelelő előkészítést követően, hallás után megtanulni.   

Kreatívan vesznek részt a generatív játékokban és feladatokban. Érzik az 

egyenletes lüktetést, tartják a tempót, érzékelik a tempóváltozást. A 2/4-es 

metrumot helyesen hangsúlyozzák.  

Felismerik és lejegyzik a tanult zenei elemeket (ritmus, dallam).  Pontosan, 

folyamatosan szólaltatják meg a tanult ritmikai elemeket tartalmazó 

ritmusgyakorlatokat csoportosan és egyénileg is.   

Szolmizálva éneklik a tanult dalok stílusában megszerkesztett rövid 

dallamfordulatokat kézjelről, betűkottáról és hangjegyről. Megfelelő 

előkészítés után hasonló dallamfordulatokat rögtönöznek.  

Képesek társaikkal együtt figyelmesen zenét hallgatni. Megfigyelésekkel 

tapasztalatokat szereznek, melyek az egyszerű zenei elemzés alapjául 

szolgálnak. Különbséget tesznek az eltérő zenei karakterek között.  

Fejlődik hangszínhallásuk. Megkülönböztetik a furulya, citera, zongora, 

hegedű, fuvola, fagott, gitár, dob, triangulum, réztányér, a testhangszerek 

és a gyermek-, női, férfihang hangszínét. Ismerik a hangszerek alapvető 

jellegzetességeit. Szívesen és örömmel hallgatják újra, és dramatizálják a 

meghallgatott zeneműveket.   

 

Tárgyi feltételek: 

 Szaktanterem pianínóval vagy zongorával  

 Megfelelő nagyságú tér a mozgáshoz, énekes játékokhoz  

 Ötvonalas tábla  

 Ritmushangszerek  

 Jó minőségű CD- és DVD-lejátszó, erősítő, hangszórók  

 Számítógép internetkapcsolattal, projektorral  

 Hangtár  

 Kottatár  
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                                                 VIZUÁLIS KULTÚRA  

 

ÉVES ÓRASZÁM 1. ÉVF: 72 ÓRA  

KERETTANTERVBEN TARTALOMMAL  :65 ÓRA  

KIDOLGOZÁSRA VÁRÓ:  7 ÓRA  

 

A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a 

vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez, környezetünk értő 

alakításához. A tantárgy így nemcsak a képző- és iparművészet területeinek a feldolgozásával 

foglalkozik tehát, hanem tartalmai közé emeli a vizuális jelenségek, közlések olyan köznapi 

formáinak vizsgálatát is, mint a tömegkommunikáció vizuális megjelenései, a legújabb 

elektronikus médiumokhoz kapcsolódó jelenségek és az épített, alakított környezet. A 

képzőművészet, vizuális kommunikáció, tárgy- és környezetkultúra a vizuális kultúra 

tantárgynak olyan részterületei, amelyeknek a tartalmai végigkísérik a közoktatásban a vizuális 

nevelést, ám a különböző iskolaszakaszokban különböző módon kapnak hangsúlyt. Ezek a 

részterületek azonban csak a legfontosabb tartalmakat biztosítják a fejlesztéshez, de a hatékony 

fejlesztés csakis komplex feladatokban, egymással összefüggő feladatsorokban értelmezhető. 

A tantárgy oktatása tevékenység-, illetve gyakorlatközpontú, ahol alapvető fontosságú a 

játékos-kreatív szemlélet, illetve hogy a tantárgy tartalmainak feldolgozása komplex, 

folyamatorientált megközelítésben történjen, így a projektmódszer eszközét is felhasználja a 

tanítás-tanulás folyamatában.  

A NAT fejlesztési feladatainak alapján a vizuális kultúra tantárgy gyakorlati 

tevékenységeinek fontos célja az érzéki tapasztalás, a környezettel való közvetlen kapcsolat 

fenntartása, erősítése, ezáltal a közvetlen tapasztalatszerzés, az anyagokkal való érintkezés, az 

érzékelés érzékenységének fokozása. További cél tudatosítani az érzékelés különböző 

formáinak (például látás, hallás, kinetikus érzékelés) kapcsolatát, amely a számítógépes 

környezet bevonásával képes egy újabb, „más minőségű” intermediális szemléletet is 

kialakítani. A fejlesztés átfogó célja segíteni a tanulókat abban, hogy képesek legyenek az őket 

érő hatalmas mennyiségű vizuális és térbeli információt, számtalan spontán vizuális hatást 

minél magasabb szinten, kritikusan feldolgozni, a megfelelő szelekciót elvégezni, értelmezni, 

továbbá ezzel kapcsolatos önálló véleményt megfogalmazni. Cél továbbá segíteni a művészi és 

köznapi vizuális közlések pontos értelmezését, továbbá fokozni az alkotómunka során a 

vizuális közlés és kifejezés árnyalt megjelenítését. Meghatározó szerepe miatt fontos a vizuális 

környezet alapját képező épített környezet iránti tudatosság fejlesztése a tapasztalás, 

értelmezés, alkotás folyamatán keresztül. Fontos mindemellett a térbeliség és a térbeli helyzetek 

tudatosítása, hiszen a képszerű megismerés mellett továbbra is meghatározó a téritárgyi 

világban történő tájékozódás minősége. Az épített környezet és a tárgyak világának, valamint 

a környezetalakítás lehetőségeinek jobb megértése, s az ezzel járó felelősségek megtapasztalása 

teszi lehetővé, hogy a gyerekek képesek legyenek az épített környezettel egészségesen együtt 

élni, annak kevésbé kiszolgáltatottá válni, így egy „környezettudatos” életformát elfogadni és 

gyakorolni. A vizuális nevelés kiemelt fontosságú feladata a kreativitás működtetése, illetve 

fejlesztése, a kreatív képességek kibontakoztatása. Nagy hangsúlyt kap a kreatív 

problémamegoldás folyamatának és módszereinek tudatosítása, mélyítése. A fejlesztés minden 

más tantárgytól megkülönböztető lehetősége az örömteli, élményt nyújtó, a személyes 
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megnyilvánulásnak legnagyobb teret engedő alkotótevékenység megszerettetése, ezáltal a 

motiváció fokozása, egy szélesebb értelemben vett alkotó magatartás kialakítása. Cél továbbá 

a problémamegoldó képesség erősítése, hisz a feladatok önálló megoldása bizonyos rutinok, 

készségek kialakításával kezdődik, majd az egyre önállóbban végzett tevékenységeken 

keresztül jut el a projektfeladatok önálló megoldásáig. A tanulók önismeretének, 

önkritikájának, önértékelésének fejlesztése kritikai szemléletmód kialakításával a gyakorlati 

tevékenységeken keresztül valósul meg, amelyek mindegyike – eredeti céljától függetlenül is 

– személyiségfejlesztő hatású. Motiváló hatásuk mellett segítik az érzelmi gazdagodást, az 

empátia, az intuíció fejlesztését, az önálló ízlés, a belső igényesség kialakulását, az önértékelés 

és önismeret kialakulása révén pedig a céltudatos önszabályozást.  

Mindezektől függetlenül a vizuális kultúra tanításának fontos alapelve azonban, hogy a 

művészeti nevelés valójában művészettel nevelésként értelmezendő, hisz a közoktatásban a 

művészet nem lehet célja, csupán eszköze a nevelésnek, azaz egy közismereti tárgy közvetlen 

feladata nem lehet a „művészképzés”.   

A fenti célok és szemlélet megvalósítását segíti a kerettanterv, amely konkrét 

módszertani segítséget nem nyújt, hisz nem ez a feladata, de a fejlesztési követelmények 

részletezésével teszi konkrétabbá az elvárható fejlesztés irányát. A kerettanterv – némileg 

eltérően a NAT kompetenciafejlesztő kiindulópontjától – a vizuális kultúra részterületei szerint 

(„Kifejezés, képzőművészet”, „Vizuális kommunikáció”, „Tárgy- és  

környezetkultúra”) szervezi a fejlesztés követelményeit. Az említett részterületeket további 

tematikai egységekre bontja, és ezeken belül fogalmazza meg a fejlesztés követelményeit, 

amelyekhez két évfolyamra ajánlott óraszámokat is feltüntet. Természetesen sem a tematikai 

egységek, sem a tematikai egységekbe foglalt tantervi követelmények sorrendje nem jelez 

semmiféle időrendi sorrendet vagy logikai kapcsolatot, illetve egy-egy fejlesztési követelmény 

nem azonos egy-egy tanóra tananyagával. Az optimális tartalomtervezés a különböző tematikai 

egységek követelményeit összekapcsolja a tanórán, azaz a helyi tantervkészítés, még inkább a 

tanmenet-összeállítás folyamán a tematikai egységeket rugalmasan kell kezelni, a 

tanulásszervezés felépítésének logikáját követve felhasználni, az adott évfolyamra ajánlott 

óraszám figyelembevételével. Egy-egy tematikai egységen belül megjelenő fejlesztési 

követelmények nézőpontja a célzott tanulói tevékenység, amelynek megfogalmazása 

folyamatcentrikus. Ezen belül a sok esetben megjelenő konkrét példák segítik az adott 

követelmény pontosabb értelmezését, így támogatva a kerettantervet felhasználó szaktanárokat 

a tanmenet megtervezésében, illetve ötleteket adnak konkrét fejlesztő feladatok 

megalkotásához. A példák tehát természetesen nem kötelezőek, csupán a további tervezést 

segítik. A kerettanterv összességében az adott iskolaszakaszokra fogalmazza meg a fejlesztési 

tartalmakat, a hozzárendelt óraszámokkal, amelyeknek csak a 90%-ára ad kötelező tartalmat, 

míg a fennmaradó 10% szabad felhasználást biztosít a helyi tervezés során.   

A tantárgy fontosságát hangsúlyozza, hogy az információs csatornák gazdagodása a 

szöveges információ befogadása mellé felzárkóztatja a vizuális információk tudatos 

befogadásának fontosságát is, hisz az információk forrása és jellege alapján szöveg és kép 

együttes értelmezése napjainkban gyakoribb jelenség valós élethelyzetekben. A 

médiatudatosság fejlesztésének tehát egyre fontosabb aspektusa már ebben az iskolaszakaszban 

is a vizuális megfigyelés és értelmezés segítségével megvalósuló médiahasználat és médiaértés. 

Ebből következően a tervezés során további fontos szempont, hogy az 1–4. évfolyamon a 

mozgóképkultúra és médiaismeret bizonyos kapcsolódó fejlesztési követelményeit a vizuális 

kultúra tantárgy óraszámkeretein belül kell végrehajtani. Az óraszámmegosztást az adott 
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iskolaszakaszban, az 1–2. és 3–4. évfolyamon a mozgóképkultúra és médiaismeret 

követelményeihez feltüntetett órakeret jelzi.  

Az általános iskola alsó tagozatában a médiatudatosság fejlesztése elsősorban a 

gyerekek saját médiaélményeinek feldolgozásán és a médiaszövegek kifejezőeszközeivel való 

ismerkedésen keresztül zajlik. Az élményfeldolgozás folyamatában a médiából származó 

élményekhez kapcsolódó érzések és gondolatok formát kapnak, így lehetővé válik az élményre 

való reflexió. A médiaélmény a feldolgozás eredményeként médiatapasztalattá válhat. A 

folyamatban szerepet játszik a fantáziavilág, a személyes adottságok, azegyéni élethelyzet és 

az addig összegyűjtött tapasztalatok, ismeretek. Az élményfeldolgozás fejleszti az önreflexiós 

készséget és az önismeretet is, ilyen módon szervesen kapcsolódik az erkölcsi nevelés, az 

önismeret és társas kultúra fejlesztési területeihez. A gyerekek a médiumok elemi 

kifejezőeszközeinek megfigyelésén keresztül ismerkedni kezdenek a médiumok nyelvével. A 

különböző médiaszövegek értelmezését, nyelvi működésének tudatosítását, mások 

értelmezésének sajáttal való összevetését célzó gyakorlatok hozzájárulnak az anyanyelvi 

kompetencia fejlesztéséhez, a helyes, öntudatos, alkotó nyelvhasználat fejlődéséhez. Az 

élményfeldolgozás mellett megjelenik a saját és a nagyobbaknál a szűkebb környezet 

médiahasználati szokásainak feltérképezése, tudatosítása, amely a médiahasználat és az egyéb 

szabadidős tevékenységek közötti egészséges arány kialakításán keresztül része a testi-lelki 

egészségre nevelésnek. A digitális kompetenciát fejleszti a kreatív internethasználatban rejlő 

lehetőségekkel való foglalatosság, illetve azok a gyakorlatok, amelyek az információk 

keresését, összegyűjtését és feldolgozását, az információ megbízhatóságának vizsgálatát 

célozzák. Az ismeretanyag a gyerekek mindennapi médiaélményeire épít, azokból vett példák 

alapján beszél a média kifejezőeszközeiről, társadalmi funkcióiról, működésmódjáról. A 

tanulási folyamat szabad beszélgetés, vita, személyes vélemény megfogalmazásán keresztül 

zajlik, aktív alkotó tevékenységre, kooperatív technikákra épül, amely során kiemelt figyelmet 

kap az empátia és a kompromisszumkészség, ezáltal fejlődik az állampolgári kompetencia.  

 

1. évfolyam  

 

Az általános iskola alsó tagozatán a fejlesztéscentrikus vizuális kultúra tanulása alapvetően két 

célt szolgál: a kezdeti motiváltság és az örömteli alkotás fenntartását, valamint a vizuális 

műveltség megalapozását.   

A kisiskolások az iskolai tanulmányaik megkezdésekor általában már – életkoruknak 

megfelelő szinten – használják a vizuális kifejezés bizonyos eszközeit. Az első iskolai években 

mégsem ezek tudatosítása a tanító kiemelt feladata, hanem a változatos és a tanulók 

érdeklődését felkeltő játékos feladatokkal, új technikákkal, kifejezési módokkal a 

kifejezőképesség fejlesztése, a vizuális kommunikáció alapját képező ismeretek szinte 

észrevétlen átadása a játékos gyakorlati feladatokon keresztül, a gyerekek életkori 

sajátosságaiból fakadó önkifejezési kedv és a kifejezés, alkotás felszabadultságának további 

ösztönzése. Ebben az életkorban kezdődik a valós terek tudatos használata. Az épített 

környezeti nevelés során a gyerekek által ismert környezet (például iskola, otthon) felfedezésén 

és különböző építő-alkotó játékokon keresztül fejlődik környezetük megfelelő alakításának 

képessége. Fontos, hogy a gyerekek megőrizzék a kezdeti motiváltságot, hogy örömteli legyen 

számukra az alkotás, hogy „játszva tanuljanak”.   
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A vizuális kultúra tanítása természetes módon kínálja az együttműködést más 

művészetekkel és más tantárgyakkal (pl. anyanyelv, természetismeret), a vizuális nevelés 

komplex, tantárgyakon átívelő jellegét hangsúlyozva. Fontos eszköz, hogy lehetőséget adjunk 

a különböző művészeti ágak sajátos kifejező nyelvének megismerésére, a vizuálisan 

érzékelhetőn túl más érzékszervi tapasztalatok kiaknázására is.  

A vizuális fejlesztés hatékony módja, hogy a tananyagot problémakörökbe, életszerű 

szituációkba ágyazva tárjuk a gyerekek elé. Fontos továbbá, hogy használjuk ki a tantárgy adta 

alkotó lehetőségeket és – különösen az alsó tagozaton – a befogadó feladatokat is a kreatív 

alkotás kereteiben oldjuk meg. Az alkotva befogadás elvének megvalósítása mellett 

ismertessünk meg a gyerekekkel minél több művészeti alkotást; alkotó óráinkon szemléltessük 

a témát és a technikát a művészet kezdeteitől napjaikig létrejött, valós esztétikai értéket 

képviselő műalkotásokkal, beszélgetéseket is kezdeményezve ezekről.   

Az első két évfolyamon a gyerekek életkori sajátosságaihoz alkalmazkodva a vizuális 

kultúra részterületei közül a belső képek kialakulását segítő „Kifejezés, képzőművészet” és a 

„Tárgy- és környezetkultúra” elsősorban a tárgykészítés és téralkotás tevékenységével kerüljön 

túlsúlyba.  

Az életünket jelentősen befolyásoló jelenség a média, amely a vizuális kultúra 

megkerülhetetlen része. A vizuális nevelés keretein belül zajló médianevelést célszerű már a 

bevezető szakaszban elkezdeni, reagálva a gyerekek médiahasználati szokásaira, erősítve a 

médiatudatosságot.  

Az első két osztályban a médianevelés kiemelt célja a saját médiaélmények 

feldolgozásán keresztül a reflektív médiahasználat fejlesztése, annak tudatosítása, hogy az 

élményfeldolgozás során a médiaélmények átalakíthatóak. Az élményfeldolgozás hozzájárul a 

médiatartalmak közötti tudatosabb választás igényének megalapozásához, illetve 

megerősítéséhez is. A médiaszövegek kifejezőeszközeivel való ismerkedés nemcsak a 

médiaszövegek olvasási készségét mélyíti el, hanem megalapozza azt a felismerést is, hogy a 

médiaszövegek mesterségesen előállított termékek, konvenciókra alapozó nyelvi konstrukciók, 

melyek üzeneteket közvetítenek. Ezen keresztül a valóság és fikció közötti különbségtétel 

képessége is fejlődik. Az ismeretanyag átadását érdemes a gyerekek által ismert és kedvelt 

médiatartalmakra építeni, ez az élményszerű feldolgozási mód a játszva tanulás lehetőségét 

teremti meg. A gyerekek a megismert kifejezőeszközöket önálló kreatív alkotások (rajzok, 

fotók, hangzó anyagok) elkészítése közben alkalmazni kezdik, ezáltal tapasztalati úton mélyül 

a kifejezőeszközökről elsajátított ismeret. Többek között e momentum az, amely ebben az 

iskolaszakaszban a média és mozgóképkultúra fejlesztési feladatait szorosan összeköti a 

vizuális kultúra tantárggyal. Az olvasástanulás időszakában különösen fontos az audiovizuális 

kultúra és a könyvkultúra kapcsolatának bemutatása. A szövegolvasás és a médiaszöveg-

olvasás tanulása összekapcsolható, kölcsönösen erősíthetik egymást. Az olvasási készség 

fejlesztését és az olvasási kedv növelését célozzák azok a kreatív gyakorlatok, amelyek során 

az életkorhoz igazodó mesék, történetek és rajzfilmes adaptációik összehasonlítására, 

feldolgozására kerül sor. A személyes kommunikáció és a közvetett kommunikáció közötti 

különbségek megismerése segíti a médiakörnyezetben való tájékozódást, a tapasztalati valóság 

és a média által közvetített valóság közötti különbségek felismerését. Mivel a gyerekek ebben 

az életkorban a valós tereken kívül a virtuális tereket is használni kezdik, szükség van a virtuális 

terekhez kapcsolódó élmények feldolgozására is. Az első két évben elsősorban a videojátékok 

használatával kapcsolatosan nyílik lehetőség az élményfeldolgozásra.  
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A fejlesztési célok tehát mind a vizuális kultúra, mind a mozgóképkultúra és 

médiaismeret fejlesztési feladatai esetében tevékenységközpontú, kreatív, élményekkel telített 

helyzetekben játékos, alkotó, önálló vagy csoportos feladatmegoldással érhetőek el.   

 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Kifejezés, képzőművészet Átélt 

élmények és események  Órakeret   
12 óra  

  10%  3 óra  

Előzetes tudás  
Életkornak megfelelő pszichomotoros fejlettség. 

Iskolaérettség.  

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Az érzékelés finomítása. Különböző észlelési tapasztalatok, 

modalitások (látás, hallás, tapintás, szaglás, ízlelés) áttétele,  

„fordítása”. Saját élmények feldolgozása, vizuális 

megjelenítése és a kifejezőképesség fejlesztése a 

mondanivaló kifejezésének érdekében történő eszköz 

megválasztásával. Közvetlen élmény képi és téri 

megjelenítése. Színtapasztalatok gazdagítása, színismeretek 

bővítése. Színérzék fejlesztése. Színdifferenciáló képesség 

fejlesztése. Természeti látványok hangulatának 

visszaadása. Téralkotó és -ábrázoló képesség fejlesztése 

játéktárgyakkal, térbeli manipulációval.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  
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A közvetlen környezetben található tárgyak, jelenségek 

minőségének (pl. illat, hang, zene, szín, fény, felület, méret, 

mozgás, helyzet, súly) megtapasztalása különböző játékos 

feladatok során, a célzott élménygyűjtés és vizuális 

megjelenítés (pl. festés, rajzolás, kollázs, mintázás, makettezés) 

érdekében, a vizuális nyelv alapvető elemeinek játékos 

használatával.  

 

Korábban átélt események, élmények (pl. kellemes, 

kellemetlen, hétköznapi, ünnepi, különleges, szokványos, 

felkavaró, unalmas) felidézésének segítségével, látott, hallott 

vagy elképzelt történetek (pl. tündérmesék, közösen kitalált 

játékok, helyzetek, mesék, mesefolyamok) megjelenítése sík 

és/vagy térbeli, plasztikai alkotásban (pl. színes, grafikus, 

vegyes technikájú, mintázott vagy konstruált) az elemi 

kompozíciós elvek figyelembevételével.  

Családi , egyházi és  iskolai rendezvények.  

Magyar nyelv és irodalom: 

Figyelem a 

beszélgetőtársra.  

Szöveg üzenetének, érzelmi 

tartalmának megértése.  

 

Dráma és tánc: egyensúly-, 

ritmus- és térérzékelés.   

 

Ének-zene: emberi hang, 

tárgyak hangja, zörejek 

megkülönböztetése 

hangerő, hangszín, ritmus 

szerint.  

 

Környezetismeret: Anyagok 

tulajdonságai, 

halmazállapot-változás.  

Kísérletek oldatokkal, 

fénnyel, hővel.  

 

Erkölcstan: én magam, 

szűkebb környezetem.  

 

Matematika: változás  

  kiemelése, az időbeliség 

megértése.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Érzékelés, önkifejezés, pont, vonal, folt, forma, tónus, szín, mintázat, 

felület, sík, tér, grafikai és plasztikai eljárás, kompozíció.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Kifejezés, képzőművészet 

Valós és képzelt látványok  Órakeret   
12 óra  

  10%  4 óra  

Előzetes tudás  
Életkornak megfelelő pszichomotoros fejlettség. 

Iskolaérettség.  

 Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

297 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Az illusztráció elemi fogalmának megértése, illusztráció 

készítése. Képalkotó- és kifejező képesség fejlesztése. 

Komponáló képesség fejlesztése a kiemelés eszközeivel. 

Vizuális fantázia (képzelőerő) fejlesztése. Asszociációs 

készség, képzettársítási készség fejlesztése.  

Plasztikai érzék fejlesztése. Plasztikai minőségek 

sokféleségének megtapasztalása. Plasztikai 

kifejezőképesség fejlesztése. Formaérzék, karakterérzék 

fejlesztése.   

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Mesék, versek, kitalált történetek, médiaszövegek valós vagy 

fantázia szereplőinek (pl. hősök, ártók, bajkeverők, segítők), 

természetes és épített környezetének (pl. erdők, ligetek, állatok, 

vizek, bódék, paloták, hidak, tornyok) illusztratív jellegű ábrázolása 

(pl. sorozatként, képeskönyvként) emlékképek felidézésével, 

megfigyelések segítségével és a fantázia által.  

 

Környezetünk valós elemeinek, tárgyainak, tereinek (pl. háztartási 

gép, óra, motor, fészek, odú, fa, talaj), különleges nézőpontból 

(belülről, fentről, alulról) való megjelenítése a fantázia és a 

megfigyelés révén, a kifejezési szándéknak megfelelő anyagok, 

eszközök, méretek felhasználásával (pl. színes-, grafikai technika, 

mintázás, konstruálás talált tárgyakból, azok átalakításával).  

 

Művészeti alkotások és fotók nézegetése megadott szempontok 

szerint (pl. alakok, szereplők, terek, tárgyak, mérete, színe, tónusa). 

A megállapítások segítségével továbbgondolva a látvány sugallta 

jelenséget, képi tartalmat egy új alkotás létrehozásának érdekében 

(pl. más térben és időben, más szereplőkkel), különböző művészeti 

műfajokban (dráma, hang-zene, mozgás, vizuális: installáció, 

fotómanipuláció).  

Meseillusztrácik.  

Magyar nyelv és 

irodalom: Élmények, 

tartalmak felidézése. 

Szép könyvek.  

 

Dráma és tánc:  

Dramatikus formák.  

Fejlesztő játékok.   

 

Környezetismeret:  

Mozgásjelenségek, 

kísérletek. Optika.  

 

Ének-zene: 

Cselekményes 

dalanyag, dramatizált 

előadás. Ritmus, 

hangszín, 

hangmagasság, zene 

és zörej.  

 

Erkölcstan:  

Közösségek. A  

  mesevilág szereplői. 

Mese és valóság.  

 

Matematika: Képi 

emlékezés, részletek 

felidézése.  

Nézőpontok.  

Mozgatás. 

Síkmetszetek 

képzeletben.   
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Illusztráció, kompozíció, kiemelés, karakteres forma, festészet, szobrászat, 

fotó, műalkotás, reprodukció, idő.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Vizuális kommunikáció Vizuális 

jelek a környezetünkben  Órakeret   
9 óra  

  10%  -  

Előzetes tudás  
Életkornak megfelelő pszichomotoros fejlettség. 

Iskolaérettség.  

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Megfigyelőképesség fejlesztése. Vizuális kommunikációs  

képesség fejlesztése. Képolvasással történő 

információszerzés, képi jelek, vizuális szimbólumok 

olvasása és létrehozása. Ábraolvasási és értelmezési 

készség fejlesztése. Redukciós képesség fejlesztése. A 

vizuális nyelv elemeinek, pont, vonal, folt, szín 

megismerése és tudatos használata, szerepük felismerése a 
képalkotásban. Vonalas jellegű, foltszerű előadásmód.  

Méretkülönbségek felismerése, a léptékváltás alapjai.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Jeltervezés, jelalkotás változatos méretben (pl. apró pecsét, tábla, 

land art szerű méretben udvaron, játszótéren), különböző anyagokból 

(pl. agyag, madzag, papírdúc, fatábla, talált anyag, homok, kavics, 

falevél, víz) meghatározott célok érdekében (pl. eligazodás, 

útbaigazítás, védelem, figyelemfelkeltés).  

 

Környezetünkben található jelek, jelzések (pl. jelzőlámpa, térkép, 

alaprajz, közlekedési tábla, cégér, piktogram, embléma, szimbólum, 

zászló, márkajelzés, logo) összegyűjtése játékos feladatok 

létrehozásának céljából (pl. valós és virtuális társasjáték, dramatikus 

játék, kincsvadászat).  

Matematika:  

tájékozódás térben, 

síkban, a tájékozódást 

segítő viszonyok.  

 

Környezetismeret: A 

térkép legfontosabb 

elemeinek 

felismerése. Jelek, 

jelzések. Természeti 

jelenségek, 

természetes anyagok.   

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

jelzőtáblák.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Modell, látvány, jelalkotás, piktogram, embléma, térkép, alaprajz, cégér, 

szimbólum, lépték.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

A média társadalmi szerepe, használata  

Médiahasználati szokások médiumok, 

médiaélmény-feldolgozás  

Órakeret   

2 óra  

  10%  -  
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Előzetes tudás  Iskolaérettség.   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Saját médiahasználati szokások tanulmányozása. 

Médiaélmények feldolgozása, önreflexiós készség 

fejlesztése. A különböző médiumok beazonosítása, 

tudatosítása. A médiatartalmak közötti választás 

tudatosságának fejlesztése. Olvasási készség és szókincs 

fejlesztése médiaszövegekkel.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

A különböző médiumok (pl. könyv, televízió, rádió, internet, 

film, videojáték) megfigyelése, vizsgálata, összehasonlítása, 

megadott szempontok (pl. érzékszervekre gyakorolt hatás, 

eltérő jelhasználat) alapján közvetlen tapasztalat és saját 

médiaélmények felidézésének segítségével.  

 

Az egyes médiumokhoz (pl. könyv, televízió, számítógép) 

kapcsolódó saját használati szokások (pl. gyakoriság, társas 

vagy önálló tevékenység), médiaélmények (pl. tetszés, 

kíváncsiság, rossz élmény) felidézése, kifejezése és  

megjelenítése szóban, vizuálisan (pl. rajzolás, bábkészítés) vagy 

szerepjátékkal.  

 

Mesék, gyermekirodalmi alkotások és azok animációs, filmes 

adaptációinak összehasonlítása, feldolgozása. Az 

olvasott/felolvasott szöveghez és a levetített adaptációhoz 

kapcsolódó élmények megjelenítése és feldolgozása (pl. rajzzal, 

montázskészítéssel).  

Magyar nyelv és irodalom: 

Mesék, narratív történetek.  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: egészséges és 

helyes szabadidős 

tevékenységek felsorolása, 

ismertetése, megbeszélése.  

 

Erkölcstan: Önkifejezés és 

önbizalom erősítése, önálló 

gondolkodás, identitástudat 

fejlesztése.  

A fantázia jelentősége,  

használata, kitalált történet  

önmagáról  

(jellemábrázolás), 

meseszereplők osztályozása: 

jó-rossz tulajdonságokkal 

való azonosulási képesség 

vizsgálata, önmagára 

vetítése. Önmaga megértése.  

 

Környezetismeret: Az 

érzékszervek működésének 

megtapasztalása, 

szerepének, védelmének  

felismerése a 

tájékozódásban, az 

információszerzésben.  

  Napirend, szabadidő, 

egészséges életmód.  

 

Dráma és tánc: kiscsoportos 

és páros rövid jelenetek 

kitalálása és bemutatása. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Televízió, rádió, könyv, számítógép, színház, mozi, újság, műsor, rajzfilm, 

film, képregény, videojáték.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

A média kifejezőeszközei  

Kép, hang, cselekmény  
Órakeret   

2 óra  

  10%  -  

Előzetes tudás  Iskolaérettség.   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Médiaélmények feldolgozása, önreflexiós készség 

fejlesztése. Az érzelemkifejezés képességének a fejlesztése. 

A figyelmi koncentráció, az érzékelés pontosságának 

fejlesztése. A médiaszövegek alapvető alkotóelemeinek 

azonosítása. Annak felismerése, hogy a médiaszövegek 

emberek által mesterségesen előállított alkotások (a média 

konstruált valóság). Részvétel a tanulócsoportban folyó 

beszélgetésben és vitában. Saját vélemény 

megfogalmazása.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Különböző médiaszövegek (pl. animációs mesék, videojátékok) 

alapvető kifejezőeszközeinek (hanghatások, vizuális jellemzők) 

megfigyelése és értelmezése közvetlen példák alapján. A kép és 
hang szerepének megfigyelése a mesevilág teremtésében (pl.  

animációs meséken keresztül).   

 

Egyszerű médiaszövegek (pl. animációs mesék, reklám) 

cselekménye kezdő- és végpontjának, a cselekményelemek 

sorrendjének megfigyelése közvetlen példák alapján. Címadás.   

 

A mediatizált történetek szereplőinek (hősök és gonoszak) 

azonosítása, az animációs mese morális tanulságainak 

felismerése.   

 

A hangok és képek által közvetített érzelmek (pl. öröm, 

szomorúság, düh, félelem) felismerése, kifejezése.  

 

Egyszerű (pl. kitalált vagy átélt) cselekmény megjelenítése 

képekkel (pl. rajzzal, képsorozattal), megfelelő hanghatásokkal 

(pl. zörejjel, énekhanggal) kiegészítve.   

Magyar nyelv és irodalom: 

A szövegértés 

szövegtípusnak megfelelő 

funkciójáról, folyamatáról 

alkotott ismeret, 

meggyőződés kialakítása, 

fejlesztése.  

Alapvető erkölcsi, esztétikai 

fogalmak, kategóriák (szép, 

csúnya, jó, rossz, igaz, 

hamis).  

A történetiségen alapuló 

összefüggések megértése 

egy szálon futó történekben.  

Összefüggő mondatok 

alkotása képek, képsorok 

segítségével, adott vagy 

választott témáról.  

 

Erkölcstan: önmaga 

megértése, mesék 

kapcsolatrendszerének  
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Hangzó médiaszövegek megjelenítése rajzban.  

elemzése, mesei szereplők 

és tulajdonságaik (lent-fönt, 

jó-rossz).  

 

Környezetismeret: az 

érzékszervek működésének 

megtapasztalása, 

szerepének, védelmének  

felismerése a 

tájékozódásban, az 

információszerzésben.   

 

Ének-zene: Emocionális 

érzékenység fejlesztése. A 

teljes figyelem 

kialakításának fejlesztése. 

Tapasztalat a zenei 

jelenségekről.  

 

Dráma és tánc: mese 

főhősének kiválasztása és a 

választás indoklása.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Állókép, mozgókép, zene, emberi hang, zaj, zörej, csend.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

A média társadalmi szerepe, használata  

Személyes élmény, médiaélmény  
Órakeret   

2 óra  

  10%  -  

Előzetes tudás  Iskolaérettség.   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A közvetlen kommunikáció jelzéseinek, illetve a közvetett 
kommunikáció eszközeinek megfigyelése, tudatosítása.  

Önismeret, önreflexiós készség fejlesztése.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  
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A személyes, közvetlen kommunikáció verbális, vokális és 

testbeszéddel történő jelzéseinek felismerése, értelmezése.  

 

A közvetlen és a közvetett kommunikáció közötti alapvető 

különbségek (pl. idő/térbeli szinkronitás, eltérés, jelenlét, 

érzékszervek használata) felismerése konkrét médiaszövegek 

(pl. könyv, gyermekműsor, gyerekeknek szóló koncertfilm, 

videoklip, sms, emotikonok) alapján.   

 

Ismerkedés különböző valóságstátuszú médiaszövegekkel.  

Magyar nyelv és irodalom: 

Szöveg értelmezése, nem 

verbális jelzések 

értelmezése, használata 

beszéd közben.  

Mese és valóság különbsége.  

A megismert mese, történet 

tanulságának összevetése 

saját tapasztalatokkal, 

eseményekkel. Az explicit  

 

A valóság és fikció közötti különbség megragadása.  

 

Saját megélt élmények és tapasztalatok összevetése (pl. 

azonosságok, eltérések mentén) a média által közvetített, 

megjelenített világokkal (pl. gyermekműsorok, gyermekújságok, 

képregények, életkornak megfelelő rajzfilmek, gyermekeknek 

készülő internetes honlapok alapján). A különböző 

médiaszövegek (pl. tehetségkutató műsorok, sportközvetítés, 

sorozatok, animációs filmek, filmek, reality műsorok) 

szereplőivel való azonosulásra reflektálás lehetősége (pl. 

irányított beszélgetés keretében).  

 

Személyesen átélt, elképzelt és a médiában látott, hallott 

esemény megjelenítése rajzban, önállóan készített bábbal, 

szerepjátékkal.  

információk, állítások 

megértése, értelmezése, 

értékelése, egyszerű 

következtetések levonása.  

 

Erkölcstan: másnak 

lenni/elfogadás, kirekesztés.  

 

Környezetismeret: Nappal 

és éjszaka. A világ, ahol 

élünk. Föld és a csillagok. 

Élőlények, életközösségek.  

 

Dráma és tánc: Történetek 

kitalálása és kiscsoportos 

vagy páros megvalósítása.  

Kulcsfogalmak/ 

Fogalmak 

Esemény, elképzelt/kitalált történet, képzelet, valóság, médium.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

A média társadalmi szerepe, használata  

Tájékozódás a virtuális terekben  
Órakeret   

2 óra  

  10%  -  

Előzetes tudás  Iskolaérettség.   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A kreatív, kritikus internethasználat fejlesztése. Az 

internetes tevékenységekhez kapcsolódó biztonság 

növelése. A gyerekek virtuális terekben zajló 

tevékenységeihez kapcsolódó élmények feldolgozásának 

segítése.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  
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Az életkori sajátosságokhoz igazodó internethasználat 

lehetőségeinek megismerése (pl. gyermekbarát honlapok 

böngészése).  

 

Az internethasználat legfontosabb (pl. biztonságot 

eredményező) szabályainak megismerése különböző 

eszközökkel (pl. kártyajáték, bábozás).   

 

A gyerekek által használt videojátékkal összefüggő élmények 

feldolgozása (pl. szerepjátékkal, rajzolással).  

 

A videojátékok tematikai csoportosítása, a szereplőik 

azonosítása.  

Magyar nyelv és irodalom: 

Rövid hallott szöveg 

üzenetének megértése. Az 

olvasott szövegekkel 

összefüggésben az aktív 

szókincs gazdagítása. Az 

olvasmányhoz kapcsolódó 

személyes élmények 

felidézése és megosztása.  

Egyszerű ok-okozati 

összefüggés felismerése; 

következtetések levonása.  

A fantázia és képzelet 

aktiválása a megismerés 

érdekében.  

   

Technika, életvitel és 

gyakorlat: Szabálykövető 

magatartás a közvetlen 

közlekedési környezetben. 

A közlekedés szabályainak 

értelmezése.  

 

Erkölcstan: a számítógépes 

világ ismeretségei.   

Kulcsfogalmak/ 

Fogalmak 

Internet, honlap, chat, videojáték.   

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Tárgy- és környezetkultúra Környezetünk 

valós terei és mesés helyek  Órakeret   
12 óra  

  10%  -  

Előzetes tudás  
Életkornak megfelelő pszichomotoros fejlettség. 

Iskolaérettség.  

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Téralakító, térrendező képesség fejlesztése. 

Tapasztalatszerzés a térformálás, térlehatárolás, 

térszervezés terén. Térérzék fejlesztése nézőpontok 

változtatásával. Technikai készség fejlesztése.   

Térbeli tájékozódás képességének fejlesztése.   

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  
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A környezetünkben található különböző méretű külső, belső terek 

(pl. utca, játszótér, buszmegálló, saját szoba, éléskamra, fiók) 

épületek (pl. iskola, transzformátorház, víztorony), tárgyak (pl. cipő, 

táska, kilincs) tudatos megismerése, vizsgálata minden érzékszervvel 

(látás, hallás, tapintás, szaglás).  

 

Valós vagy kitalált funkciónak megfelelő terek (pl. „a hely, ahol 

játszok”, „a hely, ahová elbújok”), tárgyak (pl. közlekedési eszköz, 

mesebeli szerszám) kitalálása és megjelenítése (pl. rajzban, makettel, 

modellben).  

 

Képzeletbeli, mesebeli helyeken, terekben (pl. elvarázsolt kastély, 

boszorkány konyhája, vitorlás hajó) zajló mesék, elképzelt vagy 

valós történetek dramatizálása, eljátszása saját tervezésű és 

kivitelezés szereplőkkel (pl. babák, botok, figurák, sík-, kesztyű-, 

árny-, óriás-, agyagfejű, bábok), terekkel, díszletekkel, melyek 

létrehozásánál a környezettudatos anyaghasználat érvényesül.  

Technika, életvitel és 

gyakorlat: közlekedés, 

környezetünk.  

 

Környezetismeret: 

Természeti, technikai 

környezet. Múlt 

megidézése.  

 

Dráma és tánc: 

térkitöltő és 

térkihasználó 

gyakorlatok, 

mozgástechnikák, 

tánctechnikák.  

 

Matematika:  

Képzeletben történő 

mozgatás. Hajtás,  

 szétvágás síkmetszetek. 

Objektumok alkotása.   

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Téralkotás, térformálás, térlehatárolás, térszervezés, formarend, funkció, 

takarás.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Tárgy- és környezetkultúra  

Valós és kitalált tárgyak  
Órakeret   

12 óra  

  10%  -  

Előzetes tudás  
Életkornak megfelelő pszichomotoros fejlettség. 

Iskolaérettség.  

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Tárgyalkotó vizuális, esztétikai és manipulatív képességek 

fejlesztése. A tárgykészítés folyamatainak, 

gondolkodásmódjának megtapasztalása. Forma és funkció 

összefüggés, formaérzék fejlesztése. Megfigyelőképesség 

fejlesztése (a munkafázisok megfigyelése). A gondos 

kivitelezés, különböző anyagok, eljárások, személyes 

tapasztaláson alapuló megismerése. Egyszerű kézműves 

technikák megfigyelése, rekonstruálása. Jeles napok 

szokásainak és tárgyi kellékeinek megismerése.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  
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Elképzelt, mesebeli tárgyak (pl. hangszer, pálca, öltözék, 
szőnyeg, edény, bútor, ékszer, szerszám, jármű) 
tervezése létrehozása meghatározott mesebeli célok (pl. 
mindent halló, látó, elrejtő, védő, szállító) érdekében, oly 
módon, hogy a tárgy külseje (pl. forma, díszítés, méret, 
anyag) utaljon funkciójára.  

 

Hétköznapi tevékenységek során használatos tárgyak (pl. 

konyhai eszköz, játék, öltözék, öltözékkiegészítő, 

hangszer, szerszám) létrehozása meghatározott 

tulajdonos számára (pl. adott személyiség, foglalkozás, 

életkor, nemek szerint).  

Környezetismeret: Természeti, 

technikai és épített rendszerek. 

Anyagismeret.  

 

 

Dráma és tánc: népi 

gyermekjátékok.  

 

Ének-zene: Népzene 
énekléssel, ritmikus 
mozgással, néptánccal. 
Hangszerek.  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: eszközhasználat.  

 

Erkölcstan: valóság és 

képzelet.  

 

Matematika: objektumok 

alkotása.  
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Tárgytervezés, forma, funkció, alkalmazkodás, díszítés, öltözékkiegészítő.  

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két  

évfolyamos ciklus 

végén  

Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése.  

Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás készítése. Az 

alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és 

biztonságos anyag- és eszközhasználat, a környezettudatosság 

szempontjainak egyre szélesebb körű figyelembevételével.  

A felszerelés önálló rendben tartása.  

A közvetlen környezet megfigyelése és értelmezése.  

A képalkotó tevékenységek közül személyes kifejező 

alkotások létrehozása. Téralkotó feladatok során a személyes 

térbeli szükségletek felismerése.  

Alkotótevékenység és látványok, műalkotások szemlélése során 

néhány forma, szín, vonal, térbeli hely és irány, felismerése, 

használatára.  

A szobor, festmény, tárgy, épület közötti különbségek felismerése.   

Látványok, műalkotások néhány perces szemlélése.  

Médiumok azonosítása, igény kialakítása a médiahasználat során a 

tudatosabb választásra, illetve reflektív médiahasználat.  

Médiaélmények változásának és médiatapasztalattá alakíthatóságának 

felismerése.  

A médiaszövegek néhány elemi kódjának a (kép, hang, cselekmény) 

azonosítása, illetve ezzel kapcsolatos egyszerű összefüggések felismerése 

(pl. médiaszövegek emberek által mesterségesen előállított tartalmak, 

kreatív kifejező eszközöket használnak, amelyek befolyásolják azok 

hatását).  

A személyes kommunikáció és a közvetett kommunikáció közötti alapvető 

különbségek felismerése.   

Az életkorhoz igazodó internetes tevékenységek gyakorlása és az 

abban rejlő veszélyek felismerése.  

Az alkotó és befogadó tevékenység során a saját érzések felismerése, és 

azok kifejezése.  
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TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT  

 

ÉVES ÓRASZÁM 1. ÉVF: 36 ÓRA  

KERETTANTERVBEN TARTALOMMAL  :32,5 ÓRA  

KIDOLGOZÁSRA VÁRÓ: 3,5 ÓRA  

 

1. évfolyam  

 

A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1. évfolyamon, hogy a 

kulcskompetenciák – különösen a természettudományos-technikai kompetencia – 

fejlesztésével a gyermek az életkori sajátosságainak megfelelő szinten tapasztalatokat 

szerezzen az őt közvetlenül körülvevő világról. A készségek és képességek alakítása során 

olyan módszereket sajátítson el, amelyek egyaránt segítik a tájékozódásban, a természeti, 

társadalmi és technikai környezetbe való beilleszkedésében és az örömmel végzett alkotó 

munkájában. Támogassa az óvodai játékból az iskolai munkába való átmenetét, elősegítse a 

hatékony és egyre önállóbbá váló tanulását, a mindennapokban nélkülözhetetlen elemi 

ismeretek befogadását, a kézügyesség fejlődését szolgáló játékos tevékenységeket, a tanulás és 

a munka tiszteletét, megszeretését, a tudás, az alapvető értékek, a megőrzendő hagyományok 

megbecsülését. Egyre fontosabbá válik az önálló, egyéni munkálkodás mellett a 

csoportmunkában történő, egymást segítő munkavégzés. A szociális és állampolgári 

kompetencia alakítása a közvetlen környezet, a családi életvitel formálásával, a családi és 

iskolai körben vállalható feladatok, valamint a munkamegosztás lehetőségeinek 

megismerésével kezdődik. Az anyanyelvi kommunikáció készségeinek fejlesztése kiemelt 

terület a célok, feladatok megvalósítása során. A különböző játékok közben szinte észrevétlenül 

bővül a szókincs, fejlődik a nyelvhasználat. A mindennapokban elvégzendő munkák során az 

anyagok felhasználásához, feldolgozásához, átalakításához szükséges szokások és elemi 

munkafogások ismeretei a mozgáskoordináció fejlesztését, az eszköz- és szerszámhasználat 

gyakorlását szolgálják. A matematikai kompetencia fejlődését a becslések, mérések, 

számítások, a síkbeli és térbeli alakzatokkal történő manipuláció, a válogatások és a 

csoportosítások segítik. A kezdetben mintakövetéssel készített, majd az alkotó fantázia által 

vezérelt önálló munkavégzéssel kialakított munkadarabok hozzájárulnak az esztétikai érzék 

fejlődéséhez. A kézműves foglalkozások, a népművészeti alkotások megismerése révén, az 

esztétikai és művészeti tudatosság és kifejezőképesség fejlesztésével a tanulók nyitottá válnak 

a világ sokfélesége és nemzeti kulturális örökségünk iránt. Az egészséges és környezettudatos 

életmódra nevelést szolgálja az egyéni életvitel formálása a táplálkozás, az öltözködés, a 

higiénia, és a helyes időbeosztás terén. Minden évben visszatérő programok a családi, az 

osztály- és az iskolai rendezvények. A kisebb és nagyobb közösségek ünnepei a közösségi 
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összetartozást megalapozó közös értékek őrzése mellett a kikapcsolódást, a szabadidő hasznos 

eltöltését segítik. Mintát adnak az ünnepre való felkészüléshez, az ünnepléshez, az ünneplés 

utáni teendők végzéséhez. A „kezdeményezőképesség és a feladatvégzésre vállalkozás” 

fejlesztését szolgálja a tervezés, szervezés, irányítás, vezetés feladataival való ismerkedés, a 

kommunikáció, az egyeztetés, a feladatok megosztása, részfeladatok elvállalása és 

végrehajtása, a kockázati tényezők mérlegelése, a munkavégzés egyénileg és csapatban, a 

tapasztalatok (eredményesség és etikus magatartás) életkornak megfelelő értékelése, elemzése, 

s ezek megszívlelése.  

A gyalogos közlekedés alapvető tudnivalóinak, a veszélyhelyzetek és a balesetek 

megelőzését célzó szabályok megismerése és azok szituációs játékokban való élményszerű 

alkalmazása megalapozza a biztonságos és önálló közlekedéshez szükséges szokások 

kialakulását.  
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Tematikai egység  1. Család, otthon, háztartás  Órakeret   8 óra  

  10%  -  

Előzetes tudás  

Az iskolaérettségi kritériumok szerint elvárt szinten: 

élmények, tapasztalatok elmondása; lakhely ismerete; 

családtagok és rokonok bemutatása; alapvető viselkedési 

szabályok betartása.  

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Tapasztalatszerzés a közvetlen természeti, társadalmi és 

technikai környezet megismertetése és megismerése során.  

A környezet- és egészségtudatosság egyes elemeinek 

megalapozása.  

A családkép és a családi otthon képének alakítása.  

A rendszeresség és a rendszeretet iránti igény formálása.  

Együttműködési képesség kialakítása a családtagokkal, az 

iskolatársakkal, felnőttekkel.  

Szókincsbővítés.  

Az önismeret fejlesztése.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok   

1.1. Élet a családban 

Hétköznapok és ünnepek eseményeinek 

megkülönböztetése.  

Családtagok bemutatása családrajzzal, síkbábokkal.  

Családi szerepek.  

Ajándékok készítése családtagok számára, különböző 

alkalmakra.  

Magyar nyelv és 

irodalom:  

szókincsbővítés, 

szövegalkotás, 

beszédkultúra, 

kommunikáció.  

 

Környezetismeret: 

család, egészséges 

életmód, 

növényismeret, 

évszakok, napszakok, 

időjárási tényezők, 

lakhelyek, higiéné.  

 

Matematika: 

tájékozódás térben és 

1.2. Biztonságos otthon  

Házimunkák számbavétele. Munkamegosztás a családban. 

Háztartási eszközök, gépek használatának lehetőségei.  

Otthoni balesetek megelőzése.  

Veszélyforrások a háztartásban: sérülést okozó tárgyak, 

tűzgyújtóeszközök, gáz, elektromosság, gyúlékony, maró, 

illetve mérgező vegyszerek, romlott ételek. Veszélyt jelző 

piktogramok megismerése.  Fen
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1.3. Családi időbeosztás  

Munkaidő, tanulási idő, szabadidő, pihenés ideje. 

Időbeosztás megbeszélése, napirend készítése.  

Egészséges és helyes szabadidős tevékenységek 

felsorolása, ismertetése, megbeszélése.  

Rajzos programajánlat készítése.  

időben - időtartam, 

nap, napszakok.  

 

Erkölcstan: Én és a 

közvetlenebb és 

tágabb  

1.4. Tisztaság és rend  

Tisztaság és rend a környezetünkben.  

Az otthon tisztasága, munka- és a taneszközök épen és 

rendben tartása.  

Alapvető takarítószerek és eszközök használata.  

Személyes higiéné, tisztálkodás szabályainak ismerete.  

Környezetünk tisztán tartása.  

Takarékosság energiával, vízzel.  

A szelektív hulladékgyűjtés célja, jelentősége és 

megvalósítása.  

környezetem, 

közösségeim, társaim.  

Családtagok, családi, 

baráti kötődések, 

szeretetkapcsolatok, a 

környezetnek való 

megfelelés szándéka, 

beilleszkedés.  

1.5. Táplálkozás  

Az egészséges, korszerű táplálkozás alapelemei.  

Étrend összeállítása képek válogatásával.  

Zöldség- és gyümölcstál, szendvics készítése.  

1.6. Testápolás  

Higiéné. Testápolás (kézmosás, körömápolás, mosakodás, 

fürdés, hajmosás, intim területek tisztántartása) eszközei 

és anyagai.  

1.7. Célszerű öltözködés  

A napszaknak, évszaknak, hétköznapi tevékenységeknek 

és ünnepi alkalmaknak megfelelő öltözködés.  

Ruhadarabok válogatása, csoportosítása, hajtogatása. 

Szekrényrendezés.   

Öltöztetőbaba modell ruhatárának rajzolása, öltöztetése.  

1.8. Növényápolás, állatgondozás  

Otthoni és iskolai szobanövényeink ápolása és védelme. A 

növények életfeltételeinek biztosítása.  

Hobbiállatok gondozása, felelős állattartás.  
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Család, családtag, életmód, lakhely, családi ház, lakás, otthon, 

közösség, háztartás, háztartásvezetés, házimunka, veszélyforrás, 

baleset, háztartási eszköz, háztartási gép, háztartási baleset, 

munkamegosztás, ünnep, egészséges életmód, táplálkozás, 

higiéné, testápolás, öltözködés, időbeosztás, napirend, 

szabadidő, környezet, környezetvédelem, takarékosság, 

hulladék, szelektív hulladékgyűjtés.  

 

 

Tematikai 

egység   

2. Tárgyi kultúra, technológiák, termelés  Órakeret   16 óra  

  10%  3,5  

Előzetes tudás  

Az iskolaérettségi kritériumok szerint elvárt szinten: az 

óvodáskorban használt, megmunkált anyagok és készített 

tárgyak ismerete; az anyagok tulajdonságainak megállapítása 

érzékszervi vizsgálattal;  

 

 

 anyagalakítás: gyurmázás, formázás, hajtogatás, nyírás; 

eszközhasználat: író- és rajzeszközök, olló; szabálykövetés, 

mintakövetés, önállóság a tevékenységek során.  

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Információk célzott keresése tapasztalati úton 

(megfigyeléssel), valamint a tanár által bemutatott nyomtatott 

(rövid szöveg, egyszerű ábra, rajz, kép), illetve elektronikusan 

megjelenített (kép, hang, videó) forrásokban.  

A munka során felhasználandó anyagok technológiai 

tulajdonságainak megtapasztalása, irányított (felhasználás 

célja szerinti) vizsgálata. A nyert információk alapján a 

megfelelő technológia kiválasztása segítséggel.  

Alkotás folyamata a probléma felismerésétől a megoldáson 

keresztül az értékelő elemzésig.  

Kézügyesség fejlesztése.  

Az eszközök célnak és rendeltetésnek megfelelő használata.  

Szabálykövetés. Rend és tisztaság a munkakörnyezetben.  

Tanulási szokások (sorrendiség, időbeosztás, hatékonyság) 

alakítása. Az anyagok, az energia, az idő célszerű és 

takarékos, egészség- és környezettudatos felhasználása a 

szabályok, előírások és a kapott utasítások szerint. A használt 

eszközök megóvása.  

Figyelem és elővigyázatosság; a tervezett és az aktuálisan 

végzett tevékenységgel kapcsolatos veszélyérzet kialakítása, 
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törekvés a biztonságra. Balesetvédelmi rendszabályok 

ismerete. Segítségkérés baleset esetén.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

 

2.1. Az anyagok  

Az anyagok fajtái, tulajdonságai, felhasználhatóságuk.  

Anyagvizsgálatok érzékszerveinkkel (látás, tapintás útján).  

A természetes és az átalakított anyagok csoportosítása 

megfigyelhető tulajdonságaik alapján.   

Vizuális kultúra:  

vizuális megjelenítés.  

 

Környezetismeret:  

anyagok, 

érzékszervek, 

érzékelés.  

 

Matematika: Tárgyak 

tulajdonságainak 

kiemelése; 

összehasonlítás, 

azonosítás, 

megkülönböztetés, 

osztályokba sorolás, 

halmazképzés.  

Tárgyak, alakzatok, 

összehasonlítása  

2.2. Képlékeny anyagok, papír, faanyagok, fémhuzal, szálas 

anyagok, textilek alakítása  

Képlékeny anyagokból (gyurma, só-liszt gyurma, agyag, 

tészta) egyszerű formák alakítása gyúrással, lapítással, 

gömbölyítéssel, hengerítéssel, mélyítéssel, mintázással.  

Papír alakítása tépéssel, hajtogatással, nyírással, 

ragasztással.  

Fűzőlapmunka.  

Faanyagok (hurkapálca, fenyőléc) megmunkálása 

tördeléssel, darabolással, csiszolással.  

Fémhuzal alakítása hajlítással.  

Szálas anyagok, fonal jellemzőinek vizsgálata (elemi szál, 

ágak,  
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sodrat).  

Egyszerű fonalmunkák (sodrás, fonás, csomózás, pompon 

készítése) és egyéb kézműves technikák (nemezelés, 

gyöngyfűzés).  

Gombfelvarrás.  

Síkbábok készítése papír, fa, fonal és textilanyagok 

felhasználásával. Tárgyak készítése természetes anyagokból 

(termésekből, csuhéból  

stb.)  

Maradék anyagokból és hulladékból készíthető tárgyak.  

Takarékos anyagfelhasználás.  

A végzett tevékenységekkel kapcsolatos mesterségek régen 

és napjainkban.  

mérhető 

tulajdonságaik 

szerint; mérés, 

becslés.  

 

Magyar nyelv és 

irodalom: szövegértés  

(egyszerű, rövid 

útmutató jellegű 

szövegek olvasása, 

értelmezése, rövid 

szövegben az 

események 

sorrendjének 

felismerése).  

 

Erkölcstan: az alkotó 

ember és az épített 

világ tisztelete, 

értékek óvása.  

2.3. Építés  

Építés építőelemekből (pl. konstrukciós játékok – faépítő, 

fémépítő, Lego – felhasználásával) utánzással, kép és rajz 

alapján, illetve önálló elképzeléssel.  

Környezetünkben lévő tárgyak megformálása különböző 

anyagokkal.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Anyag, anyagvizsgálat, anyagi tulajdonság, becslés, mérés, 

méret, szélesség, hosszúság, magasság, természetes anyag, 

átalakított anyag, sablon, mintaelem, szálas anyag, fonás, 

csomózás, nemezelés, anyagtakarékosság, újrahasznosítás, 

építmény, építőelem.  

 

 

Tematikai egység   3. Közlekedés  Órakeret   3 óra  

  10%   

Előzetes tudás  

Az iskolaérettségi kritériumok szerint elvárt szinten: 

közlekedés és óvatosság – fegyelmezett viselkedés a 

közlekedési környezetben; a család közlekedési szokásai; 

az óvoda (majd iskola) és a lakóhely közötti közlekedés 

lehetőségei; élmények, tapasztalatok a településen belüli 

közlekedésről.  
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A biztonságos és fegyelmezett gyalogos közlekedési 

ismeretek alapjainak kialakítása.  

Figyelem és elővigyázatosság; a közlekedéssel 

kapcsolatos veszélyérzet kialakítása, törekvés a 

biztonságra. A közlekedési balesetek okainak azonosítása, 

a megelőzés, az elhárítás, a segítségnyújtás lehetőségeinek 

megismerése és gyakorlása.  

Az utazással kapcsolatos illemszabályok megismerése.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

3.1. Gyalogos közlekedés szabályai  Környezetismeret:  

A gyalogos közlekedés alapszabályainak megismerése.  

A közlekedés irányított megfigyelése, szabályainak értelmezése.  

Szabálykövető magatartás a közlekedési környezetben.  

A közlekedésben való részvétel gyakorlása. Átkelés az úttesten.  

A forgalomirányítás jelzései: a közlekedési jelzőlámpa, a rendőri 

karjelzések és a gyalogos közlekedésnél jelentős jelzőtáblák 

ismerete.  

közlekedési eszközök.  

 

Magyar nyelv és 

irodalom:  

szókincsbővítés, 

fogalommagyarázat, 

képi jelzések és 

szóbeli utasítások, 

szövegértés (képi, 

ikonikus kódok és 

szövegek jelentésének  

egymásra 

vonatkoztatása, 

párosítása).  

3.2. A közösségi közlekedés viselkedési szabályai  

A biztonságos, udvarias közösségi közlekedés szabályai.  

Az időjárás és a napszakok befolyása a gyalogosok és a járművek 

közlekedésére.  

Az utazással kapcsolatos magatartásformák megismerése és 

gyakorlása.  

3.3. A közlekedésben rejlő veszélyek  

A gyermekbalesetek okai, forrásai, megelőzésük.  

A veszélyhelyzetek elemzése, megbeszélése, megelőzési stratégiák 

kialakítása.  

Helyes magatartás a baleseti helyszínen.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Gyalogos közlekedés, közlekedési szabály (KRESZ), közút, 

gyalogátkelőhely, úttest, járda, megállóhely, jelzőlámpa, jelzőtábla, 

forgalomirányítás, tömegközlekedés, jármű, sorompó, baleset, 

biztonság, biztonsági öv, gyerekülés, gyerekzár.  

 

 

Tematikai egység  4. Közösségi munka, közösségi szerepek  
Órakeret 

5,5 óra  

Előzetes tudás  

Az iskolaérettségi kritériumok szerint elvárt szinten: a családi, baráti, 

iskolai és egyéb közösségi rendezvényeken szerzett élmények és 

tapasztalatok.  
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Tapasztalatszerzés a környezetből, a tapasztalatok megfogalmazása, 

rögzítése.  

A saját felelősség belátása, vállalása és érvényesítése a közvetlen 

környezet alakításában.  

Kölcsönös odafigyelés, alkalmazkodás a társakhoz, együttműködés a 

tevékenységek során, a feladatok megosztása, részfeladatok elvállalása 

és végrehajtása.  

Az ünnepléshez kötődő viselkedéskultúra és öltözködéskultúra 

elemeinek elsajátítása és betartása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

4.1. Családi rendezvények, ünnepek, események  

Születésnap, névnap, házassági évforduló megünneplése, az ezekkel 

kapcsolatos szokások, hagyományok.  

Esküvő, temetés, baráti összejövetelek célja, az ezeken való 

viselkedés szabályai.  

Példaadás, mintakövetés, programszervezés, a rendezvényhez illő 

környezet megteremtése.  

Meghívó, kellékek, ajándékok készítése. Az ajándékozás kultúrájának 

elsajátítása.  

A tapasztalatok megbeszélése.  

Környezetismeret: 

szokások, 

hagyományok, jeles 

napok, családi és 

közösségi ünnepek.  

 

Erkölcstan: családi 

hagyományok, 

ünnepek, élmények 

feldolgozása, játékok.  

4.2. Iskolai és osztályrendezvények  

Iskolai és osztályrendezvények (pl. Mikulás, Karácsony, Farsang, 

Anyák napja, Gyermeknap, osztálykirándulás, sportnap, 

játszódélután, nemzeti ünnepek) előkészítése. A helyszín 

berendezésével, az ünneplés lebonyolításával kapcsolatos 

tudnivalók. A szükséges kellékek (meghívó, programfüzet díszletek, 

jelmezek stb.) előállítása vagy beszerzése. A biztonságos környezet 

megteremtése.  

A közös tapasztalatok megbeszélése, az átélt érzések 

megfogalmazása.  

4.3. A közösségért végzett munka  

Teremdekoráció készítése a tanult technikák alkalmazásával.  

Az iskola esztétikus, harmonikus külső és belső környezetének 

alakítása.  

A munka megszervezése, lebonyolítása, értékelése.  
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Rendezvény, ünnep, jeles nap, népszokás, munkaszervezés, program, 

dekoráció.  

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két  

évfolyamos ciklus 

végén  

A természeti, a társadalmi és a technikai környezet megismert 

jellemzőinek felsorolása.  

Tapasztalatok az ember természetátalakító (építő és romboló) munkájáról.  

A család szerepének, időbeosztásának és egészséges 

munkamegosztásának megértése, káros sztereotípiák lebomlása.  

A háztartási és közlekedési veszélyek tudatosulása, egészséges 

veszélyérzet.  

Alapvető háztartási feladatok, eszközök, gépek és az ezekkel kapcsolatos 

veszélyforrások ismerete.  

Példák ismerete az egészséges, korszerű táplálkozás és a célszerű 

öltözködés terén.  

A hétköznapjainkban használatos anyagok felismerése, tulajdonságaik 

megállapítása érzékszervi megfigyelések és vizsgálatok alapján, a 

tapasztalatok megfogalmazása.  

Életkori szintnek megfelelő problémafelismerés, problémamegoldás.  

Anyagalakításhoz kapcsolódó foglalkozások megnevezése, az érintett 

szakmák, hivatások bemutatott jellemzőinek ismerete.  

Célszerű takarékosság lehetőségeinek ismerete.  

Képlékeny anyagok, papír, faanyagok, fémhuzal, szálas anyagok, textilek 

magabiztos alakítása.  

Építés mintakövetéssel és önállóan.  

Az elvégzett munkáknál alkalmazott eszközök biztonságos, balesetmentes 

használata.  

A munka közbeni célszerű rend, tisztaság fenntartása.  

Elemi higiéniai és munkaszokások szabályos gyakorlati alkalmazása.  

Aktív részvétel, önállóság és együttműködés a tevékenységek során.  

A közlekedési veszélyforrások tudatosulása. Az úttesten való átkelés 

szabályainak tudatos alkalmazása. A kulturált és balesetmentes 

járműhasználat (tömegközlekedési eszközökön és személygépkocsiban 

történő utazás) szabályainak gyakorlati alkalmazása.  

Az alkalmakhoz illő kulturált viselkedés és öltözködés.  
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TESTNEVELÉS  

 

 

Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek 

kialakítása, formálása, illetve a szabályozott mozgásvégrehajtás alapjainak az elsajátítása a 

legfontosabb cél. Az alapkészségek (természetes mozgásformák) mozgásmintáinak 

megszilárdulása, magabiztos végrehajtásuk kialakulása kiemelkedően fontos ebben az 

időszakban, mivel ezek jelentik a hatékony és gyors mozgástanulás, továbbá a bonyolultabb 

sportági és táncos mozgások alapfeltételeit. A fejlesztési folyamat során érvényesülnie kell a 

fokozatosság elvének, amely a természetes mozgások egyszerű végrehajtási mintáitól elindulva 

egyre összetettebb, komplexebb helyzetekben történő alkalmazást jelenti. A tanulási folyamat 

egészét át kell hatnia a nagyfokú sikerességnek, az élményszerzésnek, a kihívást jelentő, 

örömteli mozgásos tevékenységeknek, amelyek a játékosság módszerével együtt formálják a 

testneveléshez és sporthoz fűződő pozitív attitűdbázist. A mozgástanulással párhuzamosan 

történjen a már cselekvésbiztos mozgásformák alkalmazása összetettebb 

játéktevékenységekben és kontrollált versenyszituációkban is. A kontrollált versenyszituációk 

során - a motiváció fenntarthatósága és az esélyegyenlőség érdekében - a mozgásos 

tevékenységek precíz végrehajtásán, a variációk sokaságán van a hangsúly, nem a mért abszolút 

teljesítményen. A mozgástanulási és pszichomotoros képességfejlesztési folyamatban a 

sikerorientált gyakorlási feltételek, az élménygazdagság, a játék és játékosság az uralkodó, 

amely mélyíti a mozgásos tevékenységekhez és testneveléshez kapcsolódó pozitív érzelmi 

viszonyulást. A természetes mozgások alkalmazása sportági jellegű mozgásokban egyre 

nagyobb teret kap, amely a további koordinációs képességfejlődés záloga. A játéktevékenység 

során is fejlődés mutatkozik, ami az egyre nehezedő szabályok mellett, az egyszerű taktikai 

feladatok felismerésében és egyre tudatosabb alkalmazásában nyilvánul meg. A mozgásos 

tevékenységek közbeni kooperációs és kommunikációs lehetőségek, kreativitást igénylő 

tanulási helyzetek hozzájárulnak a problémamegoldó gondolkodás, valamint a szociális 

kompetenciák fejlődéséhez. A játéktevékenység nehezedő feladathelyzetei előidézte döntési 

kényszer hozzájárul a felelősségteljes viselkedés formálódásához, a szociális és társadalmi, 

egyéni és közösségi kompetenciák kialakulásához.  

A kerettanterv minden tanuló számára biztosítani kívánja a hatékony és élményszerű 

pszichomotoros tanulást. Módszereiben döntően a játékos cselekvéstanulást és az adekvát 

játékok alkalmazását helyezi előtérbe. A differenciáláselvét és az általa vezérelt gyakorlatot a 

legfőbb értékek közé sorolja. Ebben az oktatási szakaszban is megkülönböztetett figyelmet 

áldoz a belső, didaktikai differenciálásra. Ez a záloga annak, hogy minden tanuló eljusson a 

számára megszerezhető tudás legmagasabb szintjére, és megvalósulhassanak a társadalmi 

érdekeket is kifejező tantárgyi célok. A fejlesztőmunka igazodik a tanulásban mutatkozó 

alapvető tendenciákhoz, de a menet közben bekövetkező változásokhoz is. A belső didaktikai 

differenciálás emeli a motoros tanulás, egyúttal a személyiségfejlesztés - az értelmi, 

érzelmiakarati, szociális képességek és tulajdonságok – hatásfokát. A várt eredmények ennek 

megfelelően a készségekben, a képességekben, az ismeretekben és az attitűdökben 

megfogalmazható követelményeket is tartalmaznak.  
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A testnevelés műveltségterület tartalmai az alapfokú nevelés-oktatás 1–2. évfolyamán a 

természetes (alap-) mozgáskészségek, illetve a pszichomotoros képességek játékos 

fejlesztésére, azok változatos, sokrétű és tudatos alkalmazására épülnek. A gyermekek 

fejlődési, fejlettségi jellemzőihez igazodó egyszerű, ugyanakkor változatos mozgástanulási és 

képességfejlesztési körülmények, koordinációt javító tanulási tartalmak, melyek stabilizálják 

az alapvető mozgáskészségeket, jelentik az alapvető fejlesztési célt. A 3–4. évfolyamon a 

mozgáskészségek tovább stabilizálódnak, az előzetes mozgástapasztalatokra építve tovább 

fejlődnek, és a mozgástanulás magasabb szintjére kerülnek. Az alapkészségek fejlesztésének 

folyamatában a komplexebb, nehezített körülmények közötti végrehajtások válnak uralkodóvá.   

A már elsajátított készségek, fogalmak, kategóriák egységeinek beillesztése a mozgásos 

tevékenységrendszerbe a tantárgyközi tartalmak, a kompetenciák és a fejlesztési feladatok 

keretében hozzájárulnak a hatékonyabb tanuláshoz, a kedvezőbb tanulási teljesítményhez, ezen 

keresztül a nevelési folyamat sikerességéhez. Összességében elfogadó, ugyanakkor 

követelményeket támasztó, következetes nevelési környezetet biztosító légkör szükséges, ahol 

a gyermekek aktív, felfedező, velük született képességei megerősödnek.  

A testnevelésórán lehetőség nyílik a fizikai és érzelmi biztonság megteremtésre, ezen 

keresztül a testnevelés tantárgyhoz kapcsolódó pozitív attitűdök kialakítására, mely olyan 

fejlesztési területek alapjául szolgálhat, mint például a pályaorientáció, a testi-lelki egészség és 

az eredményes tanulás. A tanítási-tanulási folyamat során a testneveléssel, a pedagógussal, a 

társaival, illetve önmagával szembeni bizalom megteremtése megalapoz olyan kiemelt 

fejlesztési területet, mint az ön- és társértékelés. 

A társas interakciók, a feladatokkal járó fizikai kontaktusok, a közösségi sikerélmények, 

továbbá a legfontosabb magyar sporttörténeti ismeretek kitűnő alapját képezik a nemzeti 

öntudatnak és a hazafias nevelésnek.  

A különböző sportágak, mozgásos tevékenységek, illetve a testnevelésórák 

rendszabályainak, szokásrendszerének kialakítása, a sportszerű viselkedés alapjainak tanulása 

az erkölcsi tulajdonságok fejlesztését hivatott szolgálni. A kooperáció lehetőségének 

biztosítása, a kommunikációs szabályok, formák és jelek megismerése és elsajátítása a 

demokráciára nevelés kiemelkedő színtere. A szabadtéren végzett mozgások és feladatok 

tudatos fejlesztést tesznek lehetővé a környezettudatossággal kapcsolatban. A szaknyelvi 

alapok megismertetése, a testnevelésórán használatos szerek, eszközök balesetmentes 

használatának megismerése és megértése, a testi és lelki működéseink felfedezése 

összekapcsolva a rendszeres testmozgás iránti igény kialakításával, kiteljesedik a testi-lelki 

egészségre nevelés mint a legfontosabb fejlesztési terület.  

A fejlesztési területek feladatainak fent bemutatott megvalósításával, valamint a 

testnevelésóra sajátosságainak köszönhetően a hatékony, önálló tanulás és a szociális és 

állampolgári kompetencia kialakítása eredményes módon valósulhat meg. Az anyanyelvi 

kommunikáció fejlesztésére a testnevelés oktatása keretében kiemelkedő lehetőség kínálkozik. 

Meghatározó eszköz a szaknyelvi, terminológiai, valamint a testkulturális ismeretek széles 

körű, igényes közvetítése a pedagógus által, de nem elhanyagolható a kommunikációs 

kompetencia fejlesztése szempontjából a pedagógus-tanuló kommunikáció milyensége, illetve 

a tanulók egymás közötti kommunikációjának alakítása. Tanórai keretek között erre a 

hibajavítás, a saját és a társak teljesítményének megfigyelése és értékelése, a játékszituációk, 

illetve játékfeladatok megbeszélése, a sikerek és kudarcok okainak feltárása, az egymásnak 

nyújtott segítségadás stb. keretében nyílik lehetőség. Cél a testkultúrához kapcsolódó, valamint 
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közösségben végzett motoros tanulás folyamatához kapcsolódó kommunikációs hajlandóság és 

nyitottság kialakítása. 

A kezdeményezőkészség, a vállalkozói kompetencia fejlesztése a testnevelés és sport 

természetéből adódóan már ebben az életkori szakaszban is elkezdődhet. A kooperatív 

feladatokban, kreativitást és kommunikációt igénylő páros és társas gyakorlatokban, mozgásos 

játékokban, a tanórai csapatversenyek lebonyolításában, kezdetben irányítottan, majd az 

önállóságot növelve oldják meg a problémákat a tanulók. Tanórán és a tanórán kívüli 

foglalkozásokon, szervezeti és önkéntes formákban mindenki megtalálhatja a képességeinek, 

ambícióinak, érdeklődésének leginkább megfelelő szerepet, feladatkört. 

A testnevelés-tanítás sajátos céljai közé kell sorolni az esztétikai-művészeti tudatosság 

és kifejezőképesség kompetencia fejlesztését. A motoros cselekvések mozgásmintát és 

mozgásmodellt megközelítő megjelenítésük által esztétikai tartalommal bírnak. Ennek 

kialakítása kiemelkedő jelentőségű az alapfokú nevelés kezdeti szakaszaiban. A kezdetektől 

nagy hangsúlyt kell fektetni a megjelenítésre, a végrehajtás minőségére, mert ezek egyrészt az 

eredményesség mutatói, másrészt a belső motiváció kiváltó hatásai lehetnek. Az esztétikai 

élmény átélése, a kifejezőkészség kinyilvánítása kiváltja és fokozza a testnevelés iránti 

érdeklődést, pozitív attitűdöt már ezen az iskolafokon is.  

 

 

1. évfolyam  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Előkészítő és preventív mozgásformák  
Órakeret 

10 óra + 

folyamatos  

Előzetes tudás   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A testnevelés optimális tanulási környezetének kialakítása.  

Az elemi kommunikációs szabályok, formák és jelek megismertetése.  

A testi és lelki egészségért való személyes felelősség megalapozása. A 

mozgáskoordináció fejlődésével a test- és térérzékelés javítása, az 

izomtudat kialakítása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények   Kapcsolódási pontok  
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MOZGÁSMŰVELTSÉG  

Térbeli alakzatok és kialakításuk (rendgyakorlatok): 

Egy- és kétsoros vonal, sor, oszlop, többes oszlopok, félkör és kör 

alakzatok, (szét)szórt alakzat, nyitódás, zárkózás, fordulatok 

helyben, mozgás körben és különböző mozgásútvonalon.  

Gimnasztika:  

Bemelegítő és levezető gyakorlatok egyénileg, párban és társakkal, 

eszközök felhasználásával vagy eszköz nélkül. Egyszerű nyújtó, 

erősítő és lazító, szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok 

végrehajtása az ízületi és gerincvédelmi szabályoknak megfelelően 

eszközzel vagy eszköz nélkül. Tudatos izomfeszítés, nyújtás és 

ernyesztés, légzőgyakorlatok. Alapvető tartásos és mozgásos 

szakkifejezések megismerése, elsajátítása és végrehajtása. Játékos 

gyakorlatsorok zenére, zenés gimnasztika.  

Keringésfokozó feladatok; játékos, zenés gimnasztika;  

gyermekaerobik gyakorlatsorok erőfejlesztő és aerob 

állóképességfejlesztő jelleggel. Ízületi mozgékonyságfejlesztés, aktív 

és passzív, dinamikus és statikus nyújtó gyakorlatokkal. 

Koordinációfejlesztő finommotoros gyakorlatok különféle 

eszközökkel. Testséma- és testérzékelés-fejlesztő játékos gyakorlatok.  

Játék:  

A térbeli tudatosságot és a testtudatot alakító, koordinációfejlesztő 

szerepjátékok, szabályjátékok és feladatjátékok kreatív, kooperatív, 

valamint versenyjelleggel. Keringésfokozó és testtartásjavító játékok. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés:  

Preventív, szokásjellegű tevékenységformák végzése egyedül, párban 

és csoportban.   

Motoros tesztek végrehajtása.  

A biomechanikailag helyes testtartást kialakító és fenntartó  

Matematika: számtan, 

térbeli tájékozódás, 

összehasonlítások, 

geometriai alakzatok.  

 

Környezetismeret: 

testünk, 

életműködéseink, 

tájékozódás, 

helymeghatározás, az 

emberi szervezet 

megfigyelhető 

ritmusai.  

 

Vizuális kultúra: 

megismerő és 

befogadó képesség, 

közvetlen tapasztalás  

útján szerzett 

élmények 

feldolgozása, 

látványok 

megfigyelése, leírása.  
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gyakorlatok. Aktív, mozgásos relaxációs gyakorlatok és az 

interaktív relaxáció gyakorlatai.  

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  

A bemelegítés és levezetés helyének és szerepének megértése.   

A fizikai terhelés és a fáradás jeleinek felismerése.   

Elemi ismeretek a szívről, a csontozatról és az izomzatról. A 

biomechanikailag helyes testtartás jellemzőinek, a medence 

középhelyzetének, az iskolatáska-hordás gerinckímélő módjának 

megismerése. A motoros tesztekkel kapcsolatos alapvető ismeretek. 

Alapvető tartásos és mozgásos elemek szakkifejezéseinek megértése, 

a testrészek ismerete.  

Higiéniai alapismeretek: izzadás, mosakodás, váltócipő.   

Relaxációs alapismeretek: ellazulás, nyugalom, jó közérzet.  

Környezettudatosság: takarékosság, öltözői rend, saját felszerelés és a 

sporteszközök megóvása.  

Személyes felelősség: alapvető szabályrendszer, a feladatok 

megindítását és megállítását jelző kommunikációs jelek felismerése 

és alkalmazása, baleset-megelőzés alapvető szabályainak 

megismerése, rendszabályok.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Bemelegítés, levezetés, fáradás, pihenés, feszítés, nyújtás, erősítés, 

ernyesztés, alakzat, testtartás, fájdalomküszöb, relaxáció, testrész, egészség, 

higiénia, felelős viselkedés, erő, lábtorna, izomláz, folyadékpótlás.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák  
Órakeret 

37,5 

óra+2,5  

Előzetes tudás   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Az alapvető mozgáskészségek tanulásának folyamatában a 

cselekvésbiztonság formálása.  

Az egyéni, a páros és a csoportos tanuláshoz szükséges személyes és 

szociális kompetenciák fejlesztése.  

A mozgástanulás folyamatában a természetes hely- és helyzetváltoztató 

mozgásminták változatos és stabil végrehajtásának elérése - lehetőség 

szerint – a Kölyökatlétika mozgásanyagának beépítésével.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények   Kapcsolódási pontok  Fen
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MOZGÁSMŰVELTSÉG  

Járások, futások, oldalazások, szökdelések és ugrások: Helyben és 

haladással az ütközések elkerülésével; különböző irányokban és 

sebességgel; megindulásokkal és megállásokkal; irány- és 

sebességváltással; meghatározott, majd önállóan alkotott 

mozgásútvonalakon; dinamikus kar- és lábmozgásokkal összekötve; 

akadályok leküzdésével; dalra, énekre, zenére; menekülő, üldöző 

feladatokkal. Utánzó mozgások.  

Matematika: térbeli 

tájékozódás, 

síkidomok, törtek 

alapjai. 

 

Környezetismeret:  

tájékozódási 

alapismeretek. 

 

Egyszerű, 2 4 mozgásformából álló helyváltoztató mozgássorok 

egyénileg, párban és csoportban végrehajtva. Ugrások és szökdelések, 

talajra érkezések. Helyváltoztató mozgások egyszerűbb 

akadálypályán.   

Járás, futás, oldalazás, szökkenés, szökdelés egy és két lábon, 

kettőzött szökdelés, galoppszökdelés mint alapvető természetes 

mozgáskészségek, valamint kombinációik végrehajtása.  

Lendítések és körzések: 

Különböző testrészekkel; testhelyzetekben; irányokba; tempóban; 

ritmusban végrehajtott mozdulatok gyakorlása.  

Hajlítások és nyújtások:  

Testrészek, ízületek differenciált hajlítása és nyújtása;  

szimmetrikusan, aszimmetrikusan; különböző testrészek hajlítása és 

nyújtása helyváltoztató és egyéb helyzetváltoztató mozgások közben; 

hajlítások és nyújtások összekapcsolása futásból felugrással, illetve 

eszközhasználattal. Fordítások és fordulatok: 

Fordítások különböző testrészekkel, ellentétesen („csavarodások”); 

fordítások és fordulatok különböző kiinduló helyzetekből; negyed, 

fél, háromnegyed és egész fordulat helyben, ugrással; fordítások és 

fordulatok párban, tükörképben és azonosan; fordulatok különböző 

helyváltoztató mozgások közben, különböző eszközökkel és 

eszközökön.  

Tolások és húzások:  

Toló és húzó mozdulatok helyben, különböző erőkifejtéssel, 

testrészekkel és eszközökkel; nagyobb tömegű eszközök húzása és 

tolása fokozódó erőkifejtéssel, csoportosan. Közös egyensúlyi 
helyzetek megtalálása párokban toló és húzó mozdulatokkal.  

Különböző testrészek emelése párokban.  

Emelések és hordások:  

Társemelések és társhordások 3-4 fős csoportokban, párokban. 

Különböző eszközök emelése és hordása az ízület- és gerincvédelem 

alapelveinek megfelelően. Függés- és lengésgyakorlatok:  

Mászókötélen, bordásfalon, alacsonygyűrűn, KTK-n, egyéb játszótéri 

eszközökön az egyéni kompetenciáknak megfelelően; 

„vándormászás” függőállásban vagy függésben.   

Egyensúlygyakorlatok:  

 

Vizuális kultúra:  

vizuális 

kommunikáció. 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

323 

 

Különböző testrészeken és testhelyzetekben stabil és egyenetlen 

felületen; talajon, vonalon és különböző eszközökön, szereken 

fokozatosan nehezedő feltételek mellett (alátámasztás szélességének 

csökkentése, eszközmagasság, dinamikus kar- törzs- és  

lábgyakorlatok bekapcsolása, helyben és haladással, fordulattal stb.); 

szimmetrikus és aszimmetrikus helyzetekben; közös súlypont 

megtalálásával párokban. Egyensúlyi helyzetek megtalálása lassú 

hely- és helyzetváltoztató mozgásokból; eszközök egyensúlyban 

tartása helyben különböző testrészekkel, illetve eszközökkel; egyéb 

egyensúlygyakorlatok. Gurulások, átfordulások:  

Vízszintes tengely és hossztengely körül; különböző testrészeken,  

irányokba és sebességgel; társsal, társakkal; különböző kiinduló 

helyzetekből, előzetes vagy utólagos mozgással összekapcsolva.  

Támaszok:  

Karhajlítások és nyújtások támaszhelyzetekben; testsúlymozgatások 

(testsúlyáthelyezések), támlázás helyben különböző testhelyzetekben. 

Haladás kéztámaszos helyzetekben (utánzó mozgásokkal is): talajon, 

különböző irányokba, sebességgel, mozgásútvonalakon, 

mozgásirányokba; szerekre fel, szerekről le, szereken át; lépegetések 

kézzel és lábbal különböző támaszhelyzetekben; csúszások, kúszások, 

mászások, átbújások; talicskagyakorlatok; fel-, le-, átmászások 

eszközökre.  

A természetes hely- és helyzetváltoztató mozgásokat alkalmazó 

játékok:  

Szerepjátékok, szabályjátékok, feladatjátékok, alkotó, kreatív és 

kooperatív játékok, népi gyermekjátékok megismerése. A közösség 

összteljesítményén alapuló versenyjátékok alkalmazása. A saját 

egyéni teljesítmény túlszárnyalását célzó versenyfeladatok.  

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  

A térbeli tudatosság (érzékelés): elhelyezkedés a térben; 

mozgásirány; a mozgás horizontális síkjai; a mozgás végrehajtásának 

útvonala; a mozgás kiterjedése.  

Az energiabefektetés tudatossága: idő, sebesség; erőkifejtés; lefutás 

fogalmak ismerete.  

Kapcsolatok, kapcsolódások: testrészekkel; tárgyakkal és/vagy társsal 

vagy társakkal végzett gyakorlatok ismerete.  

A tematikus területhez kapcsolódó mozgásos feladatok elnevezései. 

Az egyes mozgások vezető műveleteinek, tanulási szempontjainak 

fogalmi ismerete.  
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Hely- és helyzetváltoztató mozgás, járás, futás, oldalazás, szökdelés, ugrás, 

lendítés, körzés, hajlítás, nyújtás, fordítás, fordulat, tolás, húzás, emelés, 

hordás, függés, lengés, egyensúlyozás, gurulás, átfordulás, támasz, 

mozgásirány, mozgásútvonal, mozgássík, erőkifejtés, lendület, mozgásos 

játék, játékszabály, játékszerep.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Manipulatív természetes mozgásformák  

Órakeret 

27 óra  

Előzetes tudás   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A sporteszközök balesetmentes használatának rögzítése.   

Az egyéni képesség- és készségszinthez igazodó eszközhasználati 

formák kihívást jelentő és egyben élményszerű gyakoroltatása.  A 

finommotorika fejlesztése – lehetőség szerint – a Kölyökatlétika 

mozgásanyagának beépítésével.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

MOZGÁSMŰVELTSÉG  

Dobások (gurítások) és elkapások:  

Matematika: 

műveletek  
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Egy- és kétkezes labdagörgetések talajon és a testen, labdaterelések, 

gurítások és dobások: különböző technikával; kiinduló helyzetekből; 

távolságra; célra; többféle anyagú, méretű, formájú, súlyú labdával.  

Alsó, felső, mellső dobások.  

Guruló, pattanó és levegőben érkező labdák és egyéb eszközök 
elkapása egyénileg, párban és csoportban, helyben, haladással.  

Gurítások, dobások és elkapások egyéb feladatokkal.  

Rúgások, labdaátvételek lábbal:  

Álló, guruló labda rúgása álló helyzetből, lassú mozgásból szabadon, 

társhoz, célra. Labdakontroll és labdavezetéses gyakorlatok a láb 

részeivel; tértárgyak vagy társak között; helyben és járás közben; 

meghatározott mozgásútvonalakon. Guruló labda megállítása talppal, 

belsővel. Játékos passzgyakorlatok falhoz, társhoz. 2 3 vagy több 

játékos együttműködése különböző alakzatokban, átadások irányának 

megváltoztatásával. Rúgások célra, különböző távolságra és 

magasságban. Rúgó feladatok kézből, pattanásból szabadon.   

Labdavezetések kézzel:  

Labdaérzékelő gyakorlatok helyben, járás, futás és irányváltoztatás 

közben. Labdapattintások; labdavezetés: helyben és haladással 

testrészek körül; különböző kiinduló helyzetekben, irányokba és 

mozgásútvonalakon, magasságban; fokozódó sebességgel; 

ritmustartással és ritmusváltással egyénileg, párban, csoportban; a 

vizuális kontroll csökkentésével; labdavezetés közben megállás, 

elindulás.  

Ütések testrésszel és eszközzel:  

Puha labda és léggömb ütése testrésszel, rövid és hosszú nyelű ütővel 

különböző célfelületekre, távolságokra, magasságokra, irányokba; háló  

(zsinór) fölött; különböző magasságban és ívben; párban és 

csoportokban; helyben és haladással.   

A manipulatív természetes mozgásformák gyakorlása játékokban: 

Szabályjátékok, feladatjátékok, egyszerű sportjáték előkészítő kis 

játékok; alkotó, kreatív és kooperatív játékok megismerése. Népi 

gyermekjátékok alkalmazása. A manipulatív mozgásokat alkalmazó, 

pontosságra, csökkenő hibaszázalékra, növekvő sikerességre, kreatív 

eszközhasználatra irányuló egyéni, páros és csoportos versengések.   

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  

Biztonságos és balesetmentes eszközhasználat ismerete.  Az 

egyes manipulatív alapmozgások vezető műveletei, tanulási 
szempontjai.   

Térbeli és energia-befektetésbeli ismeretek az eszközhasználat 

relációjában.   

Az eszközkezelés lehetőségeinek megkülönböztetése.  

A játékfeladat által megkövetelt szabályok szerinti eszközhasználat 

ismerete.  

értelmezése; 

geometria, mérés, 

testek.  

 

Informatika: 

médiainformatika.  

 

Környezetismeret: 

testünk és 

életműködésünk, 

mozgások, 

tájékozódási 

alapismeretek.  
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Gurítás, dobás, elkapás, labdavezetés, labdaátvétel, rúgás, ütés, 

sporteszköz, használati szabály, kosárfogás, bekísérés, terelés, pattintás, 

labdaív, alsódobás, felsődobás, mellsődobás.  

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű 

feladatmegoldásokban   
Órakeret 

15 óra  

Előzetes tudás   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A pozitív megerősítés és a hibajavítás, valamint a segítségadás 

elfogadása.  

A tér-, izom- és egyensúlyérzékelés fejlesztése.  

A helyes testtartás kialakítása, a mozgások esztétikus végrehajtása, a 

ritmus és mozgás összhangjának megteremtése.  

A test fölötti kontroll szerepének tudatosítása.  

Az improvizációs készség fejlesztése, a tánc egyre pontosabbá, 

felszabadultabbá, kreatívabbá tétele.  

A magyar népi kultúra iránti érdeklődés felkeltése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények   Kapcsolódási pontok  
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MOZGÁSMŰVELTSÉG  

Torna  

Torna-előkészítő mozgásanyag. Talajgyakorlatok (gurulóátfordulás 

előre, hátra; tarkóállás; bátorugrás; lebegő- és mérlegállás; kézállást 

előkészítő gyakorlatok). Ugrások, támaszugrások és rávezető 

gyakorlataik az egyéni kompetenciákhoz igazodva talajról, 

ugródeszkáról megfelelő magasságú svédszekrényre (függőleges 

repülés, felugrás térdelésbe, felguggolás, huszárugrás). 2 4 

mozgásforma kapcsolatából alkotott egyszerű tornagyakorlatok 

végrehajtása; kötél és/vagy rúdmászás kísérletek mászókulcsolással 

(3 ütemű mászás). Alaplendület és leugrás alacsonygyűrűn és/vagy 

nyújtón és/vagy játszótéri eszközökön. Egyszerű páros és társas 

gúlatorna.  

Tánc  

A fantázia és képzelet megjelenítése játékosan, önállóan alkotott 

mozgásokon keresztül zenére (kreatív tánc). A zene hangulatának, 

dinamikájának kifejezése a gyermeki kreativitás által.  

Kísérő zenére, saját énekre vagy belső lüktetésre épülő ritmusos 

járások, dobogás, taps, az ütemhangsúly érzékeltetésének 

gyakorlatai. Több, kiválasztott motívum, egyszerű 

motívumkapcsolatok. Páros és csoportos egyszerű térformájú 

motívumfüzérek.  

Tornához és tánchoz kapcsolódó játékok  

Szerep- és szabályjátékok, illetve kreatív és kooperatív játékok torna, 

illetve tánc jellegű mozgásformák beépítésével. A néphagyományból 

ismert, sport jellegű, párválasztó, fogyó-gyarapodó és kapuzó 

játékok.  

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  

Mozgáskapcsolatok a testrészek és a társak viszonylatában, a térbeli 

tudatosság összetevőinek felismerése, saját és a társak testi 

épségének fontossága.  

A táncokkal kapcsolatos alapfogalmak, néhány néphagyomány 

ismerete.  

A táncjellegű feladatmegoldások a Tánc és dráma kerettanterv  

Ének-zene: magyar 

népi mondókák, népi 

gyermekjátékok, 

improvizáció, ritmikai 

ismeretek.  

 

Környezetismeret: az 

élő természet 

alapismeretei.  

mozgásanyagával összekapcsolhatók.   

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Tornaszer, spicc, feszes testtartás, támasz, függés, egyensúlyozás, 

ritmuskövetés, tornaelem, mászókulcsolás, megkülönböztetés, felismerés, 

kör, sor, pár, kapu, lépés (motívum), rögtönzés (improvizáció), tempó, 

kígyóvonal, csigavonal.  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Természetes mozgásformák az atlétika jellegű 

feladatmegoldásokban  

Órakeret 

20 óra+ 5 

óra+9 óra  

Előzetes tudás   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A természetes mozgásformák, sokoldalú alkalmazása az atlétikai 

jellegű mozgások végrehajtása során. A Kölyökatlétika 

mozgásanyagának gyakorlása során az ügyesség, koordinációs 

képesség fejlesztése; a mozdulat- és reakciógyorsaság, az aerob 

képességek és a törzs- és ízületi stabilizáció fejlesztése.   

A gyakorlási folyamat során az önértékelés fejlesztése, a gyakorlás 

fontosságának, hatásának tudatosítása az ügyesség, és koordináció 

fejlődésében.  

 

 

 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

MOZGÁSMŰVELTSÉG  

Járás és futás mozgásformái: egyenletes vagy változó sebességgel, 

különböző irányokba, mozgásútvonalon, különböző 

lépésfrekvenciával és lépéstávolsággal, szabadon és akadályok felett 

(természetes és kényszerítő körülmények között).  

Ugrások és szökdelések mozgásformái: egyenletes vagy változó 

ugrástávolsággal, magassággal, irányokban, mozgásútvonalon páros 

és egy lábon, különböző síkokban, kis ismétlésszámokkal.  

Dobások mozgásformái: lökő-, hajító- és vető gyakorlatok: döntően 

célbadobással vízszintesen és/vagy függőlegesen változó, váltakozó 

irányokba, különböző anyagú, formájú, súlyú eszközökkel.   

 

Az atlétikai jellegű mozgások alkalmazása játékokban és a  

Kölyökatlétika versenyrendszerében 

Szabályjátékok, feladatjátékok, atlétikai jellegű futások, ugrások és 

dobások, a Kölyökatlétika eszközkészletének beépítésével, 

akadálypályákon, kontrollált csapatversenyek formájában.   

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  

Az energia-befektetés tudatosságának összetevői, a rajthoz 

kapcsolódó vezényszavak, a dobásokhoz kapcsolódó balesetvédelmi 

szabályok, idő- és távolságmérés, Kölyökatlétikai eszközök 

elnevezései, a tanult mozgások ismerete. A kitartás pozitív értékként 

való elfogadása.  

A fent nevezett tananyagtartalmat megemelt óraszámban 

gyakoroljuk.  

Matematika: mérés, 

mérhető 

tulajdonságok.  

 

Vizuális kultúra: 

közvetlen tapasztalás  

útján szerzett 

élmények 

feldolgozása, 

látványok 

megfigyelése, 

leírása.  

 

Környezetismeret: 

testünk, 

életműködéseink.  
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Kulcsfogalmak/fogalmak  

Futóiskola, dobóiskola, ugróiskola, lendületszerzés, 

elrugaszkodás, repülés, érkezés, elugrás, felugrás, leugrás, 

karlendítés, sprint (vágta), légzésszabályozás.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai 

és taktikai feladatmegoldásaiban  

Órakeret 15 

óra+15 óra+ 9 

óra  

Előzetes tudás   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A sportjátékok alaptechnikai és taktikai feladatmegoldása során a 

természetes hely- és helyzetváltoztató és manipulatív természetes 

mozgásformák játékos formában történő alkalmazásával a 

játéktevékenység fejlesztése. A tevékenységek során az énközpontúság 

csökkentése a taktikai gondolkodás megalapozása és a csapathoz való 

pozitív viszony alakítása során.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények   Kapcsolódási pontok  

MOZGÁSMŰVELTSÉG  

Kis létszámú, játékos hely-, helyzetváltoztató és manipulatív 

feladatmegoldások: labdarúgás, minikosárlabda, miniröplabda, 

szivacskézilabda, illetve egyéb sportjáték jelleggel. Támadó és 

védekező szerepek kisjátékok közben. A játékszabályok 

fokozatos bevezetése a játéktevékenység során.  

Labdarúgás: A kispályás labdarúgás szabályainak alkalmazása 

4:1 felállási formában, rombuszalakzatban. Kapura rúgások 

(kapus nélkül).  

Szivacskézilabda: Passzgyakorlatok, kapura lövések.   

Minikosárlabda: Kosárra dobási kísérletek alacsony gyűrűre. 

Miniröplabda: Kosárérintés és alkarérintés próbálkozások 

léggömbbel, puha labdával.   

Sportjáték-előkészítő kisjátékok: Létszámfölényes és 

létszámazonos helyzetek megoldása.   

Kooperatív miniröplabda játékok; célbadobó-, ütő- és 

rúgójátékok; vonaljátékok; „cicajátékok”; zsinórlabda; 

sportjátékok kislétszámú mérkőzései egyszerűsített szabályokkal.  

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  

Mozgáskapcsolatok megértése eszközzel, társakkal. 

Balesetmegelőzési ismeretek.  

Játékfeladatok, játékszabályok keretein belüli cselekvés, a társas 

szabályok megsértésének észlelése és jelzése, alkalmazkodás az 

irányításhoz. A sportszerűség fogalmának megértése.   

 

A fent nevezett tananyagtartalmat megemelt óraszámban 

gyakoroljuk.  

Technika, életvitel és 

gyakorlat: anyagok és 

alakításuk.  

 

Vizuális kultúra: 

vizuális kommunikáció.  

 

Környezetismeret: testünk 

és életműködéseink, 

tájékozódásialapismeretek. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Játékfeladat, játékszabály,helyezkedés, labdatartás, üres terület, védekezés, 

támadás, összjáték, technikai elem, együttműködés, sportszerűség, győztes, 

vesztes, megegyezés, különbözőség, másság, elfogadás, szabályszegés.  

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős 

mozgásrendszerekben  
Órakeret 

15 óra  

Előzetes tudás   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Az igény felkeltése a megismert mozgásos tevékenységek szabadidős 

tevékenységként való végzése iránt.   

Örömteli, közösségben történő gyakorlásuk révén a tantárgyhoz fűződő 

kedvező attitűdök, érzelmi és szociális területek erősítése, fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények   Kapcsolódási pontok  

MOZGÁSMŰVELTSÉG  

Ismerkedés az alternatív és szabadidős aktivitásokkal, technikai 

készletükkel, taktikai elemeikkel és szabályaikkal a lehetőségek  

Magyar nyelv és 

irodalom: dramatikus 

játékok.  

függvényében:  

Szabad, aktív játéktevékenység; szabad mozgás a természetben 

változatos időjárási körülmények közepette; feladatok és játékok 

havon és jégen siklások,; gördülések, gurulások, gurítások különféle 

eszközökkel; hálót igénylő és háló nélküli labdás sportok, játékok; 

labdás játékok különféle labdákkal, falmászás; íjászat, lovaglás, 

karate, nordic-walking, vívás. Egyéb szabadidős mozgásos 

tevékenységek.  

Az alternatív, szabadidős mozgásos tevékenységekben 

megvalósítható játékok.  

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  

Az alternatívan választható szabadidős tevékenységek tanulásához 

tartozó minimális fogalmi készlet, az aktív játék lehetőségeinek 

felismerése, jellemzőinek ismerete, a tevékenységekhez tartozó 

balesetvédelmi szempontok ismerete, a szabad levegőn mozgás 

környezeti és időjárási feltételeinek, egészségvédő értékeinek 

megértése, a környezetvédelem melletti elkötelezettség 

jelentőségének megértése, mások szándékainak tartós 

figyelembevétele, a csoporthoz tartozás megélése a közös mozgás 

által, aktív kezdeményező, a sport mint örömforrás megélése, az 

egyén erős oldalának felfedezése.   

 

A választás a helyi sajátosságok figyelembe vételével (képesített 

szakember, felszereltség) a helyi tanterv alapján történik.  

 

Környezetismeret: 

éghajlat, időjárás.   

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: közlekedési 

ismeretek.  
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Aktív játék, aktív pihenés, szabadidős tevékenység, sporteszköz.  

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két  

évfolyamos ciklus 

végén  

Előkészítő és preventív mozgásformák  

Az alapvető tartásos és mozgásos elemek felismerése, pontos 

végrehajtása.  

A testrészek megnevezése.  

A fizikai terhelés és a fáradás jeleinek felismerése.  

A szív és az izomzat működésének elemi ismeretei.  

Különbségtétel a jó és a rossz testtartás között álló és ülő helyzetben, a 

medence középhelyzete beállítása.  

Az iskolatáska gerinckímélő hordása.  

A gyakorláshoz szükséges térformák ismerete gyors és célszerű 

kialakításuk.   

A testnevelésórák alapvető rendszabályai, a legfontosabb veszélyforrásai, 

balesetvédelmi szempontjai ismerete.   

Fegyelmezett gyakorlás és odafigyelés a társakra, célszerű 

eszközhasználat.  

Az aktív-mozgásos relaxáció gyakorlatainak felismerése.. A mozgás és a 

nyugalom harmóniájának felfedezése  önmagára és másokra 

vonatkoztatva.  

 

Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák  

 

 Az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások folyamatos végrehajtása 

egyszerű kombinációkban a tér- és energiabefektetés, valamint a 

mozgáskapcsolatok sokrétű felhasználásával.   

A játékszabályok és a játékszerepek, illetve a játékfeladat alkalmazása.  

 

Manipulatív természetes mozgásformák  

A manipulatív természetes mozgásformák mozgásmintáinak végrehajtási 

módjainak, és a vezető műveletek tanulási szempontjainak ismerete.   

Fejlődés az eszközök biztonságos és célszerű használatában.   

A feladat-végrehajtások során pontosságra, célszerűségre, biztonságra 

törekvés.   

A sporteszközök szabadidős használata igénnyé és örömforrássá válása.  

 

Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű feladatmegoldásokban  

Feszes tartással, esztétikus végrehajtásra törekedve 2-4 mozgásformából 

álló egyszerű tornagyakorlat bemutatása.  

Stabilitás a dinamikus és statikus egyensúlyi helyzetekben talajon és 

emelt eszközökön.   
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Próbálkozás a zenei ritmus követésére különféle ritmikus mozgásokban 

egyénileg, párban és csoportban.   

A párhoz, társakhoz történő térbeli alkalmazkodásra törekvés tánc 

közben.  

A tanult tánc(ok) és játékok térformáinak megvalósítása.  

 

Természetes mozgásformák az atlétikai jellegű feladatmegoldásokban A 

futó-, ugró- és dobóiskolai alapgyakorlatok végrehajtása, azok vezető 

műveleteinek ismerete.   

Különböző intenzitású és tartamú mozgások fenntartása változó 

körülmények között, illetve játékban.   

Széleskörű mozgástapasztalat a Kölyökatlétika játékaiban.  

 

Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai és taktikai 

feladatmegoldásaiban  

Az alapvető manipulatív mozgáskészségek elnevezéseinek ismerete. 

Tapasztalat azok alkalmazásában gyakorló és feladathelyzetben, 

sportjáték-előkészítő kisjátékokban.  

A játékfeladat megoldásából és a játékfolyamatból adódó öröm, élmény 

és tanulási lehetőség felismerése.   

A csapatérdek szerepének felismerése az egyéni érdekkel szemben, vagyis 

a közös cél fontosságának tudatosulása.   

A sportszerű viselkedés néhány jellemzőjének ismerete.  

 

Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő jellegű 

feladatmegoldásokban  

Az alapvető eséstechnikák felismerése, balesetmentes végrehajtása.  

A tompítás mozdulatának végrehajtása esés közben.  

A mozgásának és akaratának gátlása, késleltetése.   

Törekvés arra, hogy a támadó- és védőmozgások az ellenfél mozgásaihoz 

igazodjanak.  

 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

333 

 

 

Természetes mozgásformák a vízbiztonságot kialakító és 

úszógyakorlatokban  

Az általános uszodai rendszabályok, baleset-megelőzési szempontok 

ismerete, és azok betartása.   

Tudatos levegővétel.  

Kellő vízbiztonság, hason és háton siklás és lebegés.  Bátor 

vízbeugrás.  

 

Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős 

mozgásrendszerekben  

Használható tudás természetben végzett testmozgások előnyeiről és 

problémáiról.  

A természeti környezetben történő sportolás néhány egészségvédelmi és 

környezettudatos viselkedési szabályának ismerete.   

A sporteszközök kreatív felhasználása a játéktevékenység során.   

Az időjárási körülményeknek megfelelően öltözködés okainak ismerete.  
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MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM   

 

ÉVES ÓRASZÁM 2. ÉVF: 252 ÓRA  

KERETTANTERVBEN TARTALOMMAL: 227 ÓRA  

KIDOLGOZÁSRA VÁRÓ: 25  

SZABADON FELHASZNÁLHATÓ ÓRAKERET: 72  

 

Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az 

anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek 

elsajátíttatása. Az anyanyelvi képességek fejlesztése nemcsak cél, hanem eszköz is a 

személyiség harmonikus fejlődéséhez, a nemzeti önazonosság erősödéséhez, a kognitív és 

érzelmi fejlődéshez, valamint mindezek katalizátora is egyben.  

Az anyanyelvi nevelésnek kisiskolás korban is alapvető szerepe van a 

kulcskompetenciák kialakításában, fejlesztésében, mert erre építve, ez által válik lehetővé a 

kultúra aktív befogadása, a társas-társadalmi érintkezés, az identitás kialakulása, az önálló 

ismeretszerzés és a tanulás.  

A magyar nyelv és irodalom tantárgy további fontos feladata a szóbeli és az írásbeli 

érintkezések önálló és kreatív, integrált használatának elsajátíttatásához szükséges alapvető 

képességek intenzív fejlesztése, a modern társadalom különféle színterein gyakorolt 

nyelvhasználati módok tanítása, illetve a nyelvhasználat változatos, adekvát, tanulói 

tevékenységekre épülő, folyamatos gyakoroltatása.   

A kor szükségleteinek és a társadalom elvárásainak megfelelően az alsó tagozatos 

magyar nyelv és irodalom tantárgy középpontjába a kerettanterv az olvasás-szövegértés és a 

helyes beszéd képességének fejlesztését helyezi, mint kiemelt területet, és ennek új elemeiként 

megjelennek az olvasási stratégiák is. Az olvasás és az írás képességének elsajátítása kulcs az 

önálló tanuláshoz, majd pedig a boldoguláshoz a mindennapi életben.  

A kisiskolások az iskolai tanulmányaik megkezdésekor különféle szinten birtokolják és 

használják anyanyelvüket. Az első iskolai években a tanító feladata nem az elméleti 

rendszerezés, hanem a változatos és egyre magasabb szinten történő gyakoroltatás a különféle 

kommunikációs helyzetekben, illetve a szorongásmentes, motivált nyelvi fejlődési környezet 

megteremtése. A játékos, önkifejező gyakorlatok lehetőséget teremtenek a nyelvi tudatosság, a 

kreativitás, az árnyalt önkifejezés, a másik megértésének igényére, a képességek fejlesztésére. 

E fejlesztési folyamatra épülhet majd a továbbiakban az anyanyelvi és az irodalmi kultúra 

megismertetése.  
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Az irodalmi nevelés kialakítja és fejleszti a művekkel folytatott aktív párbeszéd 

képességét. Elsődleges feladata az olvasás megszerettetése, az olvasási kedv felkeltése és 

megerősítése. Az irodalmi műveltség megalapozásához kisiskolás korban a szövegolvasáshoz 

kapcsolódó szövegelemző és értelmező együttgondolkodás, a saját gondolatok kifejtése, 

egymás véleményének megismerése, valamint az irodalmi művekkel kapcsolatos 

tapasztalatszerzés, az esztétikai, erkölcsi értékek felfedezése, érzelmileg is megalapozott 

befogadása nyit utat. Mindez komoly hatást gyakorolhat az érzelmi élet, az önismeret és a társas 

kapcsolatok fejlődésére.  

A különféle kommunikációs helyzetekhez kapcsolódó tevékenységek kedvező 

feltételeket teremtenek az önálló tanulás képességeinek célirányos fejlesztéséhez, az 

ismeretfeldolgozás kulturális technikáinak megismeréséhez és gyakorlásához.  

 

 

2. évfolyam  

 

A tanuló érzelmi érzékenysége, erkölcsi gondolkodása legalább olyan szintre kerül, hogy az 

olvasott művekben képessé válik emberi alaphelyzetek, irodalmi témák, természeti motívumok 

felismerésére, megnevezésére. Bekapcsolódik a jó és a rossz, a szép és a csúnya fogalmak 

tartalmáról szóló órai beszélgetésekbe. Megismeri a nagy ünnepkörök egy-egy 

szöveghagyományát, ezeket évszakok szerint is képes elhelyezni, valamint ismer ezekhez 

kapcsolódó alkotásokat (népdalokat, mondákat, meséket, műalkotásokat). Részt vesz a 

ritmusérzékét, mozgáskultúráját is fejlesztő önismereti gyakorlatokban, szerepjátékokban. 

Képessé válik az olvasmányaihoz kapcsolódó személyes ismeretek, élmények felidézésére és 

megosztására, gondolatok, érzelmek, vélemények kifejezésére. Szívesen részt vállal ritmusos, 

énekes rögtönzésekben, különböző kreatív játékokban. Képes mindennapi konfliktusok 

átélésére bábjátékban, drámajátékban. Kipróbálja a testmozgás, a manuális és művészeti alkotó 

tevékenység több formáját, és képes megfogalmazni ezzel kapcsolatos élményeit, 

tapasztalatait. A magyar nyelv és irodalom foglalkozások feladatmegoldásaiban, közös 

tevékenységeiben tapasztalatot szerez a társakkal való együttműködésről,tevékenységek 

kezdeményezéséről. A kisiskolások, akik korán találkoznak audiovizuális és hipertextes 

(internetes közegben működő) szövegekkel is (gyerekfilmek, reklámok, videojátékok, 

közösségi oldalak használata), megismerkednek a szövegek különböző modalitásaival, eltérő 

médiumok szövegalkotó sajátosságainak alapjaival is (az írott szöveg, a hang és a kép 

kapcsolatával – egyszerű, játékos formában). A tanuló játékos gyakorlatok révén elsajátít 

néhány, a koncentrációs képességét fejlesztő memóriagyakorlatot. Az olvasásmegértés 

folyamatában fejlődik a szókincse, a nyelvi-logikai kapcsolatokat, következtetéseket, 

viszonyításokat felismerő képessége. IKT eszközökkel képes irányított, majd önálló 

információkeresésre, rövid szövegek létrehozására. Segítséggel felismeri szükségleteit, tud 

kérdezni, gyakorlatot szerez teljesítményének és képességeinek reális értékelésében.   

Az 2. évfolyam legfontosabb feladata az olvasás és az írás megtanítása, az igényes 

beszéd fejlesztése, amely egyben a további anyanyelvi nevelés alapja is. Az olvasás és az írás 

életkornak megfelelő tudása nélkül elképzelhetetlen a tantárgyakban való továbbhaladás.  
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Az anyanyelvi nevelés területeit arányosan kell fejleszteni, s el kell érni, hogy a 

különböző területek képességfejlesztése és ismeretanyaga egységet alkosson. Kiemelt feladat a 

szókincs gyarapítása, a használt szavak jelentésrétegeinek, stílusértékének és különféle 

használatainak a megismertetése és tudatosítása, mert az anyanyelvi kommunikáció egyik 

feltétele a szókincs árnyalt ismerete.   

Az értő olvasás fejlődésében fontos szerepe van a szöveggel való foglalkozásnak. A 

fejlesztés eredményeként elvárható, hogy a tanuló néma olvasás útján megértse tankönyvei 

szövegének, a feladatok utasításainak a lényegét.  

A gyermeki spontán alkotóképességre és a játék örömére alapozva kell a legkülönfélébb 

tevékenységformákkal a hétköznapokban gyakori szövegműfajok tudatos és kreatív 

használatára nevelni.  

Az anyanyelvről szerzett ismeretek segítségével a tudatos nyelvszemléletet, az emeltebb 

igényű szóbeli és írásbeli anyanyelvhasználatot alakíthatjuk ki. Ennek keretében a magyar 

nyelv rendszerére vonatkozó elemi ismereteket szerezhetnek a tanulók. A fogalomalkotás 

nyelvi tapasztalásra épül. A nyelvtani ismeretekhez kapcsolódik a helyesírási szabályismeret és 

a helyesírási készség elemi szintjének kialakítása. A szabályalkalmazással párhuzamosan futó 

fejlesztési feladat a tanulók önellenőrzésének és hibajavító tevékenységének, a helyesírási 

szótár használatának szokássá fejlesztése.  

Fokozni kell a tanulók tudatosságát, kitartását és igényességét a különböző nyelvi 

tevékenységekben, segíteni kell őket, hogy tanulási tevékenységüket fokozatosan növekvő 

időtartamban legyenek képesek irányítani.   

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, 

értelmezése és alkotása  

Órakeret   18 óra  

  10%  5 óra  

  szabadon  

felhasznál 

ható 

órakeret  

5 óra  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A szóbeli és az írásos kommunikációban a megértés 

pontosságának és a kifejezés érthetőségi szintjének emelése. 

A környezettel való nyelvi kapcsolattartás biztonságának 

elősegítése.  

Két vagy több mondat összekapcsolásával a gondolatok, 

érzések, vélemények pontosabb kifejezése.  

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási 

pontok  
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A helyes beszédlégzés. A 

hangok tiszta artikulációja, az 

időtartam és a 

hangkapcsolatok helyes 

kiejtése. Mondatok, szövegek 

olvasásakor, memoriterek 

elmondásakor a hanglejtés, a 

hangsúly helyes alkalmazása.   

Az aktív szókincs bővítése, 

pontosítása 

szövegkörnyezetben történő 

értelmezéssel és képek, 

képzetek, képi kompozíciók 

fogalmi megfeleltetésével.   

Mondatok összekapcsolása. 

Összefüggő mondatok 

alkotása képek, képsorok 

alapján, adott vagy 

választott témáról.  Páros 

és csoportos beszélgetés.   

Szituációs játékokban a 

felnőttek  

A tanuló  érthetően beszél; 

megérti az egyszerű 

magyarázatokat, utasításokat 

és társai közléseit. A 

kérdésekre értelmesen 

válaszol; használja a 

bemutatkozás, a felnőttek és 

a kortársak megszólításának 

és köszöntésének illendő 

nyelvi formáit; 

bekapcsolódik a közös 

tevékenységekbe. 

Alkalmazkodik azok 

szabályaihoz;   

eligazodik szűkebb 

környezete társas 

kapcsolatrendszerében.  

Ének-zene; 

testnevelés és sport: 

helyes 

légzéstechnika.  

 

Vizuális kultúra: 

képek, képzetek, 

képi  

kompozíciók; 

egyszerű  

(pl. kitalált vagy 

átélt)  

cselekmény 

megjelenítése 

képekkel (pl. 

rajzzal, 

képsorozattal, 

fotóval) megfelelő 

hanghatásokkal (pl. 

zörejjel, 

énekhanggal) 

kiegészítve.  

 

Drámaés tánc:  

 

és a kortársak udvarias 

megszólítása és a szituációnak 

megfelelő nyelvhasználat 

alkalmazása.   

Nem verbális jelzések 

tartalmának felismerése, 

használata beszéd közben.  

Önismereti gyakorlatok, 

szerepjátékok.  

Szituációs játékok: a kulturált 

iskolai viselkedés bemutatása. 

Drámajáték mimikával és 

mozdulatokkal.  

Véleménynyilvánítás, 

beszélgetés személyes 

élményekről. Mimetikus, 

utánzó és fantáziagyakorlatok. 

Beszélgetés: a HAZA 

fogalmának elmélyítése.  

 szituációs játékok.  

 

Erkölcstan: én és 

környezetem,  

bemutatkozás, 

önismeret. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Tempó, ritmus, szünet, hangerő, hangsúly, arcjáték, tekintet, 

testtartás, bemutatkozás, bemutatás, köszönés, megszólítás, 

kérés, köszönetnyilvánítás.  

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Olvasás, az írott szöveg megértése 3. - a 

szövegértő olvasás előkészítése  

Órakeret   85 óra  

  10%  5 óra  

  szabadon  

felhasznál 

ható 

órakeret  

20 óra  

Előzetes tudás  Iskolaérettség.   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A szövegértő olvasás előkészítése.   

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási 

pontok 

 

Magabiztos néma és hangos 

olvasás a mondat egyszerűbb, 

életkori sajátosságoknak 

megfelelő szintjén.  

Olvasási stratégiák 

előkészítése:  

érzékszervi képek alkotása,  

A tanuló  

ismert és begyakorolt 

szöveget 

folyamatosságra, 

pontosságra törekvően 

olvas fel, felismeri, 

szükség esetén  

Matematika; 

környezetismeret: 

szóbeli és írásbeli 

szövegértés.  
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grafikus szervezők, összefoglalás, 

előzetes áttekintés.  

Az explicit információk, állítások 

megértése, értelmezése, 

értékelése, egyszerű 

következtetések levonása.  

Mesék, narratív történetek értő 

hallgatása, felidézése. (pl. 

történetek a családi élet 

eseményeiről; nemzeti 

ünnepeinkről, jelképeinkről).    

A szövegértés szövegtípusnak 

megfelelő funkciójáról, 

folyamatáról alkotott ismeret, 

meggyőződés kialakítása, 

fejlesztése.  

Folyamatos olvasás gyakorlása. 

Hasonlóságok és különbségek az 

olvasott művek között.  

Szöveghangulat érzékeltetése. Új 

olvasásgyakorlási módok 

megismerése a néma és hangos 

olvasás gyakorlására.  

 

modellkövetéssel javítja olvasási 

hibáit,   

használja az előzetes áttekintés, 

egyszerű összefoglalás, az 

érzékszervi képek alkotásának 

stratégiáit a megértés érdekében; 

a szöveg megértését bizonyítja a 

következő tevékenységekkel: 

következtetés, lényegkiemelés, 

tartalommondás, események 

összefoglalása, egyszerű 

értékelése az életkornak 

megfelelő szinten.  

Vizuális kultúra: 

Mesék, 

gyermekirodalmi 

alkotások és azok 

animációs, filmes 

adaptációinak 

összehasonlítása, 

feldolgozása. Az 

olvasott/felolvasott 

szöveghez és a 

levetített adaptációhoz 

kapcsolódó élmények 

megjelenítése és 

feldolgozása (pl.  

rajzzal, 

montázskészítéssel). 

Médiaélmények (pl. 

tetszés, kíváncsiság, 

rossz élmény) 

felidézése, kifejezése 

és megjelenítése 

szóban, vizuálisan (pl. 

rajzolás, bábkészítés) 

vagy szerepjátékkal. 

Jel, jelkép, piktogram.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Betű, hang, beszédhang, szerző, író, olvasó, cím, szöveg, mondat, írásjel, 

bekezdés, összefoglalás, előzetes áttekintés.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése  
Órakeret   10 óra  

  10%  5 óra  

  szabadon  

felhasznál 

ható 

órakeret  

7 óra  

Előzetes tudás  Iskolaérettség.   
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Az irodalmi alkotások befogadásának megalapozása.  

A műélvezet fejlesztése a beleélés, a képzelet, az 

asszociációk, a játék, a ritmus és a zene révén.   

Szépirodalmi és ismeretterjesztő szövegek megismerése.   

A költői nyelv sajátosságai (ritmus, rím), megértésének 

megalapozása.   

Elemi irodalmi ismeretek elsajátítása tapasztalati úton (pl. 

vers, mondóka, találós kérdés, mese, szereplő).   

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Magyar nép- és műköltészeti 

alkotások megismertetése, a 

népköltészetben megtestesülő 

értékek, hagyományok 

közvetítése. Ismerkedés hazai 

kisebbségek és más népek 

irodalmának alkotásaival.   

A mese és a valóságleírás 

különbségének tudatosítása.  

Mondák, legendák a magyar 

nép történetéből; rövid 

elbeszélések a magyar 

történelem nagy alakjairól.   

Tapasztalatszerzés a verses és a 

prózai szövegek formájának 

különbségeiről.   

Az olvasmány címének, 

hangulatának megfigyelése; 

témájának, szereplőinek, főbb 

eseményeinek megnevezése 

(pl. Arany László, Benedek 

Elek,  

Wass Albert, Illyés Gyula 

meséi,  

A tanuló  

hallgat, olvas verset, mesét, 

életkori sajátosságának 

megfelelő irodalmi 

műveket;  

képes egyszerű irodalmi 

szövegek felismerésére 

műfaji jellemzőinek 

alapján (pl. mese, 

költemény, mondóka, 

találós kérdés); néhány 

verset, mondókát elmond  

fejből;  

dramatikus játékokban  

együttműködik a társakkal.  

Dráma és tánc: 

dramatikus és 

improvizációs 

játékok.  

 

Ének-zene: ritmus, 

ismétlődések.  

 

Vizuáliskultúra: 

Jelmez, kellék, 

díszlet, színpadi tér 

és lépték. Különböző 

médiaszövegek (pl. 

animációs mesék) 

cselekménye kezdő- 

és végpontjának, a 

cselekményelemek 

sorrendjének 

megfigyelése 

közvetlen példák 

alapján. Címadás. 

Saját megélt 

élmények és 

tapasztalatok  
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mesefeldolgozásai).   

A szereplők 

cselekedeteinek megítélése, 

tulajdonságaik 

megfigyelése. Egyszerű 

oksági összefüggések 

felismerése.  A cím és a 

tartalom kapcsolatának 

felismerése.   

A verses forma megfigyelése, a 

ritmus, a rím, az ismétlődések 

felfedezése, megtapasztalása.   

Olvasmányok szerzőjének 

megnevezése.  

Rövid mesék, történetek 

dramatikus, bábos 

megjelenítése.  

Az olvasmány tartalmához 

kapcsolódó improvizációs és 

beleélő játékok.  

 összevetése a média 

által közvetített, 

megjelenített 

világokkal (pl. 

gyermekműsorok, 

gyermekújságok, 

képregények, 

életkornak megfelelő 

rajzfilmek,  

gyermekeknek 

készülő internetes 

honlapok alapján). A 

hang és kép szerepe a 

mesevilágban.  

 

Erkölcstan: én és 

szűkebb 

közösségeim.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Népköltészet, műköltészet; mese, mesekezdés, mesebefejezés; 

monda, főszereplő, mellékszereplő; vers, verses mese, versszak, 

verssor, ritmus, ismétlődés, rím.  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Az írástechnika fejlesztése - az eszközszintű írás 

előkészítése  

Órakeret   37 óra  

  10%  5 óra  

  szabadon  

felhasznál 

ható 

órakeret  

10 óra  

Előzetes tudás  Kis- és nagybetűk írása. Szabályos betűalakítás és 

betűkapcsolás.   

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Az elsajátított új nyelvhasználati módok készségeinek 

továbbfejlesztése:  

az írásmozgások automatizmusainak és az íráshoz kapcsolódó 

helyes szokásoknak a megerősítése.   

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

343 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek 

tudatosítása és alkalmazása: mondat, szó, hang, 

betű; szótagolás; szótő és  

toldalék; mondatfajták  

Órakeret   20 óra  

  10%  5 óra  

  szabadon  

felhasznál 

ható 

órakeret  

15 óra  

Előzetes tudás  Iskolaérettség.   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Az anyanyelvhasználat tudatosításának megindítása, a 

helyesírás biztonságának megalapozása.   

A nyelvi elemzési készség fejlesztése és a nyelvtani fogalmak 

használatának tudatosítása.  

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Szabályos betűalakítás és 

betűkapcsolás a szavak, 

szókapcsolatok, mondatok és 

rövid szövegek írásakor.   

Az íráshasználat normáinak 

megtartása.   

Elvárható tempójú írás.   

Két-három összefüggő mondat  

A tanuló  

másoláskor nem vét 

írástechnikai hibát;  

jelöli a mondatkezdést és a 

mondatzárást;  

a gyakorolt szókészlet 

körében alkalmazza a 

szókezdő nagybetűt;   

Vizuális kultúra: 

térérzékelés, 

finommotorika, 

esztétikai 

igényesség; 

különféle 

vonaltípusok 

készségfejlesztő 

alkalmazása.  

 

 

leírása másolással, 

tollbamondás után vagy 

emlékezetből.  Önállóan 

alkotott mondatok leírása.  

Helyes írásszokások 

alkalmazása  

(testtartás, írószerfogás, 

kézcsúsztatás).  

ismeri az időtartam és a j 

hang kétféle jelölési módját; 

szövegminta alapján 

felismeri és kijavítja hibáit.   

Testnevelés és sport: 

harmonikus mozgás.  

 

Ének-zene: tempó, 

ritmus.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Kisbetű, nagybetű; margó.    
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A mondat, a szó, a hang, a 

betű felismerése és 

megnevezése.  Az ábécé 

hangjainak felsorolása.  A 

betűrend használata gyakorlati 

feladatokban.   

A hangok csoportosítása 

fajtájuk és időtartamuk szerint.   

A szótagolás 

szabályszerűségeinek 

felismerése.   

A szavak jelentést hordozó 

szerepének ismerete.   

A szótő felismerése, a 

toldalékok jelölése.   

A toldalékos szavak felismerése 

szövegben. Szavak toldalékos  

A tanuló  

felismeri és megnevezi a 

tanult nyelvtani fogalmakat, 

és a különféle 

feladatmegoldásban 

használja a szabályokat.  

Környezetismeret: 

állatok 

kommunikációja, jel, 

jelzés, információ; 

lakóhely, közlekedés; 

természeti ritmusok.  

 

Vizuális kultúra: 

hangfelvételek és 

képfelvételek 

készítése; a helyes 

kiejtés vizsgálata a 

felvétel segítségével.  

 

Ének-zene: 

ritmusjátékok 

ütőhangszereken.  

 

alakjának alkotása. A -ba, -be, 

ban, -ben ragos szóalakok 

helyes használata és leírása.  

A beszélői szándék 

felismerése a kijelentő és a 

kérdő mondatokban. 

Megnevezésük.   

Az -e kérdőszó helyes 

használata.  

   

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Hang, betű; ábécé; egyjegyű betű, kétjegyű betű, háromjegyű 

betű; magánhangzó, mássalhangzó; szó, mondat, szöveg; szótő, 

toldalék, kijelentő mondat, kérdő mondat.  

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása  Órakeret   42 óra  

  10%   -  

  szabadon  

felhasznál 

ható 

órakeret  

15 óra  

Előzetes tudás  
A helyesírási szabályok megértéséhez, alkalmazásához 

szükséges nyelvtani fogalmak.  
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A helyesírási készség fejlesztése.  

A megismert nyelvi eszközök, nyelvhelyességi és helyesírási 

szabályok alkalmazása a szóbeli és az írásbeli 

nyelvhasználatban.  

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási 

pontok 

 

Szabályszerűségek felismerése 

és alkalmazása írásbeli 

feladatokban. Hibajavításkor 

indoklás a szabály 

felidézésével.  

A helyesírási probléma 

felismerése, a jelölés 

gyakorlása szóelemzés 

segítségével.   

Az írás és a helyes kiejtés 

együttes alkalmazása.  

A j és ly használata az ismert 

szókincs körében.   

Szabályismeret és alkalmazás:  

az időtartam jelölése;  

a kiejtéstől eltérő hang- 
kapcsolatok;  

a hagyomány szerinti írásmód;   

A tanuló  

szükség szerint felidézi és 

alkalmazza a helyesírási 

szabályokat a begyakorolt 

szókészlet körében;  

30–40 begyakorolt szó 

esetében helyesen jelöli a 

j hangot; az egyszerű 

szavakat helyesen 

választja el.  

Ének-zene: egy 

adott dallamhoz 

szöveg alkotása.  

 

az elválasztás szabályai; a 

kijelentő és a kérdő 

mondat jelölése.  

A mondatkezdő nagybetű és a 

megfelelő mondatvégi írásjel 

jelölése, alkalmazása írásbeli 

feladatokban.  

A korosztálynak megfelelő 

lexikonok, szótárak használata.  

 

  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Ábécé, elválasztás, szótag; pont, kérdőjel, felkiáltójel.   

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

A tanulási képesség fejlesztése  Órakeret   10 óra  

  10%  -  
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  szabadon  

felhaszná 

lható 

órakeret  

-  

Előzetes tudás  Iskolaérettség.   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A tanulási képesség mint az életkori sajátosságoknak 

megfelelő megismerési, élményszerzési folyamatnak, a 

játszva tanulás képességének támogatása, fejlesztése.  

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Az önálló feladatvégzés egyes 

lépéseinek megalapozása és 

gyakorlása (könyvtárlátogatás, 

könyvkölcsönzés; 

gyermeklexikon használata; 

beszélgetés a tanulás 

szerepéről, fontosságáról, a 

tanuláshoz szükséges 

információk kereséséről és 

kezeléséről).  Egyszerű ok-

okozati összefüggés 

felismerése; következtetések 

levonása.  

Tanulás több tevékenység és 

érzékszerv segítségével: 

ritmus-, mozgás- és 

beszédgyakorlatokkal 

kombinált memória-

gyakorlatok, szövegtanulási 

technikák. A fantázia és 

képzelet aktiválása a  

A tanuló a tanító 

irányításával motiváltan 

tanul; a tanulási folyamat 

során változatos 

tevékenységeket és több 

érzékszervet is használ; 

szöveghűen felidézi a 

következő szépirodalmi 

műveket, illetve azok 

részleteit: 2-3 mondóka, 

József Attila: Altató; 

Nemes Nagy Ágnes: 

Nyári rajz; Petőfi  

Sándor: Anyám tyúkja, 

Tamkó  

Sirató Károly egy verse, 

Weöres Sándor három 

költeménye; kortárs magyar 

lírikusok műveiből néhány 

alkotás.  

Matematika; 

környezetismeret: 

önálló tanulás.  

 

Vizuális kultúra: A 

szöveget alkotó 

betűformák és a 

közlési tartalmak 

kapcsolatának 

felismerése. Kép 

és szöveg 

kompozíciós 

kapcsolatának 

elemzése.  Mesék, 

gyermekirodalmi 

alkotások és azok 

animációs, filmes 

adaptációinak  
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megismerés érdekében.  

A kép és a szöveg kapcsolata. 

Illusztrált szövegekben a kép 

és a szöveg kiegészítő hatása.   

A könyvtárhasználat alapvető 

szabályai. Írott nyelvi források, 

információhordozók, könyvek, 

újságok. Eligazodás a könyvek, 

írott nyelvi források világában. 

Gyermekújságok jellemzői 

tartalomjegyzék alapján. 

Tájékozódás a 

gyermeklexikonokban 

betűrend segítségével. A 

könyvek jellemző adatainak, 
részeinek megfigyelése  

(író, cím, kiadó, 

tartalomjegyzék).  

 összehasonlítása, 

feldolgozása. Az 

olvasott/felolvasott 

szöveghez és a 

levetített adaptációhoz 

kapcsolódó élmények 

megjelenítése és 

feldolgozása (pl.  

rajzzal, 

montázskészítéssel).  

Az életkori 

sajátosságokhoz 

igazodó 

internethasználat 

kockázatainak és 

lehetőségeinek 

felismerése (pl. 

gyermekbarát 

honlapok 

böngészése).  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Könyvtár, lexikon, betűrend, tartalomjegyzék, gyermekújság.   

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a 

történeti érzék fejlesztése  

Órakeret   5 óra  

  10%  -  

  szabadon  

felhasznál 

ható 

órakeret  

-  

Előzetes tudás  Iskolaérettség.   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Erkölcsi, esztétikai kategóriák megismerése, ítéletalkotás 

egyszerű szituációban, szépirodalmi művek alapján, a 

történetmesélés szabályainak, szerveződésének, logikájának 

megismerése.  

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  
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Egyszerű ítéletek alkotása a 

mesék, versek, olvasott, hallott 

irodalmi művek szereplőiről. 

Alapvető erkölcsi, esztétikai 

fogalmak, kategóriák 

kialakítása (szép, csúnya, jó, 

rossz, igaz, hamis). A 

történetiségen alapuló 

összefüggések megértése az 

egy szálon futó történekben.  

Azonosulás, ítélet, érvelés  

A tanuló  

ismeri, megérti rövid, egy 

szálon futó művek 

segítségével a 

történeteket bemutató 

művek szerveződését, 

felépítését, az 

összefüggések logikáját, 

az okokozati viszonyt; 

képes állást foglalni, 

érvelni alapvető erkölcsi 

kérdésekben;  

Dráma és tánc:  

részvétel dramatikus 

játékban.  

 

Vizuális kultúra: átélt, 

elképzelt vagy 

olvasott esemény 

vizuális kifejezése.  

 

szépirodalmi szövegek 

kapcsán. A megismert mese, 

történet tanulságának 

összevetése saját 

tapasztalatokkal, 

eseményekkel. Egyszerű 

közmondások, szólások 

megismerése, megfelelő 

alkalmazása. Mindennapi 

konfliktusok átélése 

dramatikus játékokban, 
drámajátékban (pl.  

bábjáték).   

A múlt néhány emléke 

környezetünkben (múzeumok, 

emléktáblák, műemlékek, 

emlékművek; tárgyak, fotók, 

egyéb dokumentumok; 

szokások).  

Nemzeti ünnepeink, 

jelképeink.  

 meggyőződéssel képviseli 

a legalapvetőbb emberi 

értékeket; meghallgatja 

mások érvelését is; képes 

beleélésre, azonosulásra az 

életkori sajátosságainak 

megfelelő művek 

befogadása során;  

dramatikus és 

drámajátékok segítségével 

képes átélni mindennapi 

konfliktusokat, azokat 

életkori szintjén kezelni.  

 

Erkölcstan: 

családtagjaim, 

szeretet, barátkozás  

(konfliktushelyzetek 

megélése játékokon 

keresztül).  

 

Környezetismeret: az 

ember megismerése 

(magatartásformák, 

szabályok, viselkedési 

normák); környezet és 

fenntarthatóság. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Tanulság, konfliktus, közmondás, nemzeti ünnep, jelkép.   
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A fejlesztés várt 

eredményei a két  

évfolyamos ciklus 

végén  

A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció 

alapvető szabályaival, alkalmazza őket. Értse meg az egyszerű 

magyarázatokat, utasításokat és társai közléseit. A kérdésekre értelmesen 

válaszoljon. Aktivizálja a szókincsét a szövegalkotó feladatokban. 

Használja a bemutatkozás, a felnőttek és a kortársak megszólításának és 

köszöntésének udvarias nyelvi formáit. Legyen képes összefüggő 

mondatok alkotására. Követhetően számoljon be élményeiről, olvasmányai 

tartalmáról. Szöveghűen mondja el a memoritereket.  

Ismerje az írott és nyomtatott betűket, rendelkezzen megfelelő szókinccsel. 

Ismert és begyakorolt szöveget folyamatosságra, pontosságra törekvően 

olvasson fel. Tanítója segítségével emelje ki az olvasottak lényegét. Írása 

legyen rendezett, pontos.  

Ismerje fel és nevezze meg a tanult nyelvtani fogalmakat, szükség szerint 

idézze fel és alkalmazza a helyesírási szabályokat a begyakorolt szókészlet 

szavaiban. Jelölje helyesen a j hangot 30–40 begyakorolt szóban. Helyesen 

válassza el az egyszerű szavakat.  

Legyen tisztában a tanulás alapvető céljával, ítélőképessége, erkölcsi, 

esztétikai és történeti érzéke legyen az életkori sajátosságoknak 

megfelelően fejlett. Legyen nyitott, motivált az anyanyelvi képességek 

fejlesztése területén.  

 

 

 

 

 

Környezetismeret  

                                                      2.évfolyam  

Éves órakeret: 36 óra  

Kidolgozott órakeret: 32, 5 óra  

Kidolgozásra vár: 3,5 óra  

 

 

Az iskolába kerülő növendékek környezetükkel, a természettel kapcsolatos saját élményei, 

megfigyelései és ezekre talált magyarázatai egy-egy tanulócsoportban nagyon sokfélék. A 

környezetismeret tantárgy tanulása abban segít, hogy egy-egy ismeretelemen keresztül a 

csoport közös nyelvet, közös magyarázatokat találjon, párbeszédet kezdjen, mérsékelve a 

különböző családi, illetve szociokulturális háttérből adódó különbségeket. A közös dialógus 

élményén túl cél a közvetlen környezetben való biztonságos tájékozódás, valamint a saját 

szervezet tudatos megfigyelése, az érzékelt tapasztalatok megfogalmazása és annak 

megerősítése, hogy a környezet, az életmód és a testi jelzések kapcsolatban állnak egymással.  

Ebben az életszakaszban a kisgyermek már számos jelenséget érzékelt szűkebb-tágabb 

környezetében. A rendszeres megfigyelés, a módszeresség, a kérdések felvetésének (a miértek 
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megfogalmazásának) és a válaszkeresésnek, a magyarázatok indoklásának az igényét itt 

alakítjuk ki. Itt figyelünk fel az ok-okozati kapcsolatokra, a rendszer-részrendszer viszonyra, 

az állandóság és változás létére, a természetben megtalálható ritmusokra. Ezeknek aprólékos 

magyarázatára még nem vállalkozhat a tantárgy, de a probléma elhelyezése, a megfigyeléseken 

és tényeken alapuló megokolás itt válik a vizsgálódás részévé.  

A természeti jelenségek fürkészése, a környezet iránti pozitív attitűd megtartása vagy 

kialakítása, a természet és az élőlények szépségének (önmagáért való értékének) felfedezése 

ahhoz teremt kedvet, hogy a gyermek az ezekkel kapcsolatos tudását fejlessze. Az élő természet 

vizsgálata (egyes részletek puszta észrevétele is) számos olyan készséget igényel, melyeket 

csak közvetlen tapasztalásokon keresztül lehet fejleszteni, ezért a tanulói vizsgálódásra, a 

természettel való közvetlen kapcsolatra fordított idő bőven megtérül abban, hogy tanítványaink 

nemcsak felmondják, de értik is (sőt átérzik) a tanultakat.  

A technikai, épített és szociális környezet vizsgálata éppen ilyen fontos: a helyükre 

kerülő elemek a gyermek biztonságérzetének, bizalmának erősödését éppúgy szolgálják, mint 

tudásának gyarapodását. A foglalkozások, a környezeti elemek, a ház körüli teendők, vagy 

éppen a közlekedés vagy településszerkezet megismerése olyan tájékozottságot adnak a 

kisgyermeknek, amelyek – ha közvetlenül nem is mindig vagy nem azonnal hasznosítja 

életében – világképének stabilitását szolgálják.  

Az iskolába lépés a kisgyermek életében számos változással jár. Különösen az első 

hónapokban jelent nehézséget az új környezet, az új feladatok teljesítése és az iskolai 

elvárásoknak való megfelelés. A környezetismeret – a többi tantárgyhoz szorosan kapcsolódva 

– segíthet, hogy a gyermek a környezetében tapasztalt változásokat elhelyezze, új környezetét 

elfogadja, és abban biztonságot leljen. Az iskolával és környezetével kapcsolatban a gyermek 

által hozott, illetve a helyi közösségekben élő narratívák beépítése a helyi tantervbe emiatt is 

kívánatos.  

A környezet jelenségeire való rácsodálkozás adja a közös munka alapját. A saját 

tapasztalatokkal és magyarázatokkal való szembesülés, ezek más tapasztalatokkal és 

indokokkal való szembesítése teremti meg a gyermekben az igényt az ok-okozati 

összefüggések megtalálására, az érvelésre, indoklásra, a tények felismerésére.  
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Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél  

Az iskola  

Órakeret   

4 óra  

  10%  -  

Előzetes tudás    

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési  

céljai  

A megismerési módszerek folyamatos alkalmazása 

(megfigyelés, leírás, összehasonlítás, csoportosítás, 

mérés).  

A térbeli tájékozódás fejlesztése.   

A mindennapi környezetben előforduló jelek, jelzések 

felismerése és értelmezése, a jelekből álló információhoz 

kapcsolódó kommunikáció fejlesztése.  

Az iskolás élettel kapcsolatos életmódbeli szokások 

tudatosítása, gyakoroltatása.   

A természeti és az épített környezet megfigyelése, 

megkülönböztetése az iskolai környezetben.   

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások,  

ismeretek  
Fejlesztési követelmények  

Kapcsolódási 

pontok  
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A tanulás folyamatában való aktív részvétel fejleszti a kezdeményezőkészséget és a 

felelősségtudatot, a tartalmak pedig szerepet játszanak az azonosságtudat és a hagyományokhoz 

való kötődés erősítésében, az állampolgári felelősségérzet előkészítésében és az önismeret 

kibontakoztatásában is. Az ember szervezetével kapcsolatos ismeretek formálják az egészséges 

életmóddal kapcsolatos szemléletet és a megvalósítás gyakorlatát, hozzájárulnak az önismeret 

fejlődéséhez, formálják a tanulónak a családhoz és a tágabb közösséghez való viszonyát.  

A tematikai egységek általában 8 órára tervezettek. Ez azonban nem jelenti azt, hogy 

nyolc héten keresztül egy témával kell foglalkozni. A tanulásszervezés során kifejezetten 

ajánlott az egyes témakörök integrált feldolgozása, illetve az egyes témáknak az első, illetve a 

második évfolyam közötti szétosztása.  

 

  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások:  

Kikkel találkozunk az 

iskolában?   

Hogyan öltözködünk az 

iskolában?  

Milyen élőlények vannak 

a tanteremben, az 

iskolában, az iskola 

udvarán?  

Miért nem akar sok szülő 

házi kedvencet otthonra?   

Helyes viselkedés és 

megfelelő öltözködés az 

iskolában (tanórán, 

különböző szabadidős 

foglalkozásokon, 

szünetben).  

Az iskolában dolgozók 

foglalkozásának 

összehasonlítása. 

Megszólításuk, köszönés, 

udvariassági formulák 

használata.  

Az osztályterem, ahol 

szeretek lenni: az 

osztályteremben  

Vizuális kultúra: 

színek, formák.  

 

Matematika:  

távolságok, 

nagyságrendek 

becslése, 

megnevezése, 

mérése.  

 

Technika, életvitel 

és  
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Ismeretek:  

A 

környezetünkbe 

anyagok 

érzékelhe 

tulajdonságai.  

A szobanövények 
kedvencek gondoz 

Életfeltételek.  

Az időjárást jelző  

Az iskolában talál 

jelzések, piktogra 

 

n előforduló  

tő és a házi 

ása. 

piktogramok. 

ható jelek, 

mok.   

található tárgyak, 

bútorok megnevezése, 

jellemző tulajdonságaik 

összegyűjtése, 

csoportosításuk 

különböző szempontok 

szerint.  

Élőlények és élettelen 

dolgok összehasonlítása, 

különbségek 

megfogalmazása.  

Egyszerű növényápolási 
munkák elvégzése 

(ültetés, öntözés, 
talajlazítás) és a 

hozzájuk tartozó  

néhány eszköz nevének 

megismerése, az 

eszközök használata.  

A házi kedvencek, a 

házban és a ház körül élő 
állatok  

megnevezése, egy-egy 

(az ember számára) 

jellemző tulajdonságának 

megnevezése.   

Az időjárás 

megfigyelése, az 

időjárásnak megfelelő 

öltözködés 

megtervezése.  

Tájékozódás az iskola 

épületében.  

Az iskola épületében és a 

környéken található 

jelek, jelzések 

értelmezése. Mérés, 

becslés, vázlatos alaprajz 

készítése. Tájékozódás 

vázlatrajz alapján. 

Természetes mértékek 

(lépés, arasz stb.) 

használata.  

gyakorlat: 

helyes 

öltözködés.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

 Élő, élettelen, növény, állat, életjelenség.  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Az iskolás gyerek  Órakeret   
4 óra  

  10%  -  

Előzetes tudás    

A tematikai 

egység 

nevelésifejlesztési 

céljai  

Az állandóság és változás szempontjából a napi és éves 

ritmus felismerése, mintázatok keresése. A megfigyelés, a 

mérés és a tapasztalatok rögzítése. Az ember 

megismerése és egészsége szempontjából a saját test 

megismerése.  

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások,  

ismeretek  
Fejlesztési követelmények  

Kapcsolódási 

pontok  

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Mivel telnek a 

hétköznapok, a hétvégék 

és az ünnepek?  

Hogyan, mikor és mennyit 

tanulunk?   

Hogyan tájékozódunk a 

környezetben?   

Mit, mikor, hogyan és 

mennyit együnk?  

Mi a különbség felnőttek 

és gyerekek között?  

 

Ismeretek:  

A napszakok, évszakok 

váltakozása. A napok és a 

hónapok. Napirend és 

napszakok.  

Az emberi test külső képe. 

Az ember főbb testrészei. 

Legfontosabb 

érzékszerveink és 

szerepük a környezet 

megismerésében. 

Védelmük fontossága és 

módjai.  

Napi- és hetirend 

tervezése, a megvalósítás 

értékelése.  

Helyes testtartás. A 

megvilágítás szerepének 

felismerése tanulás 

közben.  

A helyes táplálkozási és a 

higiénés szokások 

tudatosítása, alkalmazása a 

napi gyakorlatban.  

Osztálytárs, fiatalabb és 

idősebb testvér, szülő, 

illetve más felnőtt 

testméreteinek mérése, az 

adatok összehasonlítása, 

relációk megfogalmazása.   

Ismétlődő jelenségek 

(ritmusok) megfigyelése 

az ember életében, a test 

működésében. Példák 

gyűjtése. A mozgás 

hatásának megfigyelése a 

pulzusra és a 

légzésszámra.  

Az érzékszervek védelmét 

biztosító szabályok, helyes 

szokások megismerése és 

gyakorlása, alkalmazása.  

Magyar nyelv és 

irodalom: 

mondókák, versek, 

dalok a 

testrészekkel 

kapcsolatban.  

 

Ének-zene: a ritmus 

szerepe a zenében.  

 

Matematika: az  

előtte, utána, 

korábban, később 

megértése, 

használata; 

folyamat 

mozzanatainak 

időbeli elrendezése; 

időrendkezelése.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Idő, ritmus, érzékszerv, testrész.    
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Tájékozódás az iskolában és környékén  Órakeret   
4 óra  

  10%  -  

Előzetes tudás  Természetes hosszmértékek és léptékek.   

A tematikai 

egység 

nevelésifejlesztési 

céljai  

A környezet és fenntarthatóság szempontjából a felelős 

felhasználói magatartás megalapozása, erősítése. Az anyag, 

energia, információ szempontjából az energiatakarékos 

üzemeltetés jelentőségének felismertetése. Megbecsülés  

 

 kialakítása az iskolai személyzet munkája iránt. Léptékek 

felismerése, becslés és mérés alkalmazása.  

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások,  

ismeretek  
Fejlesztési követelmények  

 

Kapcsolódási pontok  
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Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Hogyan jutunk el az 

iskolába? Mitől működik az 

épület?  

 

Ismeretek:  

Hosszmértékek. A fő 

világtájak megnevezése, 

elhelyezése. A földfelszín 

formakincsének elemei 

(hegy, völgy, domb, síkság, 

folyó, patak).   

A helyi közlekedés.   

Alaprajz, vázlatrajz.  

Fűtőberendezések, világítás, 

szellőztetés, étkező-, raktár- 

és kiszolgálóhelyiségek 

szerepe az iskolában.  

A fűtés lehetséges módjai. 

Energiaforrások a 

háztartásban.  

A készülékek 

energiatakarékos 

üzemeltetésének módjai.  

A közlekedés és az 

energiatakarékosság.  

Az épületek karbantartásával, 

állagmegőrzésével 

kapcsolatos legfontosabb 

munkák az iskolában és 

otthon.   

Alaprajz készítése az 

osztályteremről, vázlat az 

iskoláról. Útvonalrajzok 

készítése a lakhely és az 

iskola között. Egy-egy 

konkrét példa 

összehasonlítása. Becslés és 

mérés alkalmazása. Az 

iskola elhelyezése a 

településen belül és annak 

térképén. A környék 

földfelszíni formakincseinek 

megnevezése.   

Az energiatakarékosság 

lehetséges megvalósítási 

módjainak keresése az 

iskolán belül.  

Alaprajz készítése a lakásról, 

szobáról. Az iskola és a 

háztartás összehasonlítása 

(léptékkülönbség 

felismerése).  

Előnyök és hátrányok 

mérlegelése annak mentén, 

érdemes-e az iskolába 

gépkocsival jönni.  

Az állagmegőrzés, takarítás, 

karbantartás és a felelős 

használat jelentőségének 

felismerése. Kapcsolat 

felismerése a használat 

intenzitása, a kopás, 

állagromlás és a 

karbantartási feladatok 

szükségessége, gyakorisága 

között.   

 Matematika: 

halmazok, rész-egész 

viszony, becslés.  

 

Vizuális kultúra: 

tájképek.  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: fűtés, 

háztartási munkák, 

közlekedés, 

energiatakarékosság.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

 Alaprajz, lépték, energiatakarékosság, felelősség.  

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Mi van a teremben?  
Órakeret   

4 óra  

  10%  -  
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Előzetes tudás  Az osztályterem bútorzata és tárgyainak megnevezése.   

A tematikai 

egység 

nevelésifejlesztési 

céljai  

Az anyag, energia, információ; a felépítés és működés 

kapcsolata, illetve az állandóság és változás 

szempontjából kapcsolat keresése az anyagi 

tulajdonságok és a tárgyak felhasználása között. A 

felelős, körültekintő munkavégzés és viselkedés erősítése. 

Kapcsolat keresése az égés feltételei és a tűzoltás 

szabályai között.  

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások,  

ismeretek  
Fejlesztési követelmények  

Kapcsolódási 

pontok  

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások:  

Milyen tárgyak vesznek 

körül bennünket? Hogyan 

függenek össze a tárgyak 

anyagi tulajdonságai a 

felhasználásuk módjával? 

Mely tárgyak jelentenek 

veszélyt tűz esetén? 

Hogyan lehet megelőzni a 

tűzeseteket? Mit lehet 

tenni tűz esetén?  

 

Ismeretek:  

Tárgyak (anyagok) 

tulajdonságai (átlátszóság, 

keménység, rugalmasság, 

érdesség-simaság, forma, 

szín).  

Mesterséges és 

természetes anyagok a 

környezetünkben található 

tárgyakban.  

Az égés folyamata (égési 

feltételek, égéstermékek, 

éghető és éghetetlen 

anyagok). Éghető anyagok 

a környezetünkben.  

A gyufa használata. Irinyi  

János mint a gyufa  

A tanteremben található 

tárgyak csoportosítása 

különböző szempontok 

szerint (érzékszervekkel 

vizsgálható tulajdonságok, 

anyag, méret, 

felhasználás).  

Természetes és 

mesterséges anyagok 

megkülönböztetése a 

környezet tárgyaiban.  

Kapcsolat keresése az 

anyag tulajdonságai és 

felhasználása között 

egyszerű példák alapján.  

A környezetben lévő 

tárgyak csoportosítása 

aszerint, hogy tűzveszélyes 

(gyúlékony), éghető vagy 

éghetetlen-e. Égés 

vizsgálatán keresztül az 

égés feltételeinek 

megállapítása. Kapcsolat 

keresése az égés feltételei 

és a tűzoltás módja között. 

Felkészülés vészhelyzetre. 

A fegyelmezett cselekvés 

fontosságának felismerése. 

A körültekintő 

munkavégzés 

fontosságának felismerése. 

A tűzoltók munkájának  

Ének-zene: tűzzel 

kapcsolatos dalok.  

 

Magyar nyelv és 

irodalom: az 

anyagi 

tulajdonságokra 

használható jelzők, 

hasonlatok;  

mondókák, versek 

a tűzzel 

kapcsolatban.   
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feltalálója.  

Tűzvédelem, a tűzoltás 

alapelvei, eszközei.   

értékelése.     

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Tűzvédelem, tűzoltás, égés, anyagi tulajdonság, 

felhasználás.  

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Anyagok körülöttünk  Órakeret   
4 óra  

  10%  -  

Előzetes tudás  Anyagok megismert tulajdonságai.   

A tematikai 

egység 

nevelésifejlesztési 

céljai  

Az állandóság és változás szempontjából a 

halmazállapotváltozások értelmezése, a tömeg- és 

űrmértékek használata. A felépítés és működés 

kapcsolatában a víz mint oldószer alkalmazása. Ok-okozati 

kapcsolatok feltárása napi gyakorlataink és az anyagi 

átalakulások jellemzői között.  

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások,  

ismeretek  
Fejlesztési követelmények  

Kapcsolódási 

pontok  

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Önthető-e a szén, a mák, 

a liszt? Csak a 

folyadékok önthetők? 

Miért mérik kilóra a 

krumplit, dekára a mákot, 

literre a tejet?  

Miért tesznek a friss 

zúzódásra jeget? Miért 

esik jól nyáron a fagyi? 

Megrepesztheti-e a víz a 

sziklát?  

 

Ismeretek:  

Halmazállapotok: a 

légnemű anyagok  

(gázok) kitöltik a 

rendelkezésre álló teret; a 

folyadékok térfogata 

változatlan, de felveszik 

Különböző köznapi anyagok 

összehasonlítása 

halmazállapotuk szerint.  

Köznapi folyadékok és 

szilárd anyagok 

tulajdonságainak vizsgálata 

tapintással, vizuálisan, 

szaglással, kézzel történő 

erőkifejtéssel stb.). A 

tapasztalatok 

megfogalmazása szóban.  

A környezetünkben 

előforduló kristályos 

anyagok csoportosítása 

(például: kvarc – az üveget 

karcolja, kalcit – az üveget 

nem karcolja és körömmel 

sem karcolható, gipsz – 

körömmel karcolható). 

Példák keresése kristályokra 

(ásványok).  

Magyar nyelv és 

irodalom: a víz mint 

versek, mesék 

témája; hasonlatok, 

metaforák, 

szólásmondások a 

gőzzel, a vízzel és a 

jéggel kapcsolatban.  

 

Vizuális kultúra: a 

víz megjelenése 

különböző 

műalkotásokban.  
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az edény alakját; a szilárd 

anyagok megtartják  

Annak magyarázata, miért 

praktikusabb a folyadékok 

térfogatát és a szilárd  
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formájukat. Az 

önthetőség nem jelenti 

önmagában azt, hogy 

egy anyag folyékony 

halmazállapotú.  

Környezetünk 

legkeményebb anyagai a 

kristályok: ilyenek a 

drágakövek, a gyémánt. 

Térfogat- és tömegmérés, 

mértékegységek  

(deciliter, liter,  

dekagramm, kilogramm). 

A víz 

halmazállapotváltozásai 

(olvadás, fagyás, 

párolgás, lecsapódás), 

ezek kapcsolata a 

hőmérséklet változásával.  

Oldat. Vízben való 

oldhatóság.  

A melegítés és hűtés a 

mindennapokban.  

anyagok tömegét megadni. 

Tömeg- és űrmértékek 

leolvasása (élelmiszeripari 

termékekről, illetve 

mérőeszközökről), kapcsolat 

keresése a deciliter és liter, 

illetve a gramm/dekagramm,  

valamint a 

dekagramm/kilogramm 

között.  

Kapcsolat keresése a víz 

halmazállapot-változásai és 

köznapi alkalmazásai között 

(például hűtés jégkockával, 

melegítés gőzzel).   

Tömeg- és térfogatmérés víz 

fagyasztása és olvadása 

során.  

Példák keresése a víz 

halmazállapot-változásaira a 

háztartásban és a 

természetben.   

Különböző anyagok 

viselkedésének megfigyelése 

vízben. Oldatok készítése. Az 

anyagok csoportosítása 

vízben való oldhatóság 

szerint. A meleg és hideg 

vízben való oldódás 

összehasonlítása.  

Folyadékok és a levegő 

hőmérsékletének mérése.  

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Halmazállapot, halmazállapot-változás, térfogatmérés, 

tömegmérés, oldódás.  

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Hóban, szélben, napsütésben  Órakeret   
4 óra  

  10%  -  

Előzetes tudás  
Melegítés, hűtés, párolgás. Az időjárás-előrejelzésben 

alkalmazott néhány gyakori piktogram jelentése.  
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A tematikai 

egység 

nevelésifejlesztési 

céljai  

A felépítés és működés szempontjából az időjárás 

jellemzői és az évszakok kapcsolatának felismertetése. 

Az ember megismerése és egészsége szempontjából az 

évszakokhoz kötődő helyes táplálkozási szokások, az  

 

 

 

egészségvédelem jelentőségének megértetése. A 

környezet és fenntarthatóság szempontjából kapcsolat 

felismertetése a növények állapota és az állati viselkedés, 

valamint a környezeti változások között.  

Annak felismertetése, hogy az időjárás befolyásolja az 

ember és más élőlények állapotát is.  

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások,  

ismeretek  
Fejlesztési követelmények  

Kapcsolódási 

pontok  
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Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások:  

Hogyan határozza meg 

öltözködésünket az 

időjárás?  

Hogyan viselkednek a 

növények és az állatok 

különböző időjárási 

körülmények között?  

Hogyan védjük testünket 

a hideg, a meleg, a szél és 

a csapadék ellen? Mi 

jellemzi táplálkozásunkat 

a különböző 

évszakokban?   

 

Ismeretek:  

Évszakok és jellemző 

időjárásuk. Az időjárás 

tényezői. A Celsius-skála, 

hőmérséklet. A csapadék 

formái (eső, köd, hó). Az 

évszaknak megfelelő 

helyes öltözködés.   

Példák a növények 

fényviszonyokhoz, az 

állatok változó 

hőmérsékleti viszonyokhoz 

történő alkalmazkodására.  

Az egészséges táplálkozás 

jellemzői a különböző 

évszakokban. A 

folyadékfogyasztás 

szerepe.  

Az élőlények  

Időjárási napló készítése.  

Az időjárás élőlényekre 

gyakorolt hatásának 

megfigyelése, konkrét 

példák gyűjtése. A víz 

halmazállapotai és a 

csapadékformák 

összekapcsolása.  

Napi és éves ritmus 

megfigyelése a növény- és  

állatvilágban, a 

tapasztalatok rögzítése 

rajzzal vagy írásban.  

Évszakokhoz kötődő 

étrendek összeállítása. A 

nyári megnövekedett 

folyadékigény 

magyarázata. A réteges 

öltözködés szerepének 

megértése.  

Öltözködési tanácsok 

adása időjárás-előrejelzés 

értelmezése alapján.  

Technika, életvitel 

és gyakorlat: 

öltözködés, 

időjárás, 

egészséges 

táplálkozás.  

 

energiaszükséglete és 

életmódja közötti kapcsolat.  

   

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Időjárás, évszakos változás, egészségvédelem.   
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Tematikai 
egység/  

Fejlesztési cél  
Mi kerül az asztalra?  Órakeret   

4 óra  

  10%  -  

Előzetes tudás  Napszakok, táplálkozás.   

A tematikai 

egység 

nevelésifejlesztési 

céljai  

Az ember megismerése és egészsége szempontjából az 

egészségtudatos táplálkozási szokások kialakítása, 
minőségi és mennyiségi szempontok figyelembe vételével.  

Az élelmiszer-higiénia jelentőségének felismerése. 

Törekvés kialakítása az egészség megőrzésére. Annak 

felismerése, hogy számos szokásnak biológiai alapja, 

magyarázata van.  

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati  

alkalmazások, 

ismeretek  

Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati 

alkalmazások:  

Miért leszünk éhesek? 

Miért fontos a 

rendszeres étkezés? 

Milyen élelmiszerekből 

érdemes csak mértékkel 

fogyasztani?  

Mit érdemes 

csomagolni egy egész 

napos kirándulásra?  

Mit kezdhetünk a 

maradék étellel?  

 

Ismeretek:  

Az éhség mint a 

szervezet jelzése:  

energiára, tápanyagra 

van szükségünk.  

A rendszeres, nyugodt 

táplálkozás szerepének 

felismerése.  

Élelmiszerfajták 

csoportosítása  

energiatartalmuk (magas, 

alacsony), illetve 

tápanyagtartalmuk alapján.   

Példákon keresztül a helyes 

és helytelen étrend, az 

egészséges és egészségtelen 

ételek, italok felismerése, 

csoportosítása. A 

táplálkozás, az életmód és az 

ideális testsúly 

elérése/megtartása közötti 

kapcsolat felismerése.   

Az étkezéssel kapcsolatos 

szokások gyűjtése, elemzése.  

Az étkezéssel kapcsolatos 

szokások (például nyugodt  

Vizuális kultúra: 

csendéletek 

gyümölcsökkel, 

ételekkel.  

 

Ének-zene: az 

étkezéssel 

kapcsolatok dalok.  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a főzés, 

illetve ételkészítés; az 

élelmiszerek, ételek 

tárolása; egészséges 

táplálkozás, étrend.  

 

 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

364 

 

A leggyakoribb 

élelmiszerek 

energiatartalma 

(alacsony, magas), a 

tápanyagok fajtái 

(fehérje, zsír, 

szénhidrát). 

Táplálékpiramis.  

Az ideális testsúly 

jelentősége: elhízás, 

alultápláltság veszélyei, 

példa hiánybetegségre: 

a skorbut.  

Szent-Györgyi Albert 

úttörő szerepe a 

Cvitamin előállításában.   

Az étkezések típusai, a 

helyes táplálkozás, a  

terített asztal, az 

evőeszközök 

használata, a 

folyadékbevitel, a 

kézmosás és az ülve 

étkezés, az alapos 

rágás és az étkezés 

utáni fogmosás 

szerepe. Az 

emésztéshez 

nyugalomra van 

szüksége a 

szervezetnek. A víz a 

legegészségesebb 

italunk, mely a 

szervezet számára 

nélkülözhetetlen. 

Alapvető konyhai 

műveletek: aprítás, 

melegítés, hűtés, 

fagyasztás, szárítás, 

forralás. A konyhai 

higiénés szabályok.  

A maradék étellel 

kapcsolatos higiénés 

szabályok.  

Az ételmérgezés okai és 

következményei.  

környezet, 

folyadékfogyasztás, levesek) 

biológiai hátterének 

felismerése.  

A helyes étkezési szokások 

megismerése, betartása, 

gyakorlása.  

A gyorsétkezés előnyeinek és 

hátrányainak összegyűjtése, 

mérlegelése.  

Egy hagyományos helyi étel 

elkészítésén keresztül a 

főzési folyamat lépéseinek 

értelmezése.  

Az ételek tárolásával 

kapcsolatos alapvető 

szabályok megismerése és 

betartása.   

Ételek csoportosítása 

aszerint, hogy mennyire 

romlandóak.  

Javaslat készítése: mit 

vigyünk magunkkal 

hosszabb utazásra, rövidebb 

kirándulásra télen, nyáron 

stb.  

Az ételmérgezés tüneteinek 

felismerése, a veszélyeinek 

megértése.  
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Kulcsfogalmak/  Egészségtudatos magatartás, élelmiszer-higiéné, táplálkozási   

fogalmak  piramis, étkezési szabály.   

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Élőlények közösségei  Órakeret   
4 óra  

  10%       3,5 óra  

Előzetes tudás  Növény, állat.   

A tematikai 

egység 

nevelésifejlesztési 

céljai  

A rendszerek, illetve a felépítés és működés szempontjából 

az életközösségek kapcsolatainak megismerése. Annak 

felismerése, hogy az egyes fajok környezeti igényei eltérőek. 

A mesterséges és természetes életközösségek 

összehasonlítása. A természetvédelem jelentőségének 

felismerése.  

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati  

alkalmazások, 

ismeretek  

Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  
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Problémák, jelenségek, 

gyakorlati 

alkalmazások:  

Élhetne-e róka a 

kertben? Tarthatnánk-e 

oroszlánt 

hobbiállatként?  

 

Ismeretek:  

Életközösség: 

mesterséges és 

természetes 

életközösség.   

Életfeltételek, egyes 

állat- és növényfajok 

igényei. Élőhely.  

Veszélyeztetett fajok.  

Táplálkozási 

kölcsönhatások: 

ragadozás, növényevés. 

Összefüggés az 

élőlények 

energiaszükséglete és 

életmódja között.  

Madarak,emlősök  

általános jellemzői.  

Egy, az iskola környezetében 

található jellegzetes 

életközösség megfigyelése, 

jellemzése.   

Természetes életközösség 

megfigyelése, állapotának 

leírása, a változások követése, 

bemutatása és megbeszélése.  

Mesterséges és természetes 

életközösség összehasonlítása 

(sokféleség, változatosság – 

mintázatok – alapján). Az 

életközösségek 

összetettségének felismerése.  

Annak magyarázata, miért 

bonyolult feladat az állatok 

megfelelő állatkerti tartása. 

Az élővilág sokféleségének 

tisztelete.  

Az életközösség növényei és 

állatai közötti jellegzetes 

kapcsolatok felismerése. 

Állatok csoportosítása 

(ragadozó, növényevő, 

mindenevő).  

Egyed, csoport és 

életközösség  

Magyar nyelv és 

irodalom: versek 

egyes állatfajokkal 

kapcsolatban.  

 

Ének-zene: az állatok 

farsangja, dalok 

állatokkal 
kapcsolatosan.  

 

Vizuális kultúra: 

állatok és növények, 

életközösségek 

ábrázolása.  

 

Madáretetés.  

 

megkülönböztetése konkrét 

esetekben.  

A természetvédelem 

jelentőségének felismerése, az 

állat- és növénykertek 

munkájának értékelése.  
 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Életfeltétel, környezeti igény, természetvédelem, sokféleség, 

életközösség, táplálkozási kapcsolat.  

 

 

 

 

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT  

 

ÉVES ÓRASZÁM 2. ÉVF: 36 ÓRA  

KERETTANTERVBEN TARTALOMMAL  :32,5 ÓRA  
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KIDOLGOZÁSRA VÁRÓ: 3,5 ÓRA  

 

2. évfolyam  

 

A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 2. évfolyamon, hogy a 

kulcskompetenciák – különösen a természettudományos-technikai kompetencia – 

fejlesztésével a gyermek az életkori sajátosságainak megfelelő szinten tapasztalatokat 

szerezzen az őt közvetlenül körülvevő világról. A készségek és képességek alakítása során 

olyan módszereket sajátítson el, amelyek egyaránt segítik a tájékozódásban, a természeti, 

társadalmi és technikai környezetbe való beilleszkedésében és az örömmel végzett alkotó 

munkájában. Támogassa az óvodai játékból az iskolai munkába való átmenetét, elősegítse a 

hatékony és egyre önállóbbá váló tanulását, a mindennapokban nélkülözhetetlen elemi 

ismeretek befogadását, a kézügyesség fejlődését szolgáló játékos tevékenységeket, a tanulás és 

a munka tiszteletét, megszeretését, a tudás, az alapvető értékek, a megőrzendő hagyományok 

megbecsülését. Egyre fontosabbá válik az önálló, egyéni munkálkodás mellett a 

csoportmunkában történő, egymást segítő munkavégzés. A szociális és állampolgári 

kompetencia alakítása a közvetlen környezet, a családi életvitel formálásával, a családi és 

iskolai körben vállalható feladatok, valamint a munkamegosztás lehetőségeinek 

megismerésével kezdődik. Az anyanyelvi kommunikáció készségeinek fejlesztése kiemelt 

terület a célok, feladatok megvalósítása során. A különböző játékok közben szinte észrevétlenül 

bővül a szókincs, fejlődik a nyelvhasználat. A mindennapokban elvégzendő munkák során az 

anyagok felhasználásához, feldolgozásához, átalakításához szükséges szokások és elemi 

munkafogások ismeretei a mozgáskoordináció fejlesztését, az eszköz- és szerszámhasználat 

gyakorlását szolgálják. A matematikai kompetencia fejlődését a becslések, mérések, 

számítások, a síkbeli és térbeli alakzatokkal történő manipuláció, a válogatások és a 

csoportosítások segítik. A kezdetben mintakövetéssel készített, majd az alkotó fantázia által 

vezérelt önálló munkavégzéssel kialakított munkadarabok hozzájárulnak az esztétikai érzék 

fejlődéséhez. A kézműves foglalkozások, a népművészeti alkotások megismerése révén, az 

esztétikai és művészeti tudatosság és kifejezőképesség fejlesztésével a tanulók nyitottá válnak 

a világ sokfélesége és nemzeti kulturális örökségünk iránt. Az egészséges és környezettudatos 

életmódra nevelést szolgálja az egyéni életvitel formálása a táplálkozás, az öltözködés, a 

higiénia, és a helyes időbeosztás terén. Minden évben visszatérő programok a családi, az 

osztály- és az iskolai rendezvények. A kisebb és nagyobb közösségek ünnepei a közösségi 

összetartozást megalapozó közös értékek őrzése mellett a kikapcsolódást, a szabadidő hasznos 

eltöltését segítik. Mintát adnak az ünnepre való felkészüléshez, az ünnepléshez, az ünneplés 

utáni teendők végzéséhez. A „kezdeményezőképesség és a feladatvégzésre vállalkozás” 

fejlesztését szolgálja a tervezés, szervezés, irányítás, vezetés feladataival való ismerkedés, a 

kommunikáció, az egyeztetés, a feladatok megosztása, részfeladatok elvállalása és 

végrehajtása, a kockázati tényezők mérlegelése, a munkavégzés egyénileg és csapatban, a 

tapasztalatok (eredményesség és etikus magatartás) életkornak megfelelő értékelése, elemzése, 

s ezek megszívlelése.  

A gyalogos közlekedés alapvető tudnivalóinak, a veszélyhelyzetek és a balesetek 

megelőzését célzó szabályok megismerése és azok szituációs játékokban való élményszerű 
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alkalmazása megalapozza a biztonságos és önálló közlekedéshez szükséges szokások 

kialakulását.  
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Tematikai egység  1. Család, otthon, háztartás  Órakeret   8 óra  

  10%  -  

Előzetes tudás  

Az iskolaérettségi kritériumok szerint elvárt szinten: 

élmények, tapasztalatok elmondása; lakhely ismerete; 

családtagok és rokonok bemutatása; alapvető viselkedési 

szabályok betartása.  

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Tapasztalatszerzés a közvetlen természeti, társadalmi és 

technikai környezet megismertetése és megismerése során.  

A környezet- és egészségtudatosság egyes elemeinek 

megalapozása.  

A családkép és a családi otthon képének alakítása.  

A rendszeresség és a rendszeretet iránti igény formálása.  

Együttműködési képesség kialakítása a családtagokkal, az 

iskolatársakkal, felnőttekkel.  

Szókincsbővítés.  

Az önismeret fejlesztése.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok   

1.1. Élet a családban 

Hétköznapok és ünnepek eseményeinek 

megkülönböztetése.  

Családtagok bemutatása családrajzzal, síkbábokkal.  

Családi szerepek.  

Ajándékok készítése családtagok számára, különböző 

alkalmakra.  

Magyar nyelv és 

irodalom:  

szókincsbővítés, 

szövegalkotás, 

beszédkultúra, 

kommunikáció.  

 

Környezetismeret: 

család, egészséges 

életmód, 

növényismeret, 

évszakok, napszakok, 

időjárási tényezők, 

lakhelyek, higiéné.  

 

Matematika: 

tájékozódás térben és 

1.2. Biztonságos otthon  

Házimunkák számbavétele. Munkamegosztás a családban. 

Háztartási eszközök, gépek használatának lehetőségei.  

Otthoni balesetek megelőzése.  

Veszélyforrások a háztartásban: sérülést okozó tárgyak, 

tűzgyújtóeszközök, gáz, elektromosság, gyúlékony, maró, 

illetve mérgező vegyszerek, romlott ételek. Veszélyt jelző 

piktogramok megismerése.  Fen
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1.3. Családi időbeosztás  

Munkaidő, tanulási idő, szabadidő, pihenés ideje. 

Időbeosztás megbeszélése, napirend készítése.  

Egészséges és helyes szabadidős tevékenységek 

felsorolása, ismertetése, megbeszélése.  

Rajzos programajánlat készítése.  

időben - időtartam, 

nap, napszakok.  

 

Erkölcstan: Én és a 

közvetlenebb és 

tágabb  

1.4. Tisztaság és rend  

Tisztaság és rend a környezetünkben.  

Az otthon tisztasága, munka- és a taneszközök épen és 

rendben tartása.  

Alapvető takarítószerek és eszközök használata.  

Személyes higiéné, tisztálkodás szabályainak ismerete.  

Környezetünk tisztán tartása.  

Takarékosság energiával, vízzel.  

A szelektív hulladékgyűjtés célja, jelentősége és 

megvalósítása.  

környezetem, 

közösségeim, társaim.  

Családtagok, családi, 

baráti kötődések, 

szeretetkapcsolatok, a 

környezetnek való 

megfelelés szándéka, 

beilleszkedés.  

1.5. Táplálkozás  

Az egészséges, korszerű táplálkozás alapelemei.  

Étrend összeállítása képek válogatásával.  

Zöldség- és gyümölcstál, szendvics készítése.  

1.6. Testápolás  

Higiéné. Testápolás (kézmosás, körömápolás, mosakodás, 

fürdés, hajmosás, intim területek tisztántartása) eszközei 

és anyagai.  

1.7. Célszerű öltözködés  

A napszaknak, évszaknak, hétköznapi tevékenységeknek 

és ünnepi alkalmaknak megfelelő öltözködés.  

Ruhadarabok válogatása, csoportosítása, hajtogatása. 

Szekrényrendezés.   

Öltöztetőbaba modell ruhatárának rajzolása, öltöztetése.  

1.8. Növényápolás, állatgondozás  

Otthoni és iskolai szobanövényeink ápolása és védelme. A 

növények életfeltételeinek biztosítása.  

Hobbiállatok gondozása, felelős állattartás.  
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Család, családtag, életmód, lakhely, családi ház, lakás, otthon, 

közösség, háztartás, háztartásvezetés, házimunka, veszélyforrás, 

baleset, háztartási eszköz, háztartási gép, háztartási baleset, 

munkamegosztás, ünnep, egészséges életmód, táplálkozás, 

higiéné, testápolás, öltözködés, időbeosztás, napirend, 

szabadidő, környezet, környezetvédelem, takarékosság, 

hulladék, szelektív hulladékgyűjtés.  

 

 

Tematikai 

egység   

2. Tárgyi kultúra, technológiák, termelés  Órakeret   16 óra  

  10%  3,5  

Előzetes tudás  

Az iskolaérettségi kritériumok szerint elvárt szinten: az 

óvodáskorban használt, megmunkált anyagok és készített 

tárgyak ismerete; az anyagok tulajdonságainak megállapítása 

érzékszervi vizsgálattal;  

 

 

 anyagalakítás: gyurmázás, formázás, hajtogatás, nyírás; 

eszközhasználat: író- és rajzeszközök, olló; szabálykövetés, 

mintakövetés, önállóság a tevékenységek során.  

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Információk célzott keresése tapasztalati úton 

(megfigyeléssel), valamint a tanár által bemutatott nyomtatott 

(rövid szöveg, egyszerű ábra, rajz, kép), illetve elektronikusan 

megjelenített (kép, hang, videó) forrásokban.  

A munka során felhasználandó anyagok technológiai 

tulajdonságainak megtapasztalása, irányított (felhasználás célja 

szerinti) vizsgálata. A nyert információk alapján a megfelelő 

technológia kiválasztása segítséggel.  

Alkotás folyamata a probléma felismerésétől a megoldáson 

keresztül az értékelő elemzésig.  

Kézügyesség fejlesztése.  

Az eszközök célnak és rendeltetésnek megfelelő használata.  

Szabálykövetés. Rend és tisztaság a munkakörnyezetben.  

Tanulási szokások (sorrendiség, időbeosztás, hatékonyság) 

alakítása.  

Az anyagok, az energia, az idő célszerű és takarékos, 

egészség- és környezettudatos felhasználása a szabályok, 

előírások és a kapott utasítások szerint. A használt eszközök 

megóvása.  

Figyelem és elővigyázatosság; a tervezett és az aktuálisan 

végzett tevékenységgel kapcsolatos veszélyérzet kialakítása, 
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törekvés a biztonságra. Balesetvédelmi rendszabályok 

ismerete. Segítségkérés baleset esetén.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok   

2.1. Az anyagok  

Az anyagok fajtái, tulajdonságai, felhasználhatóságuk.  

Anyagvizsgálatok érzékszerveinkkel (látás, tapintás útján).  

A természetes és az átalakított anyagok csoportosítása 

megfigyelhető tulajdonságaik alapján.   

Vizuális kultúra:  

vizuális megjelenítés.  

 

Környezetismeret:  

anyagok, 

érzékszervek, 

érzékelés.  

 

Matematika: Tárgyak 

tulajdonságainak 

kiemelése; 

összehasonlítás, 

azonosítás, 

megkülönböztetés, 

osztályokba sorolás, 

halmazképzés.  

Tárgyak, alakzatok, 

összehasonlítása  

2.2. Képlékeny anyagok, papír, faanyagok, fémhuzal, szálas 

anyagok, textilek alakítása  

Képlékeny anyagokból (gyurma, só-liszt gyurma, agyag, 

tészta) egyszerű formák alakítása gyúrással, lapítással, 

gömbölyítéssel, hengerítéssel, mélyítéssel, mintázással.  

Papír alakítása tépéssel, hajtogatással, nyírással, 

ragasztással.  

Fűzőlapmunka.  

Faanyagok (hurkapálca, fenyőléc) megmunkálása 

tördeléssel, darabolással, csiszolással.  

Fémhuzal alakítása hajlítással.  

Szálas anyagok, fonal jellemzőinek vizsgálata (elemi szál, 

ágak,  
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sodrat).  

Egyszerű fonalmunkák (sodrás, fonás, csomózás, pompon 

készítése) és egyéb kézműves technikák (nemezelés, 

gyöngyfűzés).  

Gombfelvarrás.  

Síkbábok készítése papír, fa, fonal és textilanyagok 

felhasználásával. Tárgyak készítése természetes anyagokból 

(termésekből, csuhéból  

stb.)  

Maradék anyagokból és hulladékból készíthető tárgyak.  

Takarékos anyagfelhasználás.  

A végzett tevékenységekkel kapcsolatos mesterségek régen 

és napjainkban.  

mérhető 

tulajdonságaik 

szerint; mérés, 

becslés.  

 

Magyar nyelv és 

irodalom: szövegértés  

(egyszerű, rövid 

útmutató jellegű 

szövegek olvasása, 

értelmezése, rövid 

szövegben az 

események 

sorrendjének 

felismerése).  

 

Erkölcstan: az alkotó 

ember és az épített 

világ tisztelete, 

értékek óvása.  

2.3. Építés  

Építés építőelemekből (pl. konstrukciós játékok – faépítő, 

fémépítő, Lego – felhasználásával) utánzással, kép és rajz 

alapján, illetve önálló elképzeléssel.  

Környezetünkben lévő tárgyak megformálása különböző 

anyagokkal.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Anyag, anyagvizsgálat, anyagi tulajdonság, becslés, mérés, méret, 

szélesség, hosszúság, magasság, természetes anyag, átalakított 

anyag, sablon, mintaelem, szálas anyag, fonás, csomózás, 

nemezelés, anyagtakarékosság, újrahasznosítás, építmény, 

építőelem.  

 

 

Tematikai egység   3. Közlekedés  Órakeret   3 óra  

  10%   

Előzetes tudás  

Az iskolaérettségi kritériumok szerint elvárt szinten: 

közlekedés és óvatosság – fegyelmezett viselkedés a 

közlekedési környezetben; a család közlekedési szokásai; 

az óvoda (majd iskola) és a lakóhely közötti közlekedés 

lehetőségei; élmények, tapasztalatok a településen belüli 

közlekedésről.  
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A biztonságos és fegyelmezett gyalogos közlekedési 

ismeretek alapjainak kialakítása.  

Figyelem és elővigyázatosság; a közlekedéssel kapcsolatos 

veszélyérzet kialakítása, törekvés a biztonságra. A 

közlekedési balesetek okainak azonosítása, a megelőzés, az 

elhárítás, a segítségnyújtás lehetőségeinek megismerése és 

gyakorlása.  

Az utazással kapcsolatos illemszabályok megismerése.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

3.1. Gyalogos közlekedés szabályai  Környezetismeret:  

A gyalogos közlekedés alapszabályainak megismerése.  

A közlekedés irányított megfigyelése, szabályainak értelmezése.  

Szabálykövető magatartás a közlekedési környezetben.  

A közlekedésben való részvétel gyakorlása. Átkelés az úttesten. A 

forgalomirányítás jelzései: a közlekedési jelzőlámpa, a rendőri 

karjelzések és a gyalogos közlekedésnél jelentős jelzőtáblák 

ismerete.  

közlekedési eszközök.  

 

Magyar nyelv és 

irodalom:  

szókincsbővítés, 

fogalommagyarázat, 

képi jelzések és 

szóbeli utasítások, 

szövegértés (képi, 

ikonikus kódok és 

szövegek jelentésének  

egymásra 

vonatkoztatása, 

párosítása).  

3.2. A közösségi közlekedés viselkedési szabályai  

A biztonságos, udvarias közösségi közlekedés szabályai.  

Az időjárás és a napszakok befolyása a gyalogosok és a járművek 

közlekedésére.  

Az utazással kapcsolatos magatartásformák megismerése és 

gyakorlása.  

3.3. A közlekedésben rejlő veszélyek  

A gyermekbalesetek okai, forrásai, megelőzésük.  

A veszélyhelyzetek elemzése, megbeszélése, megelőzési stratégiák 

kialakítása.  

Helyes magatartás a baleseti helyszínen.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Gyalogos közlekedés, közlekedési szabály (KRESZ), közút, 

gyalogátkelőhely, úttest, járda, megállóhely, jelzőlámpa, jelzőtábla, 

forgalomirányítás, tömegközlekedés, jármű, sorompó, baleset, biztonság, 

biztonsági öv, gyerekülés, gyerekzár.  

 

  

 

Tematikai egység  4. Közösségi munka, közösségi szerepek  
Órakeret 

5,5 óra  
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Előzetes tudás  

Az iskolaérettségi kritériumok szerint elvárt szinten: a családi, baráti, 

iskolai és egyéb közösségi rendezvényeken szerzett élmények és 

tapasztalatok.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Tapasztalatszerzés a környezetből, a tapasztalatok megfogalmazása, 

rögzítése.  

A saját felelősség belátása, vállalása és érvényesítése a közvetlen 

környezet alakításában.  

Kölcsönös odafigyelés, alkalmazkodás a társakhoz, együttműködés a 

tevékenységek során, a feladatok megosztása, részfeladatok elvállalása 

és végrehajtása.  

Az ünnepléshez kötődő viselkedéskultúra és öltözködéskultúra 

elemeinek elsajátítása és betartása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

4.1. Családi rendezvények, ünnepek, események  

Születésnap, névnap, házassági évforduló megünneplése, az ezekkel 

kapcsolatos szokások, hagyományok.  

Esküvő, temetés, baráti összejövetelek célja, az ezeken való 

viselkedés szabályai.  

Példaadás, mintakövetés, programszervezés, a rendezvényhez illő 

környezet megteremtése.  

Meghívó, kellékek, ajándékok készítése. Az ajándékozás kultúrájának 

elsajátítása.  

A tapasztalatok megbeszélése.  

Környezetismeret: 

szokások, 

hagyományok, jeles 

napok, családi és 

közösségi ünnepek.  

 

Erkölcstan: családi 

hagyományok, 

ünnepek, élmények 

feldolgozása, játékok.  

4.2. Iskolai és osztályrendezvények  

Iskolai és osztályrendezvények (pl. Mikulás, Karácsony, Farsang,  

Anyák napja, Gyermeknap, osztálykirándulás, sportnap, 

játszódélután, nemzeti ünnepek) előkészítése. A helyszín 

berendezésével, az ünneplés lebonyolításával kapcsolatos tudnivalók.  

A szükséges kellékek (meghívó, programfüzet díszletek, jelmezek 

stb.) előállítása vagy beszerzése.  

A biztonságos környezet megteremtése.  

A közös tapasztalatok megbeszélése, az átélt érzések 

megfogalmazása.  

4.3. A közösségért végzett munka  

Teremdekoráció készítése a tanult technikák alkalmazásával.  

Az iskola esztétikus, harmonikus külső és belső környezetének 

alakítása.  

A munka megszervezése, lebonyolítása, értékelése.  
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Rendezvény, ünnep, jeles nap, népszokás, munkaszervezés, program, 

dekoráció.  

 

 

MATEMATIKA  

 

 

Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint 

tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. 

A matematika tanulása érzelmi és motivációs vonatkozásokban is formálja, gazdagítja a 

személyiséget, fejleszti az önálló rendszerezett gondolkodást, és alkalmazásra képes tudást hoz 

létre. A matematikai gondolkodás fejlesztése segíti a gondolkodás általános kultúrájának 

kiteljesedését.  

A matematikatanítás feladata a matematika különböző arculatainak bemutatása. A 

matematika: kulturális örökség; gondolkodásmód; alkotó tevékenység; a gondolkodás 

örömének forrása; a mintákban, struktúrákban tapasztalható rend és esztétikum megjelenítője; 

önálló tudomány; más tudományok segítője; a mindennapi élet része és a szakmák eszköze.  

A tanulók matematikai gondolkodásának fejlesztése során alapvető cél, hogy mind 

inkább ki tudják választani és alkalmazni tudják a természeti és társadalmi jelenségekhez 

illeszkedő modelleket, gondolkodásmódokat (analógiás, heurisztikus, becslésen alapuló, 

matematikai logikai, axiomatikus, valószínűségi, konstruktív, kreatív stb.), módszereket 

(aritmetikai, algebrai, geometriai, függvénytani, statisztikai stb.) és leírásokat. A matematikai 

nevelés sokoldalúan fejleszti a tanulók modellalkotó tevékenységét. Ugyanakkor fontos a 

modellek érvényességi körének és gyakorlati alkalmazhatóságának eldöntését segítő 

képességek fejlesztése. Egyaránt lényeges a reproduktív és a problémamegoldó, valamint az 

alkotó gondolkodásmód megismerése, elsajátítása, miközben nem szorulhat háttérbe az 

alapvető tevékenységek (pl. mérés, alapszerkesztések), műveletek (pl. aritmetikai, algebrai 

műveletek, transzformációk) automatizált végzése sem. A tanulás elvezethet a matematika 

szerepének megértésére a természet- és társadalomtudományokban, a humán kultúra számos 

ágában. Segít kialakítani a megfogalmazott összefüggések, hipotézisek bizonyításának igényét. 

Megmutathatja a matematika hasznosságát, belső szépségét, az emberi kultúrában betöltött 

szerepét. Fejleszti a tanulók térbeli tájékozódását, esztétikai érzékét.  

A tanulási folyamat során fokozatosan megismertetjük a tanulókkal a matematika belső 

struktúráját (fogalmak, axiómák, tételek, bizonyítások elsajátítása). Mindezzel fejlesztjük a 

tanulók absztrakciós és szintetizáló képességét. Az új fogalmak alkotása, az összefüggések 

felfedezése és az ismeretek feladatokban való alkalmazása fejleszti a kombinatív készséget, a 

kreativitást, az önálló gondolatok megfogalmazását, a felmerült problémák megfelelő 

önbizalommal történő megközelítését, megoldását. A diszkussziós képesség fejlesztése, a 

többféle megoldás keresése, megtalálása és megbeszélése a többféle nézőpont érvényesítését, 

a komplex problémakezelés képességét is fejleszti. A folyamat végén a tanulók eljutnak az 

önálló, rendszerezett, logikus gondolkodás bizonyos szintjére.  

A műveltségi terület a különböző témakörök szerves egymásra épülésével kívánja 

feltárni a matematika és a matematikai gondolkodás világát. A fogalmak, összefüggések 

érlelése és a matematikai gondolkodásmód kialakítása egyre emelkedő szintű spirális felépítést 

indokol – az életkori, egyéni fejlődési és érdeklődési sajátosságoknak, a bonyolódó 
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ismereteknek, a fejlődő absztrakciós képességnek megfelelően. Ez a felépítés egyaránt lehetővé 

teszi a lassabban haladókkal való foglalkozást és a tehetség kibontakoztatását.  

A matematikai értékek megismerésével és a matematikai tudás birtokában a tanulók 

hatékonyan tudják használni a megszerzett kompetenciákat az élet különböző területein. A 

matematika a maga hagyományos és modern eszközeivel segítséget ad a természettudományok, 

az informatika, a technikai, a humán műveltségterületek, illetve a választott szakma 

ismeretanyagának tanulmányozásához, a mindennapi problémák értelmezéséhez, leírásához és 

kezeléséhez. Ezért a tanulóknak rendelkezniük kell azzal a képességgel és készséggel, hogy 

alkalmazni tudják matematikai tudásukat, és felismerjék, hogy a megismert fogalmakat és 

tételeket változatos területeken használhatjuk Az adatok, táblázatok, grafikonok 

értelmezésének megismerése nagyban segítheti a mindennapokban, és különösen a média 

közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai 

szövegek értelmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, 

pontos használatát, a jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és szóban egyaránt.  

A tanulók rendszeresen oldjanak meg önállóan feladatokat, aktívan vegyenek részt a 

tanítási, tanulási folyamatban. A feladatmegoldáson keresztül a tanuló képessé válhat a pontos, 

kitartó, fegyelmezett munkára. Kialakul bennük az önellenőrzés igénye, a sajátunkétól eltérő 

szemlélet tisztelete. Mindezek érdekében is a tanítás folyamában törekedni kell a tanulók 

pozitív motiváltságának biztosítására, önállóságuk fejlesztésére. A matematikatanítás, -tanulás 

folyamatában egyre nagyobb szerepet kaphat az önálló ismeretszerzés képességnek fejlesztése, 

az ajánlott, illetve az önállóan megkeresett, nyomtatott és internetes szakirodalom által. A 

matematika lehetőségekhez igazodva támogatni tudja az elektronikus eszközök 

(zsebszámológép, számítógép, grafikus kalkulátor), az internet, az oktatóprogramok stb. 

célszerű felhasználását, ezzel hozzájárul a digitális kompetencia fejlődéséhez.  

A tananyag egyes részleteinek csoportmunkában való feldolgozása, a 

feladatmegoldások megbeszélése az együttműködési képesség, a kommunikációs képesség 

fejlesztésének, a reális önértékelés kialakulásának fontos területei. Ugyancsak nagy gondot kell 

fordítani a kommunikáció fejlesztésére (szövegértésre, mások szóban és írásban közölt 

gondolatainak meghallgatására, megértésére, saját gondolatok közlésére), az érveken alapuló 

vitakészség fejlesztésére. A matematikai szöveg értő olvasása, tankönyvek, lexikonok 

használata, szövegekből a lényeg kiemelése, a helyes jegyzeteléshez szoktatás a felsőfokú 

tanulást is segíti.   

Változatos példákkal, feladatokkal mutathatunk rá arra, hogy milyen előnyöket 

jelenthet a mindennapi életben, ha valaki jártas a problémamegoldásban. A 

matematikatanításnak kiemelt szerepe van a pénzügyi-gazdasági kompetenciák kialakításában. 

Életkortól függő szinten, rendszeresen foglakozzunk olyan feladatokkal, amelyekben 

valamilyen probléma legjobb megoldását keressük. Szánjunk kiemelt szerepet azoknak az 

optimumproblémáknak, amelyek gazdasági kérdésekkel foglalkoznak, amikor költség, kiadás 

minimumát; elérhető eredmény, bevétel maximumát keressük. Fokozatosan vezessük be 

matematikafeladatainkban a pénzügyi fogalmakat: bevétel, kiadás, haszon, kölcsön, kamat, 

értékcsökkenés, -növekedés, törlesztés, futamidő stb. Ezek a feladatok erősítik a tanulókban azt 

a tudatot, hogy matematikából valóban hasznos ismereteket tanulnak, ill. hogy a matematika 

alkalmazása a mindennapi élet szerves része. Az életkor előrehaladtával egyre több példát 

mutassunk arra, hogy milyen területeken tud segíteni a matematika. Hívjuk fel a figyelmet arra, 

hogy milyen matematikai ismerteket alkalmaznak az alapvetően matematikaigényes, ill. a 

matematikát csak kisebb részben használó szakmák (pl. informatikus, mérnök, közgazdász, 
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pénzügyi szakember, biztosítási szakember, ill. pl. vegyész, grafikus, szociológus stb.), ezzel 

is segítve a tanulók pályaválasztását.  

A matematikához való pozitív hozzáállást nagyban segíthetik a matematika tartalmú 

játékok és a matematikához kapcsolódó érdekes problémák és feladványok.  

A matematika a kultúrtörténetnek is része. Segítheti a matematikához való pozitív 

hozzáállást, ha bemutatjuk a tananyag egyes elemeinek a művészetekben való alkalmazását. A 

motivációs bázis kialakításában komoly segítség lehet a matematikatörténet egy-egy 

mozzanatának megismertetése.  

Minden életkori szakaszban fontos a differenciálás. Ez nemcsak az egyéni igények 

figyelembevételét jelenti. Sokszor az alkalmazhatóság vezérli a tananyag és a tárgyalásmód 

megválasztását, más esetekben a tudományos igényesség szintje szerinti differenciálás 

szükséges. Egy adott osztály matematikatanítása során a célok, feladatok teljesíthetősége 

igényli, hogy a tananyag megválasztásában a tanulói érdeklődés és a pályaorientáció is szerepet 

kapjon. A matematikát alkalmazó pályák felé vonzódó tanulók gondolkodtató, kreativitást 

igénylő versenyfeladatokkal motiválhatók, a humán területen továbbtanulni szándékozók 

számára érdekesebb a matematika kultúrtörténeti szerepének kidomborítása, másoknak a 

középiskolai matematika gyakorlati alkalmazhatósága fontos. A fokozott szaktanári figyelem, 

az iskolai könyvtár és az elektronikus eszközök használatának lehetősége segíthetik az 

esélyegyenlőség megvalósulását.  

Az iskoláztatás kezdő szakaszában a matematikatanulás-tanítás célja, hogy formálódjon 

és gazdagodjon a gyermekek személyisége és gondolkodása. Az életkori sajátosságoknak 

megfelelően játékos tevékenységekkel, a fokozatosság elvének betartásával és a 

tapasztalatokon alapuló megismerési módszerek alkalmazásával jutunk közelebb a matematika 

tudományának megismeréséhez. Ezért a manuális, tárgyi tevékenységek szükségesek a 

fogalmak kellően változatos, gazdag, konkrét tartalmának megismeréséhez.  

Alapvető fontosságú a tapasztalatszerzéssel megérlelt fogalmak alapozása, alakítása, 

egyes matematikai tartalmak értő ismerete, a helyes szövegértelmezés és a matematikai 

szaknyelv használatának előkészítése, egyes fogalmak pontos használata. A tanulók aktív 

cselekvő tevékenységén keresztül erősödik az akarati, érzelmi önkifejező képességük, 

kommunikációjuk, együttműködési készségük, önismeretük. A sokszorosan (tévedésekkel és 

korrekcióval) bejárt utak nélkül nincs mód az önálló ismeretszerzés megtanulására. A gyerekek 

tempójának megfelelően haladva, az alaposabb, mélyebb tudás kiépítésére helyezzük a 

hangsúlyt. Apró lépésekkel, spirális felépítésben dolgozzuk fel a tananyagot.   

Fontos, hogy biztosított legyen a gyerekek számára az alkotás lehetősége, melyben 

megnyilvánulhat kreativitásuk, fejlődhet kezdeményező és problémamegoldó képességük. Ez 

lehet az alapja a konstruktív gondolkodásuk kialakulásának, valamint ennek során a tanulók 

felkészülnek az önálló ismeretszerzésre, az örömet nyújtó egész életen át tartó tanulásra. Ebben 

a korban a képességfejlesztésnek, a kreatív és kritikai gondolkodás kialakításának van kiemelt 

szerepe. Ez a szakasz a tanulói kíváncsiságra és érdeklődésre épít, és ezáltal fejleszti a tanulók 

megismerési és gondolkodási képességét. Az önellenőrzés képességének fejlesztésével további 

felfedezésre, kutatásra ösztönöz.  

Az alsó tagozatos matematikaoktatás fontos feladata felfedeztetni a matematika és a 

valóság elemi kapcsolatát; kialakítani a helyes tanulási szokásokat, az önálló ismeretszerzés 

képességét az alapvető ismeretek közös, de egyre önállóbb feldolgozásával és alkalmazásával; 

fejleszteni a problémafelismerő és problémamegoldó, alkotó gondolkodásmódot; biztos szám- 

és műveletfogalmat kialakítani, fejleszteni a számolási készséget.  
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A tantárgyi oktató-, ismeretterjesztő- és fejlesztő számítógépes programok használata a 

helyi lehetőségekhez mérten kerüljön bele az iskola pedagógiai programjába, a helyi tantervbe.  

 

 

 

 

 

 

 

Éves óraszám:144 óra/hét  

Kidolgozott óra:130 óra  
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Tematikai egység 

/Fejlesztési cél  

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, 

matematikai logika, kombinatorika, gráfok  

Órakeret 

folyamatos  

 

5  

  10%  -  

  

szabadon  

felhasználha 

tó órakeret  

-  

Előzetes tudás  

Tárgyak, személyek, dolgok csoportosítása. Irányok (lent, 

fent, jobbra, balra) ismerete. Egyszerű utasítások megértése, 

annak megfelelő tevékenység. A feladat gondolati úton való 

megoldásának képessége (helykeresés, párválasztás, 

eszközválasztás). Tevékenységekben (rajzaiban) újszerű 

ötletek, kreativitás, fantázia megjelenése.  

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Egyszerű matematikai szakkifejezések, jelölések 

megismertetése. Az összehasonlítás képességének 

fejlesztése. Tárgyak, személyek, dolgok jellemzése egy-két 

tulajdonsággal. Halmazszemlélet megalapozása.  

Gondolatok, megfigyelések többféle módon történő 

kifejezése.   

 

Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Kapcsolódási 

pontok   

Tárgyak, személyek, dolgok 

összehasonlítása, válogatása, 

rendezése, csoportosítása, 

halmazok képzése közös 

tulajdonságok alapján.  

Összességek alkotása adott 

feltétel szerint, 

halmazalkotás. 

Személyekkel vagy 

tárgyakkal kapcsolatos 

jellemzők azonosítása, 

összegyűjtése, 

csoportosítása pl. interaktív 

tábla segítségével.  

Környezetismeret: 

tárgyak, élőlények 

összehasonlítása, 

csoportosítása 

különböző 

tulajdonságok 

alapján, pl. élőhely, 

táplálkozási mód stb.  

 

Állítások igazságtartalmának 

eldöntése.  

Több, kevesebb, ugyanannyi 

szavak értő ismerete, 

használata. Egyszerű 

matematikai szakkifejezések 

és jelölések bevezetése a 

fogalmak megnevezésére.  

Relációszókincs: kisebb, 

nagyobb, egyenlő. 

Jelrendszer ismerete és 

használata (=, <, >).  

Lehetőség szerint 

számítógépes, interaktív 

táblához kapcsolódó 

oktatóprogramok 

alkalmazása.  

Környezetismeret: 

természeti 

jelenségekről tett 

igaz-hamis állítások.  
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Kidolgozandó óra:14 óra  

Szabadon felhasználható órakeret:18 óra  

 

 

2. évfolyam  

  

Halmazok számossága.  

Halmazok összehasonlítása.  

Megállapítások: mennyivel 

több,  

Állítások megfogalmazása. 

Összehasonlítás, azonosítás, 

megkülönböztetés.  

Testnevelés és sport: 

párok, csoportok 

alakítása.   
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Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél  2. Számelmélet, algebra  

Órakeret   

 

80,5  

 
 

10%  14  

 

 

szabadon  

felhasználható 

órakeret  

18  

Előzetes tudás  

Számolás szóban egyesével 10-ig. Személyek, dolgok 

számlálása tízig.  Számok mutatása ujjaikkal. Elemi 

mennyiségi ismeretek: mennyiségek megkülönböztetése 

(nagyobb, kisebb, több, kevesebb, semmi). Párba rendeződés 

képessége (kettesével sorakozás), párok összeválogatása 

(cipők, kesztyűk).  

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési  

céljai  

Számlálás, számolási készség fejlesztése. A tartós figyelem 

fejlesztése. Kétváltozós műveletek értelmezésének tapasztalati 

előkészítése. Az összeadás, kivonás, bontás, pótlás fogalmának 

kialakítása, elmélyítése és a műveletek elvégzése az adott 

számkörben. A matematikai szaknyelv életkornak megfelelő 

használata.  

Elnevezések, jelölések használata, számolási eljárások 

alkalmazása.   

 

mennyivel kevesebb, 

hányszor annyi elemet 

tartalmaz.  

Csoportosítások.  

Tantárgyi oktató- és 

ismeretterjesztő programok 

futtatása.  

 

Magyar nyelv és 

irodalom: szavak 

csoportosítása 

szótagszám szerint.  

 

Néhány elem sorba 

rendezése próbálgatással.  

Finommotoros koordinációk: 

apró tárgyak rakosgatása.  
Testnevelés és 

sport: sorban állás 

különböző 

szempontok szerint.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Több, kevesebb, ugyanannyi, kisebb, nagyobb, egyenlő.   
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Számfogalom kialakítása 100-as 

számkörben. A valóság és a 

matematika elemi kapcsolatainak 

felismerése.  

Tárgyak megszámlálása 

egyesével, kettesével. Számok 

nevének sorolása, növekvő és 

csökkenő sorrendben.  

Számlálás, számolási készség 

fejlesztése.  

A szám- és műveletfogalom 

tapasztalati úton való alakítása. 

Számok közötti összefüggések 

felismerése, a műveletek 

értelmezése tárgyi tevékenységgel 

és szöveg alapján.   

Fejben történő számolási képesség 

fejlesztése.  

A valóság és a matematika elemi 

kapcsolatainak felismerése.  

Tárgyak megszámlálása 

egyesével, kettesével.  

Analógiás gondolkodás alapozása.  

Környezetismeret: 

tapasztalatszerzés a 

közvetlen és tágabb 

környezetben, tárgyak 

megfigyelése, 

számlálása.  

 

Testnevelés és sport: 

lépések, mozgások 

számlálása.  

 

Ének-zene: ritmus, 

taps.  

 

Magyar nyelv és 

irodalom: mesékben 

előforduló számok.  

Számok írása, olvasása 100-ig.   

 

Számok képzése, bontása helyi 

érték szerint.  

Egyedi tapasztalatok értelmezése 

(pl. ujjszámolás).  

Számjelek használata.  

Jelek szerepe, írása, használata és 

értelmezése.  

A számok számjegyekkel történő 

helyes leírásának fejlesztése.  

Technika, életvitel és 

gyakorlat:  

számjegyek 

formázása gyurmából, 

emlékezés tapintás 

alapján a számjegyek 

formájára.  

 

Magyar nyelv és 

irodalom: betűelemek 

írása.  

Számok becsült és valóságos 

helye a számegyenesen (egyes, 

tízes) számszomszédok. Számok 

nagyság szerinti összehasonlítása. 

Számok egymástól való távolsága 

a számegyenesen.  

Mennyiségek megfigyelése, 

összehasonlítása.  

A mennyiségi viszonyok jelölése 

nyíllal, relációjellel.  

A tájékozódást segítő viszonyok 

megismerése: között, mellett. 

Tájékozódás a tanuló saját 

testéhez képest (bal, jobb). 

Tájékozódás lehetőleg interaktív 

program használatával is.   

Testnevelés és sport: 

tanulók 

elhelyezkedése 

egymáshoz 

viszonyítva.  

 

Vizuális kultúra: 

tájékozódás a síkon 

ábrázolt térben.  

Számok összeg- és 

különbségalakja.  

Számok összeg- és  

különbségalakjának előállítása, 

leolvasása kirakással, rajzzal. 

Megfigyelés, rendszerezés, 

általánosítás.  

Állítások megfogalmazása.  
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Darabszám, sorszám, és 

mérőszám fogalmának  

Darabszám, sorszám és mérőszám 

szavak értő ismerete és  

Környezetismeret: 

természeti tárgyak  

 

megkülönböztetése.  

Számok tulajdonságai: páros, 

páratlan.  

használata.  

Tulajdonságok felismerése, 

megfogalmazása.  

Számok halmazokba sorolása. 

Lehetőleg tantárgyi 

oktatóprogram használata 

páratlan-páros tulajdonság 

megértéséhez.  

megfigyelése, 

számlálása.  

A római számok írása, olvasása I, 

V, X jelekkel.  

A római számok története.  

 Magyar nyelv és 

irodalom:  

könyvekben a 

fejezetszám 

kiolvasása.  

 

Környezetismeret: 

eligazodás a hónapok 

között,  

Összeadás, kivonás értelmezése.  

Összeadandók, tagok, 

összeg. Kisebbítendő, 

kivonandó különbség. Az 

összeadás és a kivonás 

kapcsolata.  

Az összeadás tagjainak 

felcserélhetősége.  

Műveletfogalom alapozása, 

összeadás, kivonás értelmezése 

többféle módon.  

Műveletek tárgyi megjelenítése, 

matematikai jelek, műveleti jelek 

használata.  

A megfigyelőképesség fejlesztése 

konkrét tevékenységeken 

keresztül.  

Összeadás, kivonás hiányzó 

értékeinek meghatározása 

(pótlás).  

Műveletek megfogalmazása, 

értelmezése.  

A műveletek elvégzése fejben és 

írásban több tag esetén is. 

Tantárgyi fejlesztőprogram 

használata.  
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Szorzás, osztás fejben és írásban. 

A szorzás értelmezése ismételt 

összeadással. Szorzótényezők, 
szorzat.  

Szorzótábla megismerése 100-as 

számkörben.  

Osztás 100-as számkörben. 

Bennfoglaló táblák. Osztandó, 

osztó, hányados, maradék.  

Maradékos osztás a maradék 

jelölésével.  

A szorzás és az osztás kapcsolata.  

Az összeadás és a szorzás 

kapcsolatának felismerése. 

Szóbeli és írásbeli számolási 

készség fejlesztése. 

Algoritmusok követése az 

egyesekkel és tízesekkel végzett 

műveletek körében.  

Fejlesztőprogram használata a 

műveletek helyességének 

ellenőrzésére.  

 

 

Műveleti tulajdonságok: tagok, 

tényezők felcserélhetősége.  

A zárójel használata.  

A műveletek sorrendje.  

Kreativitás, önállóság fejlesztése a 

műveletek végzésében.  

 

Szöveges feladat értelmezése, 

megoldása.  

Megoldás próbálgatással, 

következtetéssel.  

Ellenőrzés. Szöveges válaszadás.  

Tevékenységről, képről, 

számfeladatról szöveges feladat 

alkotása, leírása a matematika 

nyelvén.  

Mondott, illetve olvasott szöveg 

értelmezése, eljátszása, 

megjelenítése rajz segítségével, 

adatok, összefüggések 

kiemelése, leírása számokkal. 

Állítások, kérdések 

megfogalmazása képről, 

helyzetről, történésről szóban, 

írásban.  

Lényegkiemelő és 

problémamegoldó képesség 

formálása matematikai problémák 

ábrázolásával, szöveges feladatok 

megfogalmazásával.  

Vizuális kultúra: 

hallott, látott, 

elképzelt történetek 

vizuális 

megjelenítése.  

 

Magyar nyelv és 

irodalom: az olvasott, 

írott szöveg 

megértése, adatok 

keresése, információk 

kiemelése.  

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

386 

 

Szimbólumok használata 

matematikai szöveg leírására, az 

ismeretlen szimbólum kiszámítása.  

Összeadás,kivonás,pótlás 100-as 

körben.  

Szorzótáblák gyakorlása: 2,4 8 

3,6,9,5,10,7  

Bennfoglaló tábla megfelelő 

ismerete.  

Szorzás és osztás kapcsolata. 

Nyitott mondatok 100-as 

számkörben, szorzásokkal, 

bennfoglalásokkal kiegészítve.  

Egyszerű szöveges feladatok.  

Összetett szöveges feladatok. 

Többszörösen összetett szöveges 

feladatok.  

Függvényre vezető szöveges 
feladatok.  

Kombinatorikus képességek 

fejlesztése.  

Tájékozódás az időben.  

Összefüggést felismerő képességek 

fejlesztése.  

  

A becslési képesség alapozása, 

fejlesztése.  

Algoritmusok, analógiák 

megismerése, alkalmazása a 

műveletvégzések során.  

Önellenőrzés, az eredményért való 

felelősségvállalás.  

  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Összeg, összeadandó, tag, különbség, kisebbítendő, kivonandó, szorzat, 

tényező, osztandó, osztó, hányados, maradék, számegyenes, művelet, 

zárójel, páros, páratlan, egy- és kétjegyű számok, darabszám, sorszám, 

tőszám, felcserélhetőség, szorzótábla, bennfoglaló tábla, részekre osztás. 
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Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél  3. Függvények, az analízis elemei  

Órakeret  

 

16  

  10%  -  

  

szabadon  

felhasználható 

órakeret  -  

Előzetes tudás  Tárgyak sorba rendezésének képessége (szín-, méret-, 

forma szerint). Előrajzolás után díszítő sor rajzolása, a 

minták váltakozásával. Az idő múlásának 

megfigyelése, periódikusan ismétlődő események a 

napi tevékenységekben.  

Tárgyak, 

személyek, dolgok 

csoportosítása. 

Irányok (lent, fent 

jobbra, balra) 

ismerete. Egyszerű 

utasítások 

megértése, annak 

megfelelő 

tevékenység. A 

feladat gondolati 

úton való 

megoldásának 

képessége 

(helykeresés, 

párválasztás, 

eszközválasztás).  

Tevékenységekben 

(rajzaiban) újszerű 

ötletek, kreativitás, 

fantázia 

megjelenése.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési  

Számok, mennyiségek közötti viszonyokra 

vonatkozóan egyszerű megállapítások 
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céljai  megfogalmazása. Változások észrevétele, 

megfigyelése, indoklása.  

Ismeretek  

Fejlesztési 

követelmények  

Kapcsolódási 

pontok   

A sorozat fogalmának 

kialakítása.  

Tárgy-, jel- és 

számsorozatok 

szabályának felismerése. 

Növekvő és csökkenő 

sorozatok.  

Sorozat képzése 

tárgyakból, jelekből, 

alakzatokból, számokból.  

Számsorozat szabályának 

felismerése, folytatása, 

kiegészítése megadott vagy 

felismert összefüggés 

alapján.  

Az összefüggéseket 

felismerő és a rendező 

képesség fejlesztése a 

változások, periodikusság, 

ritmus, növekedés, 

csökkenés 

megfigyelésével.  

Megkezdett sorozatok 

folytatása adott szabály 

szerint.  

Ének-zene: 

periodikusság zenei 

motívumokban.  

 

Összefüggések, 

szabályok.   

 

Számok mennyiségek 

közti kapcsolatok és 

jelölésük nyíllal.  

 

Számok táblázatba 

rendezése.  

Egyszerűbb összefüggések, 

szabályszerűségek 

felismerése.  

Szabályjátékok alkotása. 

Kreativitást fejlesztő 

feladatsorok megoldása.  

 

Változó helyzetek 

megfigyelése, a 
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, 

 

 

Számpárok közötti 

kapcsolatok.  

változás jelölése 

nyíllal.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Sorozat, számsorozat, növekvő, csökkenő. Szabály, 

kapcsolat.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  4. Geometria  

Órakeret  

 

23  

  10%  -  

  

szabadon  

felhasználható 

órakeret  

-  

Előzetes tudás  

Formák között különbség felismerése (kerek, szögletes). Az 

azonos formák közül az eltérők kiválogatásának képessége. 

Adott formák összekapcsolása tárgyakkal. Térbeli 

tájékozódás a testsémáknak megfelelően.  

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési  

céljai  

Megfigyelőképesség, tartós figyelem fejlesztése. Feladattudat 

és feladattartás fejlesztése. Térszemlélet kialakításának 

alapozása.  

Finommotorikus mozgás fejlesztése. Pontosság, tervszerűség, 

kitartás a munkában. Helyes és biztonságos eszközkezelés. A 

környezet megismerésének igénye. Mennyiségfogalmak 

kialakítása a 100-as számkörben, mérések alkalmilag 

választott és szabvány  
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 mérőeszközökkel. Gyakorlottság kialakítása tényleges 

mérésekben. Irányok megismerése, alkalmazása.  

 

Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok   

Az egyenes és görbe vonal 

megismerése.  

Tudatos megfigyelés.  

Egyenes rajzolása 

vonalzóval.  

Objektumok alkotása 

szabadon.  

Környezetismeret: 

közvetlen környezet 

megfigyelése a testek 

formája szerint (egyenes 

és görbe vonalak 

keresése).  

 

Tengelyesen tükrös 

alakzat előállítása 

hajtogatással, nyírással, 

megfigyelése tükör 

segítségével. A 

tapasztalatok 

megfogalmazása.  

.  

A tükrös alakzatokhoz 

kapcsolódó képek 

megtekintése, jellemzése.  

Környezetismeret: 

alakzatok formájának 

megfigyelése a 

környezetünkben.  

 

Sík- és térbeli alakzatok 

megfigyelése, 

szétválogatása, 

megkülönböztetése.  

Síkidom és test 

különbségének 

megfigyelése. Síkidomok 

előállítása hajtogatással, 

nyírással, rajzolással.   

Testek építése testekből 

másolással, vagy szóbeli 

utasítás alapján.  

Vizuális kultúra; 

környezetismeret: 

tárgyak egymáshoz való 

viszonyának, 

helyzetének, arányának 

megfigyelése.  

 

Síkidomok. (négyzet, 

téglalap, háromszög, kör).  

Tulajdonságok, 

kapcsolatok, azonosságok 

és különbözőségek.  

Síkidomok rajzolása 

szabadon és szavakban 

megadott feltétel szerint. 

Összehasonlítás.  

Fejlesztőprogram 

használata 

formafelismeréshez, 

azonosításhoz, 

megkülönböztetéshez.  

Technika, életvitel és 

gyakorlat: vonalzó 

használata.  

 

Testek (kocka, téglatest).  

Tulajdonságok, 

kapcsolatok, azonosságok 

és különbözőségek.  

.   

Testek válogatása és 

osztályozása megadott 

szempontok szerint.  

Testek építése szabadon és 

adott feltételek szerint, 

tulajdonságaik 

megfigyelése.  A tér- és 

síkbeli tájékozódó 

képesség alapozása 

érzékszervi megfigyelések 

segítségével.  

Technika, életvitel és 

gyakorlat: testek építése.  
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Szemponttartás. Kreativitás 

fejlesztése.  

Tájékozódás, 

helymeghatározás, irányok, 

irányváltoztatások.  

Mozgási memória 

fejlesztése nagytesti 

mozgással, mozgássor 

megismétlése.  

Környezetismeret: az 

osztályterem 

elhelyezkedése az 

iskolában, az iskola  
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 Térbeli tájékozódás 

fejlesztése.  

Tájékozódás síkban (pl.  

füzetben, könyvben, 

négyzethálós papíron). 

Interaktív programok 

használata.  

elhelyezkedése a 

településen.  

 

Testnevelés és sport: 

térbeli tudatosság, 

elhelyezkedés a térben, 

mozgásirány, útvonal, 

kiterjedés.  

 

Összehasonlítások a 

gyakorlatban: 

(rövidebbhosszabb, 

magasabbalacsonyabb).  

Összehasonlítás, 

azonosítás, 

megkülönböztetés. 

Együttműködő képesség 

fejlesztése (pl. tanulók 

magasságának 

összemérése).  

Környezetismeret: 

közvetlen környezetünk 

mérhető tulajdonságai.  

 

Hosszúság, tömeg, 

űrtartalom idő.   

Mérőszám és mértékegység. 

Mérőeszközök.  

Mérések alkalmi és 

szabvány egységekkel: 

hosszúság, tömeg, 

űrtartalom, idő.  

Szabvány mértékegységek 

megismerése: cm, dm, m, 

dkg, kg, cl, dl, l, perc, óra, 

nap, hét, hónap, év.  

Mennyiségek becslése.  

A becslés és mérés 

képességének fejlesztése 

gyakorlati 

tapasztalatszerzés alapján. 

Mérőeszközök használata 

gyakorlati mérésekre.  

Azonos mennyiségek 

mérése különböző 

mértékegységekkel. 

Különböző mennyiségek 

mérése azonos egységgel. 

Mennyiségek közötti 

összefüggések 

megfigyeltetése 

tevékenykedtetéssel.  

Testnevelés és sport; 

énekzene: időtartam 

mérése egységes tempójú 

mozgással, hanggal, 

szabványegységekkel.   

 

Környezetismeret: 

hosszúság, tömeg, 

űrtartalom, idő és 

mértékegységeik.  

 

Átváltások szomszédos 

mértékegységek között, 

mérőszám és mértékegység 

viszonya.  

Mennyiségek közötti 

összefüggések 

megfigyelése. Tárgyak, 

személyek, alakzatok 

összehasonlítása 

mennyiségi 

tulajdonságaik alapján 

(magasság, szélesség, 

hosszúság, tömeg, 

űrtartalom).  

Interaktív programok 

használata.  

Környezetismeret; 

technika, életvitel és 

gyakorlat: mérések a 

mindennapokban.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Egyenes és görbe vonal, szimmetria, mértékegység, mérőszám, 

hosszúság, űrtartalom, tömeg, idő, mérőeszköz, síkidom, test. 

Becslés, átváltás.  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  5. Statisztika, valószínűség  

Órakeret  

 

5  

  10%  -  

  

szabadon 

felhasználható  

-  

  órakeret   

Előzetes tudás  Adatok gyűjtése megfigyelt történésekről.   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Közös munka (páros- és csoportmunka) vállalása. 

Együttműködés, egymásra figyelés. A világ megismerésének 

igénye. Önismeret: pontosság, tervszerűség, monotonitás 

tűrése.  

 

Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Kapcsolódási 

pontok   

Valószínűségi 

megfigyelések, játékok, 

kísérletek.  

A matematikai tevékenységek 

iránti érdeklődés felkeltése 

matematikai játékok 

segítségével. Sejtések 

megfogalmazása, divergens 

gondolkodás.  

  

Tapasztalatszerzés a 

véletlenről és a biztosról.  
Tudatos megfigyelés. 

A gondolkodás és a 

nyelv összefonódása.  

  

Események, ismétlődések 

játékos tevékenység során.  

Célirányos, akaratlagos 

figyelem fejlesztése.  

  

A lehetetlen fogalmának 

tapasztalati előkészítése.  
Adatgyűjtés célirányos 

megválasztásával a 

környezettudatos gondolkodás 

fejlesztése.  

  

Statisztika.  

Adatok gyűjtése megfigyelt 

történésekről, mért vagy 

számlált adatok lejegyzése 

táblázatba.  

 

Események megfigyelése.  

Szokások kialakítása az 

adatok lejegyzésére.  

Adatokról megállapítások 

megfogalmazása: egyenlő 

adatok, legkisebb, legnagyobb 

adat kiválasztása.  

Adatgyűjtés elektronikus 

információforrások 

segítségével. 

Információforrások, adattárak 

használata.  

  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Véletlen, biztos, lehetetlen, táblázat, statisztika, adat.   
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A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos 

ciklus végén  

Gondolkodási és megismerési módszerek  

 Halmazok összehasonlítása az elemek száma szerint. 

Halmazalkotás. Állítások igazságtartalmának eldöntése. 

Állítások megfogalmazása. Összehasonlítás, azonosítás, 

megkülönböztetés. Közös tulajdonság felismerése, 

megnevezése.  

 Több, kevesebb, ugyannyi fogalmának helyes 

használata. Néhány elem sorba rendezése próbálgatással.  

 

Számtan, algebra  

–Számok írása, olvasása (100-as számkör). Helyi érték ismerete.  

 – Római számok írása, olvasása (I, V, X).  

– Számok helye a számegyenesen. Számszomszédok értése. Természetes 

számok nagyság szerinti összehasonlítása.  

– Számok képzése, bontása helyi érték szerint.  

– Matematikai jelek: +, –, •, :, =, <, >, ( ) ismerete, használata.  

– Összeadás, kivonás, szorzás, osztás szóban és írásban.  

– Szorzótábla ismerete a százas számkörben.  

– A műveletek sorrendjének ismerete.  

– Szöveges feladat értelmezése, megjelenítése rajz segítségével, leírása 

számokkal.  

– Páros és páratlan számok megkülönböztetése.  

– Szimbólumok használata matematikai szöveg leírására, az ismeretlen 

szimbólum kiszámítása.  

 

Összefüggések, függvények, sorozatok  

– Növekvő és csökkenő számsorozatok szabályának felismerése, a 

sorozat folytatása.  

– Számpárok közötti kapcsolatok felismerése.  

 

Geometria  

– Vonalak (egyenes, görbe) ismerete.  

– A test és a síkidom megkülönböztetése.  

– Testek építése szabadon és megadott feltételek szerint.  

– Tájékozódási képesség, irányok ismerete.  

– A hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérése. A szabvány 

mértékegységek: cm, dm, m, cl, dl, l, dkg, kg, perc, óra, nap, hét, 

hónap, év. Átváltások szomszédos mértékegységek között. 

Mennyiségek közötti összefüggések felismerése. Mérőeszközök 

használata.  

 

Valószínűség, statisztika  

– Adatokról megállapítások megfogalmazása.  
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VIZUÁLIS KULTÚRA  

 

 

A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a 

vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez, környezetünk értő 

alakításához. A tantárgy így nemcsak a képző- és iparművészet területeinek a feldolgozásával 

foglalkozik tehát, hanem tartalmai közé emeli a vizuális jelenségek, közlések olyan köznapi 

formáinak vizsgálatát is, mint a tömegkommunikáció vizuális megjelenései, a legújabb 

elektronikus médiumokhoz kapcsolódó jelenségek és az épített, alakított környezet. A 

képzőművészet, vizuális kommunikáció, tárgy- és környezetkultúra a vizuális kultúra 

tantárgynak olyan részterületei, amelyeknek a tartalmai végigkísérik a közoktatásban a vizuális 

nevelést, ám a különböző iskolaszakaszokban különböző módon kapnak hangsúlyt. Ezek a 

részterületek azonban csak a legfontosabb tartalmakat biztosítják a fejlesztéshez, de a hatékony 

fejlesztés csakis komplex feladatokban, egymással összefüggő feladatsorokban értelmezhető. 

A tantárgy oktatása tevékenység-, illetve gyakorlatközpontú, ahol alapvető fontosságú a 

játékos-kreatív szemlélet, illetve hogy a tantárgy tartalmainak feldolgozása komplex, 

folyamatorientált megközelítésben történjen, így a projektmódszer eszközét is felhasználja a 

tanítás-tanulás folyamatában.  

A NAT fejlesztési feladatainak alapján a vizuális kultúra tantárgy gyakorlati 

tevékenységeinek fontos célja az érzéki tapasztalás, a környezettel való közvetlen kapcsolat 

fenntartása, erősítése, ezáltal a közvetlen tapasztalatszerzés, az anyagokkal való érintkezés, az 

érzékelés érzékenységének fokozása. További cél tudatosítani az érzékelés különböző 

formáinak (például látás, hallás, kinetikus érzékelés) kapcsolatát, amely a számítógépes 

környezet bevonásával képes egy újabb, „más minőségű” intermediális szemléletet is 

kialakítani. A fejlesztés átfogó célja segíteni a tanulókat abban, hogy képesek legyenek az őket 

érő hatalmas mennyiségű vizuális és térbeli információt, számtalan spontán vizuális hatást 

minél magasabb szinten, kritikusan feldolgozni, a megfelelő szelekciót elvégezni, értelmezni, 

továbbá ezzel kapcsolatos önálló véleményt megfogalmazni. Cél továbbá segíteni a művészi és 

köznapi vizuális közlések pontos értelmezését, továbbá fokozni az alkotómunka során a vizuális 

közlés és kifejezés árnyalt megjelenítését. Meghatározó szerepe miatt fontos a vizuális 

környezet alapját képező épített környezet iránti tudatosság fejlesztése a tapasztalás, 

értelmezés, alkotás folyamatán keresztül. Fontos mindemellett a térbeliség és a térbeli helyzetek 

tudatosítása, hiszen a képszerű megismerés mellett továbbra is meghatározó a téritárgyi 

világban történő tájékozódás minősége. Az épített környezet és a tárgyak világának, valamint a 

környezetalakítás lehetőségeinek jobb megértése, s az ezzel járó felelősségek megtapasztalása 

teszi lehetővé, hogy a gyerekek képesek legyenek az épített környezettel egészségesen együtt 

élni, annak kevésbé kiszolgáltatottá válni, így egy „környezettudatos” életformát elfogadni és 

gyakorolni. A vizuális nevelés kiemelt fontosságú feladata a kreativitás működtetése, illetve 

fejlesztése, a kreatív képességek kibontakoztatása. Nagy hangsúlyt kap a kreatív 

problémamegoldás folyamatának és módszereinek tudatosítása, mélyítése. A fejlesztés minden 

más tantárgytól megkülönböztető lehetősége az örömteli, élményt nyújtó, a személyes 

megnyilvánulásnak legnagyobb teret engedő alkotótevékenység megszerettetése, ezáltal a 

motiváció fokozása, egy szélesebb értelemben vett alkotó magatartás kialakítása. Cél továbbá 

a problémamegoldó képesség erősítése, hisz a feladatok önálló megoldása bizonyos rutinok, 

készségek kialakításával kezdődik, majd az egyre önállóbban végzett tevékenységeken 

keresztül jut el a projektfeladatok önálló megoldásáig. A tanulók önismeretének, 

önkritikájának, önértékelésének fejlesztése kritikai szemléletmód kialakításával a gyakorlati 
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tevékenységeken keresztül valósul meg, amelyek mindegyike – eredeti céljától függetlenül is – 

személyiségfejlesztő hatású. Motiváló hatásuk mellett segítik az érzelmi gazdagodást, az 

empátia, az intuíció fejlesztését, az önálló ízlés, a belső igényesség  

 kialakulását, az önértékelés és önismeret kialakulása révén pedig a céltudatos önszabályozást.  

Mindezektől függetlenül a vizuális kultúra tanításának fontos alapelve azonban, hogy a 

művészeti nevelés valójában művészettel nevelésként értelmezendő, hisz a közoktatásban a 

művészet nem lehet célja, csupán eszköze a nevelésnek, azaz egy közismereti tárgy közvetlen 

feladata nem lehet a „művészképzés”.   

A fenti célok és szemlélet megvalósítását segíti a kerettanterv, amely konkrét 

módszertani segítséget nem nyújt, hisz nem ez a feladata, de a fejlesztési követelmények 

részletezésével teszi konkrétabbá az elvárható fejlesztés irányát. A kerettanterv – némileg 

eltérően a NAT kompetenciafejlesztő kiindulópontjától – a vizuális kultúra részterületei szerint 

(„Kifejezés, képzőművészet”, „Vizuális kommunikáció”, „Tárgy- és környezetkultúra”) 

szervezi a fejlesztés követelményeit. Az említett részterületeket további tematikai egységekre 

bontja, és ezeken belül fogalmazza meg a fejlesztés követelményeit, amelyekhez két 

évfolyamra ajánlott óraszámokat is feltüntet. Természetesen sem a tematikai egységek, sem a 

tematikai egységekbe foglalt tantervi követelmények sorrendje nem jelez semmiféle időrendi 

sorrendet vagy logikai kapcsolatot, illetve egy-egy fejlesztési követelmény nem azonos egy-

egy tanóra tananyagával. Az optimális tartalomtervezés a különböző tematikai egységek 

követelményeit összekapcsolja a tanórán, azaz a helyi tantervkészítés, még inkább a tanmenet-

összeállítás folyamán a tematikai egységeket rugalmasan kell kezelni, a tanulásszervezés 

felépítésének logikáját követve felhasználni, az adott évfolyamra ajánlott óraszám 

figyelembevételével. Egy-egy tematikai egységen belül megjelenő fejlesztési követelmények 

nézőpontja a célzott tanulói tevékenység, amelynek megfogalmazása folyamatcentrikus. Ezen 

belül a sok esetben megjelenő konkrét példák segítik az adott követelmény pontosabb 

értelmezését, így támogatva a kerettantervet felhasználó szaktanárokat a tanmenet 

megtervezésében, illetve ötleteket adnak konkrét fejlesztő feladatok megalkotásához. A példák 

tehát természetesen nem kötelezőek, csupán a további tervezést segítik. A kerettanterv 

összességében az adott iskolaszakaszokra fogalmazza meg a fejlesztési tartalmakat, a 

hozzárendelt óraszámokkal, amelyeknek csak a 90%-ára ad kötelező tartalmat, míg a 

fennmaradó 10% szabad felhasználást biztosít a helyi tervezés során.   

A tantárgy fontosságát hangsúlyozza, hogy az információs csatornák gazdagodása a 

szöveges információ befogadása mellé felzárkóztatja a vizuális információk tudatos 

befogadásának fontosságát is, hisz az információk forrása és jellege alapján szöveg és kép 

együttes értelmezése napjainkban gyakoribb jelenség valós élethelyzetekben. A 

médiatudatosság fejlesztésének tehát egyre fontosabb aspektusa már ebben az iskolaszakaszban 

is a vizuális megfigyelés és értelmezés segítségével megvalósuló médiahasználat és médiaértés. 

Ebből következően a tervezés során további fontos szempont, hogy az 1–4. évfolyamon a 

mozgóképkultúra és médiaismeret bizonyos kapcsolódó fejlesztési követelményeit a vizuális 

kultúra tantárgy óraszámkeretein belül kell végrehajtani. Az óraszámmegosztást az adott 

iskolaszakaszban, az 1–2. és 3–4. évfolyamon a mozgóképkultúra és médiaismeret 

követelményeihez feltüntetett órakeret jelzi.  

Az általános iskola alsó tagozatában a médiatudatosság fejlesztése elsősorban a 

gyerekek saját médiaélményeinek feldolgozásán és a médiaszövegek kifejezőeszközeivel való 

ismerkedésen keresztül zajlik. Az élményfeldolgozás folyamatában a médiából származó 

élményekhez kapcsolódó érzések és gondolatok formát kapnak, így lehetővé válik az élményre 

való reflexió. A médiaélmény a feldolgozás eredményeként médiatapasztalattá válhat. A 
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folyamatban szerepet játszik a fantáziavilág, a személyes adottságok, azegyéni élethelyzet és 

az addig összegyűjtött tapasztalatok, ismeretek. Az élményfeldolgozás fejleszti az önreflexiós 

készséget és az önismeretet is, ilyen módon szervesen kapcsolódik az erkölcsi nevelés, az 

önismeret és társas kultúra fejlesztési területeihez. A gyerekek a médiumok elemi 

kifejezőeszközeinek megfigyelésén keresztül ismerkedni kezdenek a médiumok nyelvével. A 

különböző médiaszövegek értelmezését, nyelvi működésének tudatosítását, mások 

értelmezésének sajáttal való összevetését célzó gyakorlatok hozzájárulnak az anyanyelvi 

kompetencia fejlesztéséhez, a helyes, öntudatos, alkotó nyelvhasználat fejlődéséhez. Az 

élményfeldolgozás mellett megjelenik a saját és a nagyobbaknál a szűkebb környezet 

médiahasználati szokásainak feltérképezése, tudatosítása, amely a médiahasználat és az egyéb 

szabadidős tevékenységek közötti egészséges arány kialakításán keresztül része a testi-lelki 

egészségre nevelésnek. A digitális kompetenciát fejleszti a kreatív internethasználatban rejlő 

lehetőségekkel való foglalatosság, illetve azok a gyakorlatok, amelyek az információk 

keresését, összegyűjtését és feldolgozását, az információ megbízhatóságának vizsgálatát 

célozzák. Az ismeretanyag a gyerekek mindennapi médiaélményeire épít, azokból vett példák 

alapján beszél a média kifejezőeszközeiről, társadalmi funkcióiról, működésmódjáról. A 

tanulási folyamat szabad beszélgetés, vita, személyes vélemény megfogalmazásán keresztül 

zajlik, aktív alkotó tevékenységre, kooperatív technikákra épül, amely során kiemelt figyelmet 

kap az empátia és a kompromisszumkészség, ezáltal fejlődik az állampolgári kompetencia.  

 

2. évfolyam  

 

Az általános iskola alsó tagozatán a fejlesztéscentrikus vizuális kultúra tanulása alapvetően két 

célt szolgál: a kezdeti motiváltság és az örömteli alkotás fenntartását, valamint a vizuális 

műveltség megalapozását.   

A kisiskolások az iskolai tanulmányaik megkezdésekor általában már – életkoruknak 

megfelelő szinten – használják a vizuális kifejezés bizonyos eszközeit. Az első iskolai években 

mégsem ezek tudatosítása a tanító kiemelt feladata, hanem a változatos és a tanulók 

érdeklődését felkeltő játékos feladatokkal, új technikákkal, kifejezési módokkal a 

kifejezőképesség fejlesztése, a vizuális kommunikáció alapját képező ismeretek szinte 

észrevétlen átadása a játékos gyakorlati feladatokon keresztül, a gyerekek életkori 

sajátosságaiból fakadó önkifejezési kedv és a kifejezés, alkotás felszabadultságának további 

ösztönzése. Ebben az életkorban kezdődik a valós terek tudatos használata. Az épített 

környezeti nevelés során a gyerekek által ismert környezet (például iskola, otthon) felfedezésén 

és különböző építő-alkotó játékokon keresztül fejlődik környezetük megfelelő alakításának 

képessége. Fontos, hogy a gyerekek megőrizzék a kezdeti motiváltságot, hogy örömteli legyen 

számukra az alkotás, hogy „játszva tanuljanak”.   

A vizuális kultúra tanítása természetes módon kínálja az együttműködést más 

művészetekkel és más tantárgyakkal (pl. anyanyelv, természetismeret), a vizuális nevelés 

komplex, tantárgyakon átívelő jellegét hangsúlyozva. Fontos eszköz, hogy lehetőséget adjunk 

a különböző művészeti ágak sajátos kifejező nyelvének megismerésére, a vizuálisan 

érzékelhetőn túl más érzékszervi tapasztalatok kiaknázására is.  

A vizuális fejlesztés hatékony módja, hogy a tananyagot problémakörökbe, életszerű 

szituációkba ágyazva tárjuk a gyerekek elé. Fontos továbbá, hogy használjuk ki a tantárgy adta 

alkotó lehetőségeket és – különösen az alsó tagozaton – a befogadó feladatokat is a kreatív 

alkotás kereteiben oldjuk meg. Az alkotva befogadás elvének megvalósítása mellett 

ismertessünk meg a gyerekekkel minél több művészeti alkotást; alkotó óráinkon szemléltessük 
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a témát és a technikát a művészet kezdeteitől napjaikig létrejött, valós esztétikai értéket 

képviselő műalkotásokkal, beszélgetéseket is kezdeményezve ezekről.   

Az első két évfolyamon a gyerekek életkori sajátosságaihoz alkalmazkodva a vizuális 

kultúra részterületei közül a belső képek kialakulását segítő „Kifejezés, képzőművészet” és a 

„Tárgy- és környezetkultúra” elsősorban a tárgykészítés és téralkotás tevékenységével kerüljön 

túlsúlyba.  

Az életünket jelentősen befolyásoló jelenség a média, amely a vizuális kultúra 

megkerülhetetlen része. A vizuális nevelés keretein belül zajló médianevelést célszerű már a 

bevezető szakaszban elkezdeni, reagálva a gyerekek médiahasználati szokásaira, erősítve a 

médiatudatosságot.  

Az első két osztályban a médianevelés kiemelt célja a saját médiaélmények 

feldolgozásán keresztül a reflektív médiahasználat fejlesztése, annak tudatosítása, hogy az 

élményfeldolgozás során a médiaélmények átalakíthatóak. Az élményfeldolgozás hozzájárul a 

médiatartalmak közötti tudatosabb választás igényének megalapozásához, illetve 

megerősítéséhez is. A médiaszövegek kifejezőeszközeivel való ismerkedés nemcsak a 

médiaszövegek olvasási készségét mélyíti el, hanem megalapozza azt a felismerést is, hogy a 

médiaszövegek mesterségesen előállított termékek, konvenciókra alapozó nyelvi konstrukciók, 

melyek üzeneteket közvetítenek. Ezen keresztül a valóság és fikció közötti különbségtétel 

képessége is fejlődik. Az ismeretanyag átadását érdemes a gyerekek által ismert és kedvelt 

médiatartalmakra építeni, ez az élményszerű feldolgozási mód a játszva tanulás lehetőségét 

teremti meg. A gyerekek a megismert kifejezőeszközöket önálló kreatív alkotások (rajzok, 

fotók, hangzó anyagok) elkészítése közben alkalmazni kezdik, ezáltal tapasztalati úton mélyül 

a kifejezőeszközökről elsajátított ismeret. Többek között e momentum az, amely ebben az 

iskolaszakaszban a média és mozgóképkultúra fejlesztési feladatait szorosan összeköti a 

vizuális kultúra tantárggyal. Az olvasástanulás időszakában különösen fontos az audiovizuális 

kultúra és a könyvkultúra kapcsolatának bemutatása. A szövegolvasás és a médiaszöveg-

olvasás tanulása összekapcsolható, kölcsönösen erősíthetik egymást. Az olvasási készség 

fejlesztését és az olvasási kedv növelését célozzák azok a kreatív gyakorlatok, amelyek során 

az életkorhoz igazodó mesék, történetek és rajzfilmes adaptációik összehasonlítására, 

feldolgozására kerül sor. A személyes kommunikáció és a közvetett kommunikáció közötti 

különbségek megismerése segíti a médiakörnyezetben való tájékozódást, a tapasztalati valóság 

és a média által közvetített valóság közötti különbségek felismerését. Mivel a gyerekek ebben 

az életkorban a valós tereken kívül a virtuális tereket is használni kezdik, szükség van a virtuális 

terekhez kapcsolódó élmények feldolgozására is. Az első két évben elsősorban a videojátékok 

használatával kapcsolatosan nyílik lehetőség az élményfeldolgozásra.  

A fejlesztési célok tehát mind a vizuális kultúra, mind a mozgóképkultúra és 

médiaismeret fejlesztési feladatai esetében tevékenységközpontú, kreatív, élményekkel telített 

helyzetekben játékos, alkotó, önálló vagy csoportos feladatmegoldással érhetőek el.   
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Éves órakeret:72 óra  

Kidolgozott óra: 65 óra  

Kidolgozandó óra: 7óra  

 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Kifejezés, képzőművészet 

Átélt élmények és események  Órakeret   

12  

  10%  2  

Előzetes tudás  

Életkornak megfelelő pszichomotoros fejlettség. 

Iskolaérettség.  

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Az érzékelés finomítása. Különböző észlelési tapasztalatok, 

modalitások (látás, hallás, tapintás, szaglás, ízlelés) áttétele,  

„fordítása”. Saját élmények feldolgozása, vizuális 

megjelenítése és a kifejezőképesség fejlesztése a 

mondanivaló kifejezésének érdekében történő eszköz 

megválasztásával. Közvetlen élmény képi és téri 

megjelenítése. Színtapasztalatok gazdagítása, színismeretek 

bővítése. Színérzék fejlesztése. Színdifferenciáló képesség 

fejlesztése. Természeti látványok hangulatának 

visszaadása. Téralkotó és -ábrázoló képesség fejlesztése 

játéktárgyakkal, térbeli manipulációval.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

A közvetlen környezetben található tárgyak, jelenségek 

minőségének (pl. illat, hang, zene, szín, fény, felület, méret, 

mozgás, helyzet, súly) megtapasztalása különböző játékos 

feladatok során, a célzott élménygyűjtés és vizuális 

megjelenítés (pl. festés, rajzolás, kollázs, mintázás, makettezés) 

érdekében, a vizuális nyelv alapvető elemeinek játékos 

használatával.  

 

Korábban átélt események, élmények (pl. kellemes, 

kellemetlen, hétköznapi, ünnepi, különleges, szokványos, 

felkavaró, unalmas) felidézésének segítségével, látott, hallott 

vagy elképzelt történetek (pl. tündérmesék, közösen kitalált 

játékok, helyzetek, mesék, mesefolyamok) megjelenítése sík 

és/vagy térbeli, plasztikai alkotásban (pl. színes, grafikus,  

Magyar nyelv és irodalom: 

Figyelem a 

beszélgetőtársra.  

Szöveg üzenetének, érzelmi 

tartalmának megértése.  

 

Dráma és tánc: egyensúly-, 

ritmus- és térérzékelés.   

 

Ének-zene: emberi hang, 

tárgyak hangja, zörejek 

megkülönböztetése 

hangerő, hangszín, ritmus 
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vegyes technikájú, mintázott vagy konstruált) az elemi 

kompozíciós elvek figyelembevételével.  

Megtörtént események megjelenítése.  

 

Környezetismeret: Anyagok 

tulajdonságai, 

halmazállapot-változás. 

Kísérletek oldatokkal, 

fénnyel, hővel.  

 

Erkölcstan: én magam, 

szűkebb környezetem.  

 

Matematika: változás 

kiemelése, az időbeliség 

megértése.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Érzékelés, önkifejezés, pont, vonal, folt, forma, tónus, szín, mintázat, 

felület, sík, tér, grafikai és plasztikai eljárás, kompozíció.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Kifejezés, képzőművészet 

Valós és képzelt látványok  Órakeret   

12  

  10%  2  

Előzetes tudás  

Életkornak megfelelő pszichomotoros fejlettség. 

Iskolaérettség.  

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Az illusztráció elemi fogalmának megértése, illusztráció 

készítése. Képalkotó- és kifejező képesség fejlesztése. 

Komponáló képesség fejlesztése a kiemelés eszközeivel. 

Vizuális fantázia (képzelőerő) fejlesztése. Asszociációs 

készség, képzettársítási készség fejlesztése. Plasztikai 

érzék fejlesztése. Plasztikai minőségek sokféleségének 

megtapasztalása. Plasztikai kifejezőképesség fejlesztése. 

Formaérzék, karakterérzék fejlesztése.   

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  
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Mesék, versek, kitalált történetek, médiaszövegek valós vagy 

fantázia szereplőinek (pl. hősök, ártók, bajkeverők, segítők), 

természetes és épített környezetének (pl. erdők, ligetek, állatok, 

vizek, bódék, paloták, hidak, tornyok) illusztratív jellegű ábrázolása 

(pl. sorozatként, képeskönyvként) emlékképek felidézésével, 

megfigyelések segítségével és a fantázia által.  

 

Környezetünk valós elemeinek, tárgyainak, tereinek (pl. háztartási 

gép, óra, motor, fészek, odú, fa, talaj), különleges nézőpontból 

(belülről, fentről, alulról) való megjelenítése a fantázia és a 

megfigyelés révén, a kifejezési szándéknak megfelelő anyagok, 

eszközök, méretek felhasználásával (pl. színes-, grafikai technika, 

mintázás, konstruálás talált tárgyakból, azok átalakításával).  

 

Művészeti alkotások és fotók nézegetése megadott szempontok 

szerint (pl. alakok, szereplők, terek, tárgyak, mérete, színe, tónusa). 

A megállapítások segítségével továbbgondolva a látvány sugallta 

jelenséget, képi tartalmat egy új alkotás létrehozásának érdekében  

Magyar nyelv és 

irodalom: Élmények, 

tartalmak felidézése. 

Szép könyvek.  

 

Dráma és tánc:  

Dramatikus formák. 

Fejlesztő játékok.   

 

Környezetismeret:  

Mozgásjelenségek, 

kísérletek. Optika.  

 

Ének-zene:  

Cselekményes 

dalanyag, dramatizált 

előadás. Ritmus, 

hangszín,  

(pl. más térben és időben, más szereplőkkel), különböző művészeti 

műfajokban (dráma, hang-zene, mozgás, vizuális: installáció, 

fotómanipuláció).  

Meseillusztráció.  

hangmagasság, zene 

és zörej.  

 

Erkölcstan:  

Közösségek. A 

mesevilág szereplői. 

Mese és valóság.  

 

Matematika: Képi 

emlékezés, részletek 

felidézése.  

Nézőpontok.  

Mozgatás. 

Síkmetszetek 

képzeletben.   

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Illusztráció, kompozíció, kiemelés, karakteres forma, festészet, szobrászat, 

fotó, műalkotás, reprodukció, idő.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Vizuális kommunikáció Vizuális 

jelek a környezetünkben  Órakeret   

9  

  10%  -  

Előzetes tudás  Életkornak megfelelő pszichomotoros fejlettség. 

Iskolaérettség.  
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Megfigyelőképesség fejlesztése. Vizuális kommunikációs  

képesség fejlesztése. Képolvasással történő 

információszerzés, képi jelek, vizuális szimbólumok 

olvasása és létrehozása. Ábraolvasási és értelmezési 

készség fejlesztése. Redukciós képesség fejlesztése. A 

vizuális nyelv elemeinek, pont, vonal, folt, szín 

megismerése és tudatos használata, szerepük felismerése a 
képalkotásban. Vonalas jellegű, foltszerű előadásmód.  

Méretkülönbségek felismerése, a léptékváltás alapjai.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Jeltervezés, jelalkotás változatos méretben (pl. apró pecsét, tábla, 

land art szerű méretben udvaron, játszótéren), különböző anyagokból 

(pl. agyag, madzag, papírdúc, fatábla, talált anyag, homok, kavics, 

falevél, víz) meghatározott célok érdekében (pl. eligazodás, 

útbaigazítás, védelem, figyelemfelkeltés).  

 

Környezetünkben található jelek, jelzések (pl. jelzőlámpa, térkép, 

alaprajz, közlekedési tábla, cégér, piktogram, embléma, szimbólum, 

zászló, márkajelzés, logo) összegyűjtése játékos feladatok 

létrehozásának céljából (pl. valós és virtuális társasjáték, dramatikus 

játék, kincsvadászat).  

Matematika:  

tájékozódás térben, 

síkban, a tájékozódást 

segítő viszonyok.  

 

Környezetismeret: A 

térkép legfontosabb 

elemeinek 

felismerése. Jelek, 

jelzések. Természeti 

jelenségek, 

természetes anyagok.   

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: jelzőtáblák.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Modell, látvány, jelalkotás, piktogram, embléma, térkép, alaprajz, cégér, 

szimbólum, lépték.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

A média társadalmi szerepe, használata  

Médiahasználati szokások médiumok, 

médiaélmény-feldolgozás  Órakeret 2  

2  

 

  10%  1  

Előzetes tudás  Iskolaérettség.   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Saját médiahasználati szokások tanulmányozása. 

Médiaélmények feldolgozása, önreflexiós készség 

fejlesztése. A különböző médiumok beazonosítása, 

tudatosítása. A médiatartalmak közötti választás 

tudatosságának fejlesztése. Olvasási készség és szókincs 

fejlesztése médiaszövegekkel.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  
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A különböző médiumok (pl. könyv, televízió, rádió, internet, 

film, videojáték) megfigyelése, vizsgálata, összehasonlítása, 

megadott szempontok (pl. érzékszervekre gyakorolt hatás, 

eltérő jelhasználat) alapján közvetlen tapasztalat és saját 

médiaélmények felidézésének segítségével.  

 

Az egyes médiumokhoz (pl. könyv, televízió, számítógép) 

kapcsolódó saját használati szokások (pl. gyakoriság, társas 

vagy önálló tevékenység), médiaélmények (pl. tetszés, 

kíváncsiság, rossz élmény) felidézése, kifejezése és  

megjelenítése szóban, vizuálisan (pl. rajzolás, bábkészítés) vagy 

szerepjátékkal.  

 

Mesék, gyermekirodalmi alkotások és azok animációs, filmes 

adaptációinak összehasonlítása, feldolgozása. Az 

olvasott/felolvasott szöveghez és a levetített adaptációhoz 

kapcsolódó élmények megjelenítése és feldolgozása (pl. rajzzal, 

montázskészítéssel).  

Könyvek illusztrációinak megfigyelése.  

Magyar nyelv és irodalom: 

Mesék, narratív történetek.  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: egészséges és 

helyes szabadidős 

tevékenységek felsorolása, 

ismertetése, megbeszélése.  

 

Erkölcstan: Önkifejezés és 

önbizalom erősítése, önálló 

gondolkodás, identitástudat 

fejlesztése.  

A fantázia jelentősége,  

használata, kitalált történet  

önmagáról  

(jellemábrázolás), 

meseszereplők osztályozása: 

jó-rossz tulajdonságokkal 

való azonosulási képesség 

vizsgálata, önmagára 

vetítése. Önmaga megértése.  

 

Környezetismeret: Az 

érzékszervek működésének 

megtapasztalása, 

szerepének, védelmének 

felismerése a 

tájékozódásban, az 

információszerzésben. 

Napirend, szabadidő, 

egészséges életmód.  

 

Dráma és tánc: kiscsoportos  

  és páros rövid jelenetek 

kitalálása és bemutatása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Televízió, rádió, könyv, számítógép, színház, mozi, újság, műsor, rajzfilm, 

film, képregény, videojáték.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

A média kifejezőeszközei 

Kép, hang, cselekmény  Órakeret 2   

2  

  10%  2  

Előzetes tudás  Iskolaérettség.   
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Médiaélmények feldolgozása, önreflexiós készség 

fejlesztése. Az érzelemkifejezés képességének a fejlesztése. 

A figyelmi koncentráció, az érzékelés pontosságának 

fejlesztése. A médiaszövegek alapvető alkotóelemeinek 

azonosítása. Annak felismerése, hogy a médiaszövegek 

emberek által mesterségesen előállított alkotások (a média 

konstruált valóság). Részvétel a tanulócsoportban folyó 

beszélgetésben és vitában. Saját vélemény 

megfogalmazása.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Különböző médiaszövegek (pl. animációs mesék, videojátékok) 

alapvető kifejezőeszközeinek (hanghatások, vizuális jellemzők) 

megfigyelése és értelmezése közvetlen példák alapján. A kép és 
hang szerepének megfigyelése a mesevilág teremtésében (pl.  

animációs meséken keresztül).   

 

Egyszerű médiaszövegek (pl. animációs mesék, reklám) 

cselekménye kezdő- és végpontjának, a cselekményelemek 

sorrendjének megfigyelése közvetlen példák alapján. Címadás.   

 

A mediatizált történetek szereplőinek (hősök és gonoszak) 

azonosítása, az animációs mese morális tanulságainak 

felismerése.   

 

A hangok és képek által közvetített érzelmek (pl. öröm, 

szomorúság, düh, félelem) felismerése, kifejezése.  

 

Egyszerű (pl. kitalált vagy átélt) cselekmény megjelenítése 

képekkel (pl. rajzzal, képsorozattal), megfelelő hanghatásokkal 

(pl. zörejjel, énekhanggal) kiegészítve.   

 

Hangzó médiaszövegek megjelenítése rajzban.  

Filmvetítés.  

Magyar nyelv és irodalom: 

A szövegértés 

szövegtípusnak megfelelő 

funkciójáról, folyamatáról 

alkotott ismeret, 

meggyőződés kialakítása, 

fejlesztése.  

Alapvető erkölcsi, esztétikai 

fogalmak, kategóriák (szép, 

csúnya, jó, rossz, igaz, 

hamis).  

A történetiségen alapuló 

összefüggések megértése 

egy szálon futó történekben. 

Összefüggő mondatok 

alkotása képek, képsorok 

segítségével, adott vagy 

választott témáról.  

 

Erkölcstan: önmaga 

megértése, mesék 

kapcsolatrendszerének 

elemzése, mesei szereplők 

és tulajdonságaik (lent-fönt, 

jó-rossz).  

 

Környezetismeret: az 

érzékszervek működésének 

megtapasztalása, 

szerepének, védelmének  
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  felismerése a 

tájékozódásban, az 

információszerzésben.   

 

Ének-zene: Emocionális 

érzékenység fejlesztése. A 

teljes figyelem 

kialakításának fejlesztése. 

Tapasztalat a zenei 

jelenségekről.  

 

Dráma és tánc: mese 

főhősének kiválasztása és a 

választás indoklása.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Állókép, mozgókép, zene, emberi hang, zaj, zörej, csend.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

A média társadalmi szerepe, használata 

Személyes élmény, médiaélmény  Órakeret   

2  

  10%   

Előzetes tudás  Iskolaérettség.   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A közvetlen kommunikáció jelzéseinek, illetve a közvetett 
kommunikáció eszközeinek megfigyelése, tudatosítása.  

Önismeret, önreflexiós készség fejlesztése.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  
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A személyes, közvetlen kommunikáció verbális, vokális és 

testbeszéddel történő jelzéseinek felismerése, értelmezése.  

 

A közvetlen és a közvetett kommunikáció közötti alapvető 

különbségek (pl. idő/térbeli szinkronitás, eltérés, jelenlét, 

érzékszervek használata) felismerése konkrét médiaszövegek 

(pl. könyv, gyermekműsor, gyerekeknek szóló koncertfilm, 

videoklip, sms, emotikonok) alapján.   

 

Ismerkedés különböző valóságstátuszú médiaszövegekkel.  

 

A valóság és fikció közötti különbség megragadása.  

 

Saját megélt élmények és tapasztalatok összevetése (pl. 

azonosságok, eltérések mentén) a média által közvetített, 

megjelenített világokkal (pl. gyermekműsorok, 

gyermekújságok, képregények, életkornak megfelelő 

rajzfilmek, gyermekeknek készülő internetes honlapok alapján). 

A különböző médiaszövegek (pl. tehetségkutató műsorok, 

sportközvetítés, sorozatok, animációs filmek, filmek, reality 

műsorok) szereplőivel való azonosulásra reflektálás lehetősége 

(pl. irányított beszélgetés keretében).  

 

Személyesen átélt, elképzelt és a médiában látott, hallott  

Magyar nyelv és irodalom: 

Szöveg értelmezése, 

nem verbális jelzések 

értelmezése, használata 

beszéd közben. Mese és 

valóság különbsége.  

A megismert mese, történet 

tanulságának összevetése 

saját tapasztalatokkal, 

eseményekkel. Az explicit 

információk, állítások 

megértése, értelmezése, 

értékelése, egyszerű 

következtetések levonása.  

 

Erkölcstan: másnak 

lenni/elfogadás, kirekesztés.  

 

Környezetismeret: Nappal 

és éjszaka. A világ, ahol 

élünk. Föld és a csillagok. 

Élőlények, életközösségek.  

 

esemény megjelenítése rajzban, önállóan készített bábbal, 

szerepjátékkal.  

Dráma és tánc: Történetek 

kitalálása és kiscsoportos 

vagy páros megvalósítása.  

Kulcsfogalmak/ 

Fogalmak 

Esemény, elképzelt/kitalált történet, képzelet, valóság, médium.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

A média társadalmi szerepe, használata 

Tájékozódás a virtuális terekben  Órakeret   

2  

  10%  -  

Előzetes tudás  Iskolaérettség.   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A kreatív, kritikus internethasználat fejlesztése. Az 

internetes tevékenységekhez kapcsolódó biztonság 

növelése. A gyerekek virtuális terekben zajló 

tevékenységeihez kapcsolódó élmények feldolgozásának 

segítése.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  
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Az életkori sajátosságokhoz igazodó internethasználat 

lehetőségeinek megismerése (pl. gyermekbarát honlapok 

böngészése).  

 

Az internethasználat legfontosabb (pl. biztonságot 

eredményező) szabályainak megismerése különböző 

eszközökkel (pl. kártyajáték, bábozás).   

 

A gyerekek által használt videojátékkal összefüggő élmények 

feldolgozása (pl. szerepjátékkal, rajzolással).  

 

A videojátékok tematikai csoportosítása, a szereplőik 

azonosítása.  

Magyar nyelv és irodalom: 

Rövid hallott szöveg 

üzenetének megértése. Az 

olvasott szövegekkel 

összefüggésben az aktív 

szókincs gazdagítása. Az 

olvasmányhoz kapcsolódó 

személyes élmények 

felidézése és megosztása.  

Egyszerű ok-okozati 

összefüggés felismerése; 

következtetések levonása. A 

fantázia és képzelet 

aktiválása a megismerés 

érdekében.  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: Szabálykövető 

magatartás a közvetlen 

közlekedési környezetben. 

A közlekedés szabályainak 

értelmezése.  

 

Erkölcstan: a számítógépes 

világ ismeretségei.   

Kulcsfogalmak/ 

Fogalmak 

Internet, honlap, chat, videojáték.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Tárgy- és környezetkultúra Környezetünk 

valós terei és mesés helyek  Órakeret   

12  

  10%  -  

Előzetes tudás  

Életkornak megfelelő pszichomotoros fejlettség. 

Iskolaérettség.  

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Téralakító, térrendező képesség fejlesztése. 

Tapasztalatszerzés a térformálás, térlehatárolás, 

térszervezés terén. Térérzék fejlesztése nézőpontok 

változtatásával. Technikai készség fejlesztése.   

Térbeli tájékozódás képességének fejlesztése.   

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  
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A környezetünkben található különböző méretű külső, belső terek 

(pl. utca, játszótér, buszmegálló, saját szoba, éléskamra, fiók) 

épületek (pl. iskola, transzformátorház, víztorony), tárgyak (pl. cipő, 

táska, kilincs) tudatos megismerése, vizsgálata minden érzékszervvel 

(látás, hallás, tapintás, szaglás).  

 

Valós vagy kitalált funkciónak megfelelő terek (pl. „a hely, ahol 

játszok”, „a hely, ahová elbújok”), tárgyak (pl. közlekedési eszköz, 

mesebeli szerszám) kitalálása és megjelenítése (pl. rajzban, makettel, 

modellben).  

 

Képzeletbeli, mesebeli helyeken, terekben (pl. elvarázsolt kastély, 

boszorkány konyhája, vitorlás hajó) zajló mesék, elképzelt vagy 

valós történetek dramatizálása, eljátszása saját tervezésű és 

kivitelezés szereplőkkel (pl. babák, botok, figurák, sík-, kesztyű-, 

árny-, óriás-, agyagfejű, bábok), terekkel, díszletekkel, melyek 

létrehozásánál a környezettudatos anyaghasználat érvényesül.  

Technika, életvitel és 

gyakorlat: közlekedés, 

környezetünk.  

 

Környezetismeret: 

Természeti, technikai 

környezet. Múlt 

megidézése.  

 

Dráma és tánc: 

térkitöltő és 

térkihasználó 

gyakorlatok, 

mozgástechnikák, 

tánctechnikák.  

 

Matematika:  

Képzeletben történő 

mozgatás. Hajtás, 

szétvágás síkmetszetek.  

Objektumok alkotása.   

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Téralkotás, térformálás, térlehatárolás, térszervezés, formarend, funkció, 

takarás.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Tárgy- és környezetkultúra 

Valós és kitalált tárgyak  Órakeret   

12  

  10%  -  

Előzetes tudás  

Életkornak megfelelő pszichomotoros fejlettség. 

Iskolaérettség.  

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Tárgyalkotó vizuális, esztétikai és manipulatív képességek 

fejlesztése. A tárgykészítés folyamatainak, 

gondolkodásmódjának megtapasztalása. Forma és funkció 

összefüggés, formaérzék fejlesztése. Megfigyelőképesség 

fejlesztése (a munkafázisok megfigyelése). A gondos 

kivitelezés, különböző anyagok, eljárások, személyes 

tapasztaláson alapuló megismerése. Egyszerű kézműves  

 

 

 technikák megfigyelése, rekonstruálása. Jeles napok 

szokásainak és tárgyi kellékeinek megismerése.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  
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Elképzelt, mesebeli tárgyak (pl. hangszer, pálca, öltözék, 

szőnyeg, edény, bútor, ékszer, szerszám, jármű) tervezése 

létrehozása meghatározott mesebeli célok (pl. mindent halló, 

látó, elrejtő, védő, szállító) érdekében, oly módon, hogy a tárgy 

külseje (pl. forma, díszítés, méret, anyag) utaljon funkciójára.  

 

Hétköznapi tevékenységek során használatos tárgyak (pl. 

konyhai eszköz, játék, öltözék, öltözékkiegészítő, hangszer, 

szerszám) létrehozása meghatározott tulajdonos számára (pl. 

adott személyiség, foglalkozás, életkor, nemek szerint).  

Környezetismeret: Természeti, 

technikai és épített rendszerek. 

Anyagismeret.  

 

Dráma és tánc: népi 

gyermekjátékok.  

 

Ének-zene: Népzene 

énekléssel, ritmikus 

mozgással, néptánccal. 

Hangszerek.  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: eszközhasználat.  

 

Erkölcstan: valóság és 

képzelet.  

 

Matematika: objektumok 

alkotása.  
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Tárgytervezés, forma, funkció, alkalmazkodás, díszítés, öltözékkiegészítő.  

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két  

évfolyamos ciklus 

végén  

 Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése.  

 Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás készítése.  

 Az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos 

anyag- és eszközhasználat, a környezettudatosság szempontjainak 

egyre szélesebb körű figyelembevételével.  

 A felszerelés önálló rendben tartása.  

 A közvetlen környezet megfigyelése és értelmezése.  

 A képalkotó tevékenységek közül személyes kifejező alkotások 

létrehozása.  Téralkotó feladatok során a személyes térbeli 

szükségletek felismerése.  

 Alkotótevékenység és látványok, műalkotások szemlélése során 

néhány forma, szín, vonal, térbeli hely és irány, felismerése, 

használatára.  A szobor, festmény, tárgy, épület közötti különbségek 

felismerése.   

 Látványok, műalkotások néhány perces szemlélése.  

 Médiumok azonosítása, igény kialakítása a médiahasználat során a 

tudatosabb választásra, illetve reflektív médiahasználat.  

 Médiaélmények változásának és médiatapasztalattá alakíthatóságának 

felismerése.  

 A médiaszövegek néhány elemi kódjának a (kép, hang, cselekmény) 

azonosítása, illetve ezzel kapcsolatos egyszerű összefüggések 

felismerése (pl. médiaszövegek emberek által mesterségesen előállított 

tartalmak, kreatív kifejező eszközöket használnak, amelyek 

befolyásolják azok hatását).  

 A személyes kommunikáció és a közvetett kommunikáció közötti 

alapvető különbségek felismerése.   

 Az életkorhoz igazodó internetes tevékenységek gyakorlása és az 

abban rejlő veszélyek felismerése.  

 Az alkotó és befogadó tevékenység során a saját érzések felismerése, 

és azok kifejezése.  
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ERKÖLCSTAN  

 

 

Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, 

értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése, 

alakítása. A multidiszciplináris jellegű tantárgy legfontosabb pedagógiai jellemzője ezért az 

értékek közvetítése, valamint az, hogy társadalmunk közös alapvető normái egyre inkább a 

tanulók viselkedésének belső szabályozó erőivé váljanak.   

A tantárgy középpontjában a formálódó gyermeki személyiség áll – testi, szellemi és 

lelki értelemben. Ez határozza meg a tanulás-tanítás folyamatát, illetve a tartalmának 

szerkezetet.  Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, valamint hazánk Alaptörvénye rögzíti 

az ember elidegeníthetetlen jogát az élethez és a szabadsághoz, következésképpen az erkölcstan 

a személy egyediségét és méltóságát helyezi a középpontba. Erre az alapelvre kell épülnie 

minden társas kapcsolatnak és közösségi szerveződésnek. Az erkölcstan magába foglalja az 

ember minden fontos viszonyulását – önmagához, társaihoz és közösségeihez, környezetéhez 

és a világhoz –, mert ezek alapozzák meg azt az értékrendet, amelyre az ember döntései során 

támaszkodhat.   

Az erkölcsi nevelés fő célja a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, az európai 

civilizációban általánosan elfogadott erkölcsi értékek tanulmányozása és ezek alkalmazása a 

mindennapokban – azzal a szándékkal, hogy mindez segítségükre legyen a megfelelő 

életvezetés és értékrend kialakításában, az önálló véleményformálásban, erkölcsi problémáik 

tudatosításában és a felelős döntéshozatalban. Az erkölcsi kérdésekről való gondolkodás során 

az elemi értékek fokozatosan értékrenddé, többé-kevésbé koherens, folyamatosan formálódó 

meggyőződésekké állnak össze, amelyek később meghatározó módon befolyásolják a 

felnőttkori életmódot, életfelfogást és életminőséget.  

A cselekedetek és az elmulasztott cselekedetek, a társadalmi teljesítmények 

megítéléséről azonban csak akkor folyhat értelmes párbeszéd, ha léteznek olyan erkölcsi 

alapelvek, amelyeket a nagy többség mértékadónak tart. Az értékrelativizmus elkerülése 

érdekében fontos tehát hangsúlyozni, hogy az erkölcstan tantárgy azoknak az alapértékeknek a 

megerősítésére törekszik, amelyek összhangban állnak az egyetemes és európai emberi 

értékrenddel, amely az Alaptörvényből is kiolvasható.  

A különböző társadalmakban azonban nem egészen egységes a közösnek tekinthető 

értékek és normák értelmezése – különösen olyankor nem, amikor ezek konkrét helyzetekben 

ütköznek egymással, vagy sajátos érdekek befolyásolják a róluk való gondolkodást. Ezért az 

értékek és a normák megítélése minden korban gyakran képezte vita és egyeztetés tárgyát a 

közösségeken belül – és sokszorosan így van ez napjainkban, amikor a környezet a korábbiaknál 

kevesebb biztos tájékozódási pontot kínál a fiatalok számára. A saját értékek keresése közben 

azonban fontos megérteni azt is, hogy az értékek sokfélék és kulturálisan változatosak, s a 

tanulóknak nyitottá kell válniuk a sajátjukétól eltérő értékrendek befogadására is. A magatartást 

befolyásoló értékek/erények egy része személyes jellegű, mivel az énnel és az identitással áll 
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kapcsolatban. Más részük interperszonális – másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra 

vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű – közösségeinkhez és 

környezetünk egészéhez kapcsolódva fontos szerepet játszik abban, hogy világunk élhető és 

utódainkra is átörökíthető maradjon.  

Az erkölcsi érzék, illetve mélyebb szinten a lelkiismeret fejlesztése azt jelenti, hogy 

képessé tesszük gyermekeinket arra, hogy olyan értékeket erősítsenek meg magukban, amelyek 

egyszerre igazodnak az alapvető erkölcsi értékekhez, valamint saját és közösségeik érdekeihez. 

Közben pedig fejlődnek bennük azok a pozitív belső késztetések is, amelyek segítségükre 

vannak a jó és a rossz felismerésében, az elkövetett hibák kijavításában, valamint a bűntudat 

kezelésében.  

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek 

előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért az önálló, felelős és kritikai 

gondolkodás, valamint a tudatos cselekvés kialakulásának elősegítése. Ugyanilyen fontos 

jellemzője a felelős magatartásnak az empátia, a másik ember helyzetének megértése és 

átérzése. Az erkölcsi nevelés alapvető feladata ezért a másokkal való törődés, a szolidaritás 

képességének erősítése is. S végül a felelős cselekvés harmadik elengedhetetlen összetevője az 

a képesség, hogy elvont, egyetemes nézőpontból is rá tudjunk tekinteni a dolgokra. Ebből a 

szempontból az erkölcsi nevelés fő feladata az igazságosság és a méltányosság elvének 

megértetése és elfogadtatása a gyerekekkel. A nevelés e három területének ugyanakkor szerves 

részét képezi az érzelmi intelligencia fejlesztése is, amely a viselkedést a kognitív szint alatt – 

e szintnél erősebben – befolyásolja, s amelynek hiánya, illetve fejletlensége elemi akadálya 

lehet a kívánatos értékek bensővé válásának.  

Az iskolai tanulásra jellemző módon az erkölcstan is számos ismeretet közvetít. A 

tantárgy felépítése azonban nem elsősorban ismeret-, hanem sokkal inkább érték- és 

fejlesztésközpontú. A fejlesztés célja a magatartást meghatározó erkölcsi kategóriák 

jelentéstartalmának évről évre való gazdagítása, az életkornak megfelelő szinten való 

megtapasztalása, tudatosítása, illetve szükség szerinti újrarendezése. Mindennek személyes 

tapasztalatokon, reflexiókon és véleményalkotáson kell nyugodnia. A tananyag felépítése ezért 

nem lineáris, hanem spirális szerkezetű. Az életkornak megfelelő résztémák és tevékenységek 

hátterében évről évre ugyanazok a nagy tematikai egységek térnek vissza – más-más konkrét 

előfordulási szinten, más-más hangsúlyokkal –, építve a korábbi tapasztalatokra, kiegészítve és 

szintetizálva azokat. A kétéves szakaszokon belül azonban sem a nagy témakörök, sem pedig a 

résztémák tantervi egymásutánja nem jelent előírt sorrendet. Az, hogy melyik kérdéskör mikor 

kerüljön sorra, leginkább helyben, a tanulócsoport ismeretében határozható meg.  

A tananyag tartalma inkább épül a hétköznapi életből merített és oda visszacsatolható 

tapasztalatokra, illetve személyes élményekre, mint elméleti jellegű ismeretekre. Ezeket 

természetes módon egészíthetik ki az életkornak megfelelő erkölcsi kérdéseket felvető 

történetek, mesék, mondák, irodalmi vagy publicisztikai szövegek, filmek vagy digitális 

formában elérhető egyéb tartalmak. Az erkölcstan a tanulókra nem közlések befogadóiként, 

hanem a tanulási folyamat aktív – gondolkodó, kérdező, mérlegelő, próbálkozó, vitatkozó és 

útkereső – résztvevőiként tekint.  

Mivel az erkölcsi nevelés már kisgyermekkorban, a családban elkezdődik, majd az 

óvodában és egyre táguló környezeti hatások között folytatódik – ideértve a kortársi csoportokat 

és a médiát is –, a gyerekek sem az első napon, sem pedig a későbbiekben nem „tiszta lapként” 

lépnek be az iskola kapuján. Valamilyen ösztönösen és/vagy tudatosan már meglévő erkölcsi 
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rendet hoznak magukkal. Ezzel összhangban vagy ezzel vitatkozva kell megpróbálni segítséget 

nyújtani nekik ahhoz, hogy el tudjanak igazodni az egymásnak sokszor ellentmondó 

értéktartalmú információk, üzenetek között, illetve hogy választást igénylő helyzetekben 

lelkiismeretük szavára hallgatva, morálisan helyes döntéseket tudjanak hozni.  

Mivel ez sohasem jön létre a gyerekek személyes megérintődése és elhatározása nélkül, 

a pedagógus feladata nem erkölcsi kinyilatkoztatások megfogalmazása, az erkölcsi jóval 

kapcsolatos ismeretek vagy egyes értékek verbális hangoztatása, hanem elsősorban a figyelem 

ráirányítása a különböző élethelyzetek morális vonatkozásaira, a kérdezés, a gondolkodás és az 

állásfoglalás bátorítása, a szabad beszélgetések, valamint a nézőpontváltást gyakoroltató 

szerepjátékok és viták moderálása. Nem lehet azonban eléggé hangsúlyozni – különösen az 

általános iskolai korosztály esetében –, hogy az eredmény döntő mértékben nem a közlések 

tartalmán, hanem a közvetítés módján múlik. Egy hiteles felnőtt, akinek értékekkel kapcsolatos 

nézetei összhangban vannak a tetteivel, csupán a példája révén erősebb és maradandóbb 

erkölcsi hatást tud gyakorolni a gyerekekre, mint mások a szavaikkal.  

Az erkölcsi tanulást számos pedagógiai módszer és tevékenység segítheti, amelyek 

legfontosabb közös jellemzője az élményszerűség, a fizikai, szellemi és lelki értelemben vett 

cselekvő tanulói részvétel. Az erkölcstanórák kitüntetett munkaformája lehet sok egyéb mellett: 

a szabad beszélgetés, az önkifejező alkotás, a vita, a szerepjáték, a megfigyelés, a kérdezés, a 

rendszerezés és az elemzés, valamint az iskolai és a helyi közösség életébe, esetleges 

problémáinak megoldásába, a különböző szintű kulturális és közösségi értékteremtésbe való 

tevékeny bekapcsolódás. Az erkölcsi nevelés jó lehetőségeit kínálják ugyanakkor az olyan 

tanórán kívüli formák is, mint például az iskolai hagyományok ápolása, a társak segítése, a helyi 

közösség számára végzett bármilyen hasznos tevékenység, illetve az önkéntes munka.  

Mindezzel összhangban az értékelés módja is eltér a hagyományos tantárgyi 

értékeléstől. Az osztályozás nélküli értékelés fontos területe lehet a kívánatos magatartási 

értékek rendszeres megerősítése – szóban vagy bármilyen egyéb formában – egyrészt a 

pedagógus, másrészt a társak és a közösség részéről. Az ilyen típusú visszajelzések 

befogadására jó keretet nyújthat a tanulói portfólió. Osztályzattal is értékelhető az egyéni vagy 

közös feladatokban való részvétel, illetve egy-egy konkrét tevékenység. Soha nem irányulhat 

viszont az értékelés azoknak a személyes vélekedéseknek a minősítésére vagy osztályozására, 

amelyek értékközpontú kialakítása a tantárgy lényegi funkciója.  

 

 

2. évfolyam  

 

Az iskolai erkölcsi nevelés nem előzmény nélküli: kisgyermekkori alapokra építhet. A 

kisgyermek azonosul a szeretett személyekkel. Az általuk megjelenített szociális normák 

alakítják első ítéleteit arról, hogy mi a jó és mi a rossz. Ezért fontos, hogy a pedagógus ismerje 

a szubkultúrá(ka)t, ahonnan tanítványai érkeznek. A gyermekek az óvodában megismerkednek 

a társas normák első intézményesített formáival, amelyek betartása révén tapasztalatokat 

szereznek a családnál tágabb közösséghez tartozás élményéről és rendjéről. A gyerekek 

többsége az óvodáskor végére érti meg teljesen, hogy a nem az ember állandó jellemzője, és 

többé-kevésbé kialakul nemi identitásuk. Négyéves koruk körül kezd formálódni etnikai 

identitásuk. Saját bőrszínükhöz és etnikumukhoz való viszonyuk alakulása azonban erősen 

függ attól, hogy az őket körülvevő szűkebb és tágabb környezet milyen képet alkot az ő 
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csoportjukról mint egészről. Mások bántása és a másoknak való segítségnyújtás képessége – az 

agresszió és a proszociális viselkedés – általában hároméves kortól kezdve jelenik meg a 

gyerekek magatartásában. Mindkét viselkedési mód alakulása nagymértékben függ azonban a 

környezeti hatásoktól, és döntő módon visszahat a gyermek én-tudatának, illetve egész 

személyiségének fejlődésére. Az alapvető viselkedési normák az iskolába lépés idejére 

kezdenek rögzülni a gyerekekben, ami lehetőséget teremt arra, hogy fokozatosan 

megtanuljanak uralkodni saját késztetéseiken, és képesek legyenek érzelmeiket, mozgásukat, 

választásaikat ellenőrizni – vagyis fokozatosan képessé váljanak az önkontrollra.   

Az általános iskola 1–2. évfolyamán egyre több időt töltenek a gyerekek a kortársaikkal, 

s ennek eredményeként felerősödnek a versengések, az együttműködést igénylő helyzetekben 

átélt sikerek és kudarcok, illetve a külső visszajelzések. Ezek hatására spontán módon kezd 

átformálódni a gyerekek önértékelése. Ez a folyamat jó alapot kínál az önismeret és a társas 

kultúra, valamint a szociális kompetencia fejlődésének tudatos pedagógiai eszközökkel való 

támogatására.  

A tanulók megismerési folyamatai – az észlelés, a figyelem, az emlékezet, a képzelet és 

a gondolkodás – szintén jelentős változáson mennek át ebben az életszakaszban, amire az 

erkölcstanórákon is ráépülhet a szóbeli anyanyelvi kommunikáció célzott fejlesztése. 

Mindazonáltal az önkifejezés legjellemzőbb formája ebben az időszakban a tanulságok direkt 

módon való megfogalmazása helyett a mesélés, az élményeken alapuló rajzolás, festés, 

mintázás és a mozgás. Ez jó lehetőséget teremt az esztétikai-művészeti tudatosság és 

kifejezőképesség életkornak megfelelő formálásához is.  

A nevelői közösségnek érzékenyen kell alkalmazkodnia az eltérő szociokulturális 

háttérrel rendelkező gyerekek magukkal hozott sokféle normájához, az ezekből fakadó 

kulturális és képességbeli sokszínűséghez. Egyúttal azonban – a családi érték- és 

normarendszert kiindulási alapnak tekintve –, el kell kezdenie támogatni a gyerekeket abban, 

hogy fokozatosan be tudjanak illeszkedni az iskolai közösség érték- és normavilágába. Nagyon 

fontos, hogy a pedagógus és a gyermek kapcsolatában ne jelenjék meg az agresszió semmilyen 

formája, és a tanító magatartása az általa is elvárt proszociális viselkedés mintáit közvetítse 

tanítványai felé. Ugyanilyen fontos, hogy kontroll alatt tartsa esetlegesen meglévő előítéleteit, 

valamint a tanítványai körében spontán módon megjelenő előítéletes viselkedési elemeket. 

Jelentős mértékben függ ugyanis ettől, hogy miként alakul az osztály kisebbség(ek)hez tartozó 

tagjainak énképe és autonóm erkölcse.   

A 2. osztályosok gondolkodásának általános sajátossága a konkrét műveleti jelleg. 

Igazán tárgyak és események jelenlétében tudnak problémákat mérlegelni és megoldani. 

Hosszabb ideig képesek már szándékos figyelemre, de könnyebben tudnak valamit átélni, mint 

figyelmüket szándékosan a feladatra összpontosítani. Idegrendszerük működését még az agyuk 

érzelmi-indulati életet szabályozóközpontja uralja. A tantárgy keretében felvetődő erkölcsi 

kérdéseket ezért érdemes mindig valamilyen konkrét és az adott pillanatban jelen lévő – látott, 

hallott vagy cselekvéses módon átélhető – élményhez kapcsolni. Az életkornak leginkább 

megfelelő élmények közege pedig ebben az életszakaszban a mese világa. A gyerekek ugyanis 

7–8 éves korukig a mesék közegében tudják legkönnyebben kezelni félelmeiket és 

szorongásaikat. Az élet olyan nagy kérdéseire, mint például az elválás vagy a halál, ebben a 

közegben kapnak számukra feldolgozható módon választ – miközben azért persze már pontosan 

különbséget tudnak tenni a mese és a valóság között.  
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Bár a tantárgy egészében később fontos szerepet töltenek be a dilemmák és a viták, az 

2. osztályos gyerekek foglalkozásain ezeknek még kevéssé van helye. Ennek a korosztálynak 

mindenekelőtt állandóságra és érzelmi biztonságra van szüksége a fejlődéshez. A társas 

helyzeteken belüli nézőpontváltás – hol egyik, hol másik szerepbe helyezkedve –azonban már 

az ő esetükben is jól gyakoroltatható, előkészítve ezzel az empátia és az érvelő vita 

képességének későbbi kialakulását.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Éves órakeret:36 óra  

Kidolgozott óra:32 óra  

Kidolgozandó óra: 4 óra  

 

 

 

Tematikai 

egység  

Az én világom  Órakeret  

 

5,5  

  10%  2  

Előzetes tudás, 

tapasztalat  

  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai:  

Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése.   

A saját környezet elemeihez való viszonyulás tudatosságának 

fejlesztése.   

A nehéz helyzetekkel való megbirkózás képességének 

megalapozása.   
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Ismeretek/fejlesztési követelmények   Kapcsolódási pontok  

Ki vagyok én? Hogyan és hányféle módon szólítanak 

engem mások? Mit jelent a nevem?   

Hol születtem és mikor? Hány éves vagyok? Kik a szüleim?  

Mit tudok magamról? Milyen voltam kisebb koromban?  

Miben változtam?   

Milyen jelek tartoznak hozzám, amelyek az én helyemet, az 

én dolgaimat jelölik és megkülönböztetik azokat másokéitól?  

 

Ilyen vagyok    

Milyennek látom magam, ha tükörbe nézek? Hasonlítok-e 

valakire a családban? Mit szeretek magamon? Van-e olyan, 

amit nem szeretek, és ha igen, miért?   

Minek szoktam örülni, mitől leszek szomorú, és mitől félek? 

Ha szomorú vagyok vagy félek, mitől múlnak el ezek a rossz 

érzések?  

Hogyan tudok vigyázni magamra és az egészségemre? Miben 

kell erősödnöm?  

 

Kedvenc helyeim, tárgyaim és tevékenységeim  

Hol szeretek lenni, és hol nem, miért? Hová szeretnék 

eljutni? Melyek a legkedvesebb játékaim és tárgyaim? Miért 

szeretem őket? Hogyan vigyázok rájuk? Mit szeretek 

játszani és kivel? Mit szeretek csinálni és mit nem? Miért?  

 

Nehéz helyzetek  

Mit könnyű megtennem, és mit nehéz? Voltam már olyan 

nehéz helyzetben, amikor először nem tudtam, mit kell 

tennem? Végül mit tettem? Mit csinálnék most, ha 

ugyanabban a helyzetben lennék?   

Önismereti játékok.  

Vizuális kultúra:  

személyes élmények 

megjelentetése sík vagy 

plasztikus alkotásokban.  

 

Magyar nyelv és irodalom:  

- beszédkészség, 

beszédbátorság 

fejlesztése - önismereti 

gyakorlatok  

- a szituációnak 

megfelelő  

nyelvhasználat fejlesztése  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  Lány, fiú, születésnap, változás, öröm, szomorúság.  

 

 

Tematikai egység  Társaim – Ők és én  Órakeret   6  

  10%  -  

Előzetes tudás, 

tapasztalat  

  Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

417 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A személyes kapcsolatok és vonzódások világában való 

tájékozódás képességének fejlesztése, mások elfogadásának 

segítése.  

Az alapvető kommunikációs formák tudatos használatának 

fejlesztése.  

A személyes érzések és gondolatok kifejezésének 

gyakoroltatása.   

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények   Kapcsolódási pontok   

Akiket ismerek  

Kiket ismerek a rokonságból, az iskolából és 

máshonnan?  

Milyen kapcsolat fűz hozzájuk? Ki mennyire áll közel 

hozzám? Kiket szeretek, kiket nem, és miért? Miért 

jó, ha különféle ismerőseink vannak?  

 

Mások másmilyenek  

Milyenek más gyerekek? Mi mindenben különböznek 

tőlem? Vajon milyennek látnak ők engem?   

 

Kapcsolatba lépek másokkal  

Milyen helyzetekben és milyen okból lépek 

kapcsolatba másokkal? Hogyan szólítsam meg a 

különböző korú közeli és távolabbi ismerősöket? 

Hogyan szólítsam meg az iskola idősebb tanulóit, a 

tanárokat és az iskolában dolgozó többi felnőttet?  

Hogyan kérhetek segítséget felnőttektől és 

gyerekektől? Hogyan szólítsak meg egy ismeretlen 

embert, ha segítségre van szükségem? Hogyan 

viselkedjek, ha engem szólítanak meg?  

Hogyan illik viselkednem különböző 

helyzetekben? Mit tegyek, ha idegen ember 

szólít meg az utcán? Kiben bízhatok meg?   

 

Gondolataim és érzéseim kifejezése  

Honnan tudhatom egy másik emberről, hogy mit 

érez?  

Mi mindent tudok kifejezni szavakkal, gesztusokkal 

és képekkel?   

Hogyan mutathatom meg, ha szeretek valakit? 

Miként fejezhetem ki elfogadható formában azt, ha 

nem szeretek valakit? Milyen jelek árulják el 

számomra, hogy milyen érzéseket vált ki 

másokból, amit mondok vagy teszek?  Mivel 

tudnak mások megbántani engem? Mivel tudok én 

megbántani másokat? Előfordulhat-e olyan helyzet, 

Környezetismeret:  

különbség a felnőttek és a 

gyerekek között.  

 

Magyar nyelv és 

irodalom: egyszerű 

ítéletalkotás mesék 

szereplőiről; mindennapi 

konfliktusok átélése 

dramatikus játékban; 

szöveges üzenetek érzelmi 

tartalmának megértése. A 

szituációnak megfelelő 

nyelvhasználat 

alkalmazása. Nem 

verbális jelzések 

tartalmának felismerése.   

 

Vizuális kultúra: 

átélt esemény 

vizuális 

megjelenítése;   

a kép és a hang szerepének 

megfigyelése animációs 

mesékben; a közvetlen és 

közvetett kommunikáció 

közti különbségek 

felismerése.  
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amikor jobb, ha nem mutatjuk ki az érezéseinket? 

Miben más az, ha személyesen találkozunk 

valakivel, mint hogyha telefonon vagy interneten 

beszélünk vele?  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Ismerős, ismeretlen ember, megszólítás, udvariasság, illem, 

segítségkérés, érzés, gondolat, öröm, bánat, szeretet, 

rokonszenv, ellenszenv.  

 

 

 

Tematikai egység  Közvetlen közösségeim – A család és a gyerekek  Órakeret   9  

  10%  1  

Előzetes tudás, 

tapasztalat  
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai:  

A családi-rokonsági kapcsolatok személyes értékeinek 

tudatosítása.  

A családi hagyományok és ünnepek átérzésének elősegítése.   

Az iskoláskor életmódbeli sajátosságainak tudatosítása.  

Annak felismertetése, hogy más családokban egészen más 

módon élhetnek a gyerekek. A mások szokásai iránti tisztelet 

megalapozása.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények   Kapcsolódási pontok   

Különféle közösségeim  

Milyen csoportokhoz tartozom? Mi változott ezen a 

téren óvodás korom óta? Melyek az én közösségeim 

az iskolában és az iskolán kívül?  

 

Család és rokonság  

Kikből áll a mi családunk? Milyen a kapcsolatom 

azokkal a családtagjaimmal, akikkel együtt lakom? 

Vannak-e olyan közeli családtagjaim, akikkel nem 

közös lakásban lakunk? Jó, ha együtt vagyunk? Mit 

kapok tőlük, és én mit adok nekik? Hogyan tudjuk 

segíteni egymást? Vannak-e szabályok a családban, 

amelyeket be kell tartani?  

Kik tartoznak még a rokonságunkhoz, és velük 

milyen a kapcsolatom? Mit jelent számunkra az, hogy 

rokonok vagyunk?   

Vajon más családok ugyanúgy élnek, mint mi? Mi 

mindenben különbözhet egyik család a másiktól?   

 

Családi hagyományok  

Milyen hétköznapi családi szokásaink vannak? Mit 

szeretek ezek közül és mit nem? Miért?   

Milyen családi ünnepeink vannak, és hogyan tartjuk 

meg ezeket? Mit szeretek közülük és miért? Van 

olyan is, amit nem szeretek? Miért?  

Miben különböznek más családok szokásai és ünnepei 

a mieinktől?   

 

A gyerekek élete  

Hogyan telik egy napom az iskolában? Milyen a 

hétvégém? És milyen számomra egy ünnepnap vagy 
az iskolai szünet egy napja?    

Vajon máshol hogyan telik el a gyerekek egy-egy 

napja? Mi mindenben lehet más az életük, mint az 

enyém?   

Iskolai rendezvények.  

Környezetismeret: az 

iskolai élet rendje.  

 

Vizuális kultúra: az 

internethasználat 

szabályai; videojátékokkal 

kapcsolatos élmények 

feldolgozása.  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: élet a 

családban; családi 

rendezvények, ünnepek, 

események; iskolai és 

osztályrendezvények.  
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Kulcsfogalmak/f 

ogalmak  

Család, rokon, segítségnyújtás, szokás, hagyomány, ünnep, 

hétköznap, feladat, szabadidő.  

 

 

 

Tematikai egység  Tágabb közösségeim – A lakóhelyi közösség  Órakeret   6  

  10%  1  

Előzetes tudás, 

tapasztalat  

  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai:  

A helyi társadalomba való beágyazottság tudatosítása.  

A lakóhelyi közösséghez fűződő kapcsolatok és értékek 

tudatosítása.   

A lakóhelyi közösség hagyományainak megismertetése.  

Annak megértetése, hogy más emberek sokszor más 

körülmények között élnek.   

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények   Kapcsolódási pontok   

Akik körülöttünk élnek  

Kik élnek körülöttem, és kivel milyen kapcsolatban 

vagyok?  Mi köt össze azokkal, akikkel egy helyen 

(községben, városi lakónegyedben, utcában, 

társasházban) élek?   

Vannak-e közös lakóhelyi szokásaink és 

hagyományaink? Ha igen, részt szoktam-e venni 

ezekben? Mi a jó bennük?  

 

Más lakóhelyek, más szokások  

Másutt hol jártam már a családommal vagy az 

iskolával? Milyen más helyekkel állnak kapcsolatban a 

szüleim és a rokonaim? Mi mindenben különböznek 

ezek a mi lakóhelyünktől?   

Vajon vannak-e egészen másféle lakóhelyek is 

hazánkban és a világ más részein?   

A „másság” elfogadása.  

Vizuális kultúra: 

környezetünk külső és 

belső terei. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Lakóhely, szomszéd, falu, város, szokás, hagyomány.   

 

 

Tematikai egység  A környező világ  Órakeret   6  

  10%  -  

Előzetes tudás, 

tapasztalat  
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A lakóhelyi élővilághoz fűződő személyes kapcsolat 

kialakulásának elősegítése.  

 A környező élővilág megóvására irányuló felelősségérzet 

megalapozása.   

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények   Kapcsolódási pontok  

Kicsik és nagyok  

Mi nagyon kicsi, és mi óriási? Mi van nagyon közel és 

mi van borzasztóan messze?   

Mi van alattunk, és mi van felettünk? Mi volt nagyon 

régen, és mi lesz a távoli jövőben? Honnan tudhatunk 

ezekről a dolgokról?  

 

A képzelet határai  

Hová tudunk eljutni, és hová nem tudunk?  

Merre járunk az álmainkban?   

Hol játszódnak a mesék, és kik a szereplőik? Kiknek a 

fejében születnek a mesék? Én is kitalálhatok meséket?   

 

A jó és a rossz  

Kik a jók és kik a rosszak a mesékben? Honnan 

tudjuk? Mi mindent tesznek a jó és mit a gonosz 

szereplők? Miért és hogyan harcolnak egymással a 

mesékben a jó és gonosz oldal hősei?  

Növények és állatok a környezetünkben   

Miért jó, hogy vannak körülöttünk növények? Mi 

változna meg, ha hirtelen eltűnnének? Hogyan tudunk 

vigyázni rájuk és részt venni a gondozásukban?   

Vajon felelősek vagyunk-e az erdőkben és a réteken 

élő növényekért is? Mit tudunk tenni értük?  

Milyen állatok élnek a környezetünkben? Hogyan 

tudunk részt venni a gondozásukban? Mit jelentenek 

számunkra a velünk élő házi állatok? Mi az, amit 

megtehetünk egy állattal, és mi az, amit nem szabad 

megtennünk?   

 

A természet védelme  

Melyek a kedvenc helyeim a vidékünkön, és miért 

éppen ezeket szeretem?   

Miért hívnak egyes tájakat, növényeket vagy állatokat 

védettnek? Én hogyan tudok hozzájárulni a természet 

és az élővilág értékeinek megóvásához?  

Környezetismeret: 

szobanövények és házi 

kedvencek gondozása; 

veszélyeztetett fajok.  

 

Vizuális kultúra: a 

természeti környezet 

elemeinek megjelenítése.  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: növényápolás, 

állatgondozás.  

 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: a mesék világa; 

alapvető erkölcsi-

esztétikai kategóriák 

(szép-csúnya, jórossz, 

igaz-hamis).  

 

Vizuális kultúra: 

elképzelt dolog 

vizuális megjelenítése; 

különböző anyagok 

használata a kifejezés 

szándékával; 

képzeletbeli helyek, 

terek megjelenítése;  

meseszereplők 

megjelenítése különféle 

technikákkal. 
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Kulcsfogalmak/f 

ogalmak  

Természet, vidék, környezet, táj, növény, állat, felelősség, 

gondozás, védett növény és állat, természetvédelem. Kicsi, nagy, 

óriási, közel, távol, múlt, jövő, mese, álom, képzelet, jó, rossz, 

gonosz, harc.  

 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két  

évfolyamos ciklus 

végén  

A tanuló életkorának megfelelő reális képpel rendelkezik saját külső 

tulajdonságairól, tisztában van legfontosabb személyi adataival.   

Átlátja társas viszonyainak alapvető szerkezetét.   

Képes érzelmileg kötődni környezetéhez és a körülötte élő emberekhez. 

Képes kapcsolatba lépni és a partner személyét figyelembe véve 

kommunikálni környezete tagjaival, különféle beszédmódokat tud  

 

alkalmazni.  

A beszélgetés során betartja az udvarias társalgás elemi szabályait.  

Érzi a szeretetkapcsolatok fontosságát.  

Érzi, hogy a hagyományok fontos szerepet játszanak a közösségek 

életében.  

Törekszik rá, hogy érzelmeit a közösség számára elfogadható formában 

nyilvánítsa ki.  

Képes átélni a természet szépségét, és érti, hogy felelősek vagyunk a 

körülöttünk lévő élővilágért.  

Képes rá, hogy érzéseit, gondolatait és fantáziaképeit vizuális, mozgásos 

vagy szóbeli eszközökkel kifejezze.  

Tisztában van vele és érzelmileg is képes felfogni azt a tényt, hogy más 

gyerekek sokszor egészen más körülmények között élnek, mint ő.  

Meg tudja különböztetni egymástól a valóságos és a virtuális világot.   

 

 

 

ÉNEK-ZENE  

B változat  

 

 

1–4. évfolyam  

 

A zenei nevelés általános és legfőbb célja az érzelmi, értelmi és jellemnevelés, az igényes zene 

bemutatása és megszerettetése, kulcsot adva a tanulóknak az éneklésen, zenélésen keresztül 

történő megismeréshez, megértéshez.   

A közös éneklés, muzsikálás élményének megteremtésén túl, melynek révén megvalósul 

a befogadás és az önkifejezés, valamint az egymásra figyelés harmóniája, hangsúlyt kap a 

közvetlen cselekvés, alkotás, önkifejezés folyamata, mely színesíti a fantáziát, formálja az 

ízlést.  
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A zenei jelrendszerek megismerése és alkalmazása a zene megértését, befogadását segíti. 

A magyar népzene, a nemzeti hagyományok, a zenetörténeti korszakok legfontosabb 

jellemzőinek megismerésén keresztül önálló zenei világkép alakul ki, fejlődik a kritikai 

képesség, a nemzeti identitástudat.  

Az 1–4. évfolyamok feladata, hogy megalapozzák a zenei nevelést, a zene 

megszerettetéséhez és az egyes zeneművek élményt nyújtó megismeréséhez vezető út 

kialakítását segítsék. A mozgással, tánccal, játékkal egybekötött csoportos éneklés, a közös 

muzsikálás az egymásra figyelés és a közösségformálás rendkívüli lehetőségét biztosítja. Ebben 

az oktatási szakaszban történik az éneklési kultúra megalapozása, a helyes testtartás és légzés, 

a jó fizikai állóképesség kialakítása, illetve erősítése. A ritmusjátékok, az énekléshez 

kapcsolódó különféle mozgások gyorsan és látványosan segítik az esztétikus, jól koordinált 

mozgást. A zenei emlékezet, a belső hallás fejlesztése, a zenei ismeretek elsajátítása megteremti 

a játékos alkotás, a zenei improvizáció feltételét. A testhangszerek, 

ritmushangszerek/hangszerek használata fejleszti a hangszínhallást, figyelemre, koncentrációra 

nevel. A zenehallgatás az auditív befogadás fejlesztésének eszköze, és a gyermeki élményvilág 

fontos része. A néphagyományok, népszokások a zenei anyanyelv megismerésében, a nemzeti 

azonosságtudat megalapozásában töltenek be fontos szerepet.  

A gyermekek csoport előtti éneklése, hangszeres előadása módot ad az egyéni készségek 

kibontakoztatására, a helyes önértékelés kialakítására és a kiemelkedő adottságú gyermekek 

fejlesztésére.  

A heti 2 óra lehetőséget biztosít arra, hogy a zenei írás-olvasás ebben a képzési szakaszban 

azonos súllyal szerepeljen.  

Az 5–8. évfolyamok feladata, hogy megszilárdítsák a zenei alapműveltséget. A heti 1 

órában megváltozik a fejlesztési feladatok szerkezete. Az éneklésre fordítható időkeret csökken, 

a befogadói kompetenciák fejlesztésére és a zenehallgatásra, zeneművek megismerésére 

fordítható idő növekszik. Az elméleti ismeretanyag a 7–8. osztályok felé haladva folyamatosan 

csökken, a kottaolvasás gyakorlata fokozatosan eltolódik a felismerő kottaolvasás felé.  

A 9–10. és 11–12. osztályokban, bár énekes és generatív tevékenységekhez 

kapcsolódóan, de tovább folytatódik a hangsúly áthelyeződése a befogadói kompetenciák 

irányába.   

A zenei nevelés célja is átalakul, előtérbe kerül a zene önálló értelmezésének segítése. 

Cél, hogy a tanulók a zenei műalkotások megismerése révén helyesen tájékozódjanak korunk 

kulturális sokszínűségében, értelmezni tudják a zene különféle funkcióit, valamint a médiában 

és a filmművészetben betöltött szerepét. Elvárás, hogy zenei dokumentumok gyűjtésével 

fejlődjön rendszerezési és feldolgozási készségük, képesek legyenek önálló vélemény, értékelés 

megfogalmazására.   

A zenehallgatás feladata elsősorban a tájékozódás, az összefüggések, a zenei fejlődés 

láttatása, az önálló gyűjtőmunkára és véleményalkotásra késztetés. Szerepe a művek 

megismerésén, elemzésén keresztül a kultúrabefogadás szándékának erősítése.  

 

Általánosságban véve: a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott fejlesztési követelmények 

alapján minden órának része az éneklés, megfelelő egyensúlyban a zenei írás és kottaolvasás, a 

zenei generatív készségek fejlesztése és fenntartása, valamint a zenehallgatás kapcsán nyert 

zenei ismeretek, kompetenciák, az esztétikai fogékonyság bővítése.   
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A zenepedagógiai tevékenység részben a tanulók iskolában, részben az iskolán kívül 

szerzett zenei tapasztalataira, zenei élményeire, illetve, adott esetben, zenei gyakorlatára épül. 

A személyi és szervezeti adottságok feltételei szerint ösztönzi a tanulókat énekkar(ok)ban és 

más önszerveződő zenei együttesekben való részvételre. Támogatja a közös zenei élményeken, 

hangversenyeken, táncházakban való részvételt.  

A kerettantervek által előírt tartalmak a tantárgyak számára rendelkezésre álló időkeret 

kilencven százalékát fedik le. Egy heti két (évi 72) órás időkerettel rendelkező tantárgy 

kerettanterve tehát évi 7 óra szabad időkeretet biztosít a tantárgy óraszámán belül a 

pedagógusnak, melyet a helyi igényeknek megfelelően, a kerettanterven kívüli tantárgyi 

tartalommal tölthet meg.  

A táblázatokban két évre vonatkozó órakeretek vannak feltüntetve, melyek a különböző 

tevékenységek egymáshoz viszonyított arányát is jelzik.  

A tematikai egységek és a közműveltségi tartalmak az oktatás gyakorlatában átfedik 

egymást. A tagolás a Nemzeti alaptanterv fejlesztési feladatai alapján készült, a jobb 

áttekinthetőséget szolgálja. A fejlesztési célok a tanítás során mindig az előző ismeretanyagra, 

elért fejlesztésre építve, komplex módon jelennek meg.   

Az ének-zene tantárgy a Nemzeti alaptantervben meghatározott fejlesztési területek, 

nevelési célok közül az alábbiak megvalósításához járul hozzá hatékonyan:   

– erkölcsi nevelés (az emberi kapcsolatok normáinak és szabályainak elfogadása és a 

cselekvés mércéjévé tétele);  

– nemzeti öntudat, hazafias nevelés (hagyományok, ünnepek, szokások ismerete, 

különböző kultúrákkal való ismerkedés és azok tisztelete);   

– állampolgárságra és demokráciára nevelés (önmaguk elhelyezése a közösségben, a 

szabályok fontosságának megértése, a tanulótársak, a szűkebb-tágabb közösség 

önkéntes aktivitással történő segítése);   

– az önismeret és társas kultúra fejlesztése (kommunikációs képességek, a társakkal való 

együttműködés képessége, a mások iránt érzett felelősség és empátia);   

– testi és lelki egészségre nevelés (kiegyensúlyozott és harmonikus személyiség 

fejlesztése, a mozgással erősített testtudat, érzelmi intelligencia);   

– médiatudatosságra nevelés (választékosság, fejlett ízlésvilághoz tartozó szelekciós 

képesség, motiváció az értékes médiatartalmak befogadására).   

A kulcskompetenciák fejlesztésében az ének-zene tárgy az alábbiakhoz járul hozzá a maga 

eszközeivel:   

– esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség;   

– anyanyelvi kommunikáció;  –idegen nyelvi kommunikáció (5–12. osztály); –

matematikai kompetencia;  

– digitális kompetencia (9–12. osztály);    

– szociális és állampolgári kompetencia;  

– kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia; – hatékony, önálló tanulás (11–

12. osztály).  

2. évfolyam  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  
Zenei reprodukció I. 

Éneklés  
Órakeret   

35  

 
 

10%  
-  

Előzetes tudás  

Óvodából hozott gyermekjátékok, gyermekversek, 

gyermekdalok.  

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Az éneklési készség fejlesztése, az éneklési kultúra 

kialakítása.   

Alapvető fejlesztési cél a dalok szövegtartalmat kifejező 

megszólaltatása, a szép éneklés, egységes hangzás 

kialakítása helyes légzéssel és artikulációval, pontos 

dalkezdéssel és zárással.  

A népzenei anyag, a népi gyermekjátékok és a 

gyermekdalok feldolgozása énekléssel, ritmikus mozgással, 

valamint néptánccal, szabad mozgásos improvizációval.   

Daléneklés könnyű osztinátó kísérettel emlékezetből és 

kottából. Könnyű kétszólamú művek éneklése. Hangszeres 

kíséret alkalmazása a zenei anyag megszólaltatásában.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási 

pontok  

 

Éneklési készség fejlesztése:  

Megfelelő testtartás, helyes légzés és artikuláció, érthető 

szövegmondás.  

Homogén hangzás kialakítása, tiszta intonáció.  

Magyar nyelv és 

irodalom: 

gyermekversek, 

szókincsbővítés,  
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Kifejező előadásmód, helyes frazeálás.  Dalkezdés 

megadott hangról és tempóban, pontos indítással.  

Éneklés c’– d” hangterjedelemben, egyenletes tempóban.  

 

Többszólamú éneklési készség fejlesztése:  

Második szólamként alaphang (orgonapont) éneklése, 

kérdés-felelet játékok, hangutánzó dallam-osztinátók, 

ritmus-osztinátók, hangszeres kíséretek, quodlibetek stb.  

Egyszerű népdalkánonok.  

 

A daltanítás módszerei:   

Hallás utáni daltanítás.  

Daltanítás jelrendszerről.  

 

Zenei anyag: Népi gyermekjátékok: 

mondókák, kiolvasók, csujogatók, sétálók, szerepváltó és 

párcserélő körjátékok, leánykérő játékok, hidas játékok, 

különféle vonulások stb. bi-, tri-, tetra- pentaton, illetve bi-, 

tri-, tetra-, penta- hexachord hangkészlettel. Magyar 

népdalok:   

névnapköszöntők, csúfolódók, tréfás dalok, párosítók stb. 

Megzenésített versek, megszövegesített olvasógyakorlatok, 

illetve biciniumok: Kodály Zoltán, Bárdos Lajos, Járdányi 

Pál, Ádám Jenő stb. művei.  

Más népek dalai az alábbi kiadványok alapján:  Forrai 

Katalin: Szomszéd népek dalai (Tankönyvkiadó, 1965.) 

Forrai Katalin: Európai gyermekdalok I-II. (Holnap Kiadó, 

1999.)  

Olvasógyakorlatok az alábbi kiadványok alapján: Kodály 

Zoltán: 333 olvasógyakorlat (Editio Musica  

Budapest, 1962.)  

Kodály Zoltán: Ötfokú zene II. (Editio Musica Budapest, 

1958.) 

érthető szövegejtés, 

helyes artikuláció. 

 

Matematika: páros 

számok.  

 

Erkölcstan: 

szabálytudat 

erősítése.   

 

Környezetismeret:  

környezetünk, 

állatok, növények a 

gyermekdalokban, 

népdalokban.  

 

Dráma és tánc: népi 

gyermekjátékok, 

szerepjátékok, 

népdal és néptánc 

kapcsolata.  

 

Vizuális kultúra: a 

népi tárgykultúra.  

 

Testnevelés és sport: 

mozgás, tánc, játék, 

mozgáskoordináció.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Testtartás, légzés, artikuláció, frazeálás, intonáció.  Gyors-lassú, 

halk-hangos, magas-mély, kérdés-felelet, kezdőhang-záróhang 

ellentétpárok.  

Gyermekdal, népdal, quodlibet, kánon, bicinium.   

Egyenletes mérő, tempó, ritmus, osztinátó.  

Hangmagasság, dallam, dallamfordulat, dallamrajz, dallamsor, 

kíséret, ismétlés, variáció.  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Zenei reprodukció II.  

Generatív (önállóan és/vagy csoportosan 

alkotó), kreatív zenei tevékenység  

Órakeret   

7,5  

 

 

 

10%  

 -  

Előzetes tudás  

Kisgyermekkori zenei élményanyag. Gyermekjátékok, 

gyermekversek, gyermekdalok. Ezekhez kapcsolódó (testi) 

nagymozgások, valamint hangutánzó dallam- és 

ritmusmotívumok.   

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A zene és a szöveg, a zene és a mozgás, a zenei és a képi 

kifejezés összekapcsolása.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok   
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Mozgásfejlesztés:  

Koordinált ritmikus mozgás, térérzékelés fejlesztése.   

Egyenletes mérőütés alkalmazása.   

Tempóváltozások érzékelése és reprodukciója.   

Metrikus és kisebb formai egységek érzékelése.   

Játékos feladatok megoldása alapritmusokkal és hangokkal.   

 

Generativitás fejlesztése:   

Kisebb formai egységek, motívumok, azonosságok, 

hasonlóságok, különbözőségek, ismétlődés, variáció 

(ritmikai, tempóbeli, dinamikai, dallami, karakterbeli) 

megfigyeltetése és tudatosítása.  

Megadott szövegekre (pl. versek) ritmus és dallam 

rögtönzése.  

Megadott dallamokhoz variációk fűzése.  

Képekhez dallam és ritmus társítása.  

 

Hallásfejlesztés:  

Hangrelációk érzékeltetése nagymozgással, reláció 

térbeli mutatásával, kézjellel.  

Ellentétpárok, pl. csend és hang, beszéd és énekhang, 

hangos és halk, mély és magas, rövid és hosszú 

érzékelése és reprodukciója.  

A tanult dalokból a dallam kiemelésének képessége:  

– két-, három- és négyfokú dallamfordulatok: s-m; s-l; 
l-s-m; s-m-d; m-r-d; r-d-l,; m-r-d-l,; d-s,-l,  

– ötfokú dallamfordulatok: lá-pentaton (s-m-r-d-l,), dó-

pentaton   

(l-s-m-r-d), lefutó dó-pentachord (s-f-m-r-d), illetve 

lefutó  lá-pentachord (m-r-d-t,-l,).   

Belső hallást fejlesztő énekes gyakorlatok: 

dallambújtatás, dallamelvonás.  

Magyar nyelv és 

irodalom:  

gyermekversek, 

szókincsbővítés.  

 

Vizuális kultúra: 

ritmus a vizuális 

kultúrában. 

 

Testnevelés és sport: 

mozgás, tánc, játék, 

mozgáskoordináció, 

mozgásimprovizáció.  
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Zenei memória fejlesztése:  

Játékos memóriagyakorlatok megadott ritmus- és 

dallamfordulatokkal. 

 

Ritmikai készség fejlesztése:  

Egyenletes mérő és a dal ritmusának hangoztatása (nagy testi 

mozgással, testhangszerekkel, ritmushangszerekkel). 

Ritmusmotívumok hangoztatása testhangszerekkel és 

ritmushangszerekkel. Ritmus-osztinátó, ritmusolvasás, 

ritmusfelelgetés, ritmuspótlás, ritmuslánc, ritmusmemoriter.  

Komplex mozgásfejlesztés egyszerű tánclépésekkel  

(kilépések, kijárások), a ritmus változatos 

megszólaltatásával (nagy mozgásokkal).  

Ütemhangsúly érzékeltetése ütemezéssel.   

Gyors, lassú és tempóváltás érzékeltetése.  

  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Egyenletes mérő, tempó, ütem, ritmus.   

Hangmagasság, dallam, dallamfordulat, dallamrajz, motívum.  

Azonosság, hasonlóság, különbözőség, ismétlés, variáció, 

rögtönzés.  

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Zenei reprodukció III.  

Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti 

ismeretek  Órakeret   

7,5  

  10%  

4  

Előzetes tudás  

Gyermekjátékok, gyermekversek, gyermekdalok. Életkornak 

megfelelő ritmusérzék, zenei hallás.   

 

A tematikai 

egység 

nevelésifejlesztési 

céljai  

A daltanulás módjai. A hang szolmizációs elnevezése, a 

kézjel használata.   

Grafikus notáció, ötvonalas rendszer.  

A zenei írásban és olvasásban használatos jelrendszer: 

ritmusírás, betűkotta és hangjegy.  

Belső hallás fejlesztése.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási 

pontok  
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A zeneelméleti ismeretek megszerzése az előkészítés – 

tudatosítás – gyakorlás/alkalmazás hármas egységében 

történik.  

 

Grafikus notáció:  

A test- és ritmushangszerek dinamikájának (erősebb-halkabb 

reláció, a hang kicsengése, elhalása), a hangok megszólalási  

Magyar nyelv és 

irodalom: jelek és 

jelrendszerek 

ismerete.   

 

Vizuális kultúra: 

jelek, jelzések  

 

gyakoriságának (egyenletesség, sűrűsödés,  ritkulás), a 

hangszín, a hangzás (pl. gömbszerű kiterjedés) jelekkel (pont, 

vonal, folt) történő ábrázolása.  

 

Ritmikai elemek, metrum: Mérőütés.  

Ritmikai elemek elnevezése, gyakorlóneve és jele:  

negyedérték (tá), nyolcadpár (ti-ti), negyed szünet (szün), 

félérték (tá-á) és félértékű szünet (szü-ün).  A hangsúlyos 

és hangsúlytalan ütemegységek megkülönböztetése. 

Ütem, ütemmutató, ütemvonal, ismétlőjel, záróvonal.   

A 2-es ütem.  

 

Dallami elemek: Szolmizációs 

hangok: l-s-m-r-d-l,-s,  

A szolmizációs hangok kézjele, betűjele, a hangjegyek 

elhelyezése az ötvonalas rendszerben.  

A vonalrendszer megismertetése: öt vonal, négy vonalköz, 

alsó pótvonal.  

Hangjegyszár irányának megfigyeltetése, a notáció helyes 

alkalmazása.   

Lépés és ugrás megkülönböztetése.  

Ritmusfejlesztés.  

Kézjelről szolmizálás.  

Ritmusírás.  

Kottaírás.  

értelmezése.  

 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Mérőütés, ütemmutató, 2-es ütem, ütemvonal, ismétlőjel, 

záróvonal.  

Szolmizációs név, kézjel, betűjel, hangjegy, hangjegy szára.  

Vonalrendszer, vonal, vonalköz, pótvonal.  

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Zenei befogadás I.  

A befogadói kompetenciák fejlesztése  
Órakeret   

7,5  

  
10%  

-  
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Előzetes tudás  

Akusztikus tapasztalatok a környezet zörejeiről, hangjairól, 

emberi hangokról. Hallás utáni tájékozódás térben: irány és 

távolság megnevezése. Zenehallgatási élmények korai 

gyermekkorból.  

 

A tematikai 

egység 

nevelésifejlesztési 

céljai  

A zenehallgatásra irányuló figyelem, a koncentráció 

képességének kialakítása, a zenei emlékezet, a zenei fantázia 

fejlesztése. A hangszínhallás és a többszólamú hallási készség 

fejlesztése.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Kapcsolódási pontok  

 

A figyelem képességének fejlesztése:   

Kezdés és befejezés megfigyeltetése és érzékeltetése a szabad 

mozgásban.   

Különböző tempójú, táncos karakterű klasszikus 

zenedarabokhoz tánc, vagy szabad mozgás rögtönzése. 

Dinamikai ellentétpárok, hirtelen hangerőváltás 

megkülönböztetése, fokozatos dinamikai erősödés és halkítás 

megfigyeltetése és reprodukálása játékos feladatokkal.  

Tempókülönbségek és tempóváltások megfigyelése, 

összehasonlítása és reprodukciója.  

A hangszínhallás és a többszólamú hallás fejlesztése:  

Természetünk és környezetünk hangjainak felismerése.  Az 

emberi hang magasságának (magas, mély) és hangszínének 

(gyermek, női és férfi) megkülönböztetése. Az élő zene és 

a gépzene hangzásának megkülönböztetése.  A hangszerek 

hangjának felismerése: furulya, citera, zongora, hegedű, 

fuvola, fagott, gitár, dob, triangulum, réztányér.  

Ritmushangszerek kezelése.   

Tanult dalok felismerése különböző hangszerek 

megszólaltatásában.       

Intellektuális munka:   

A dalok szövegének értelmezése, a dalszövegekhez vagy 

zeneművekhez kapcsolódó dramatizált előadás (drámajáték, 

báb).   

A zene keltette gondolatok vizuális megjelenítése (festés, 

formázás). 

Környezetismeret: 

természetünk és 

környezetünk 

hangjai, hangutánzás.  

 

Dráma és tánc: 

dalszövegekhez 

kapcsolódó 

dramatizált előadás, 

szabad mozgásos 

improvizáció.  

 

Vizuális kultúra: 

zenével kapcsolatos 

élmények vizuális 

megjelenítése.   

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Zajok, zörejek, zenei hangok.  

Kezdés-befejezés; hangerő, hangerőváltozás; tempó, tempóváltás.   

Gyermek-, női és férfihang; hangszer, hangszín.  

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Zenei befogadás II. 

Zenehallgatás  Órakeret   

7,5  
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  10%  3  

Előzetes tudás  

Befogadói kompetenciák a korosztálynak és az átélt zenei 

élményeknek megfelelően.  

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Zeneművek jellegének, karakterének megkülönböztetése az 

ismétlődő zenehallgatások során.  

Esztétikai és érzelmi kompetencia fejlesztése a tanult 

énekes anyagok segítségével, valamint azok vokális és 

hangszeres feldolgozásainak megismerésével.   

Az életkornak megfelelő zeneművek meghallgatása.  

 

 

 
Szabad mozgás-improvizáció.   

Cselekményes és programzene feldolgozása, a szereplők 

jellemének zenei eszközökkel történő azonosítása.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási 

pontok  
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ZENEHALLGATÁSI ANYAG  

Az osztály énekes és generatív tevékenységeihez, valamint a 

befogadói kompetenciák fejlesztéséhez kapcsolódóan:   

 

Természetünk és környezetünk hangjai, benyomások a zenéről: 

csend és hang, beszéd és ének, gyors-lassú, hangoshalk, 

magas-mély stb.  

 

Népzene:  

a tanult magyar gyermekdalok, népdalok eredeti felvételekről, 

illetve kortárs népzenészek, gyermekek előadásában (pl. 

regölés, galgamácsai gyermeklakodalmas), más népek zenéi.   

Népdalok feldolgozásai (válogatás Bartók Béla: 

Gyermekeknek című sorozatából, Kodály Zoltán és Bárdos 

Lajos gyermekkaraiból, biciniumaiból).  

 

Cselekményes zene, programzene (DVD, illetve 

videofelvételekről):  

 Csajkovszkij, P. I.: Diótörő – balett (részletek) 

Purcell, H.: Dido és Aeneas – részletek  ( Boszorkány-duett,  

Barlang-jelenet, Matróztánc, Dido búcsúja).   

 

Különböző stíluskorszakokból válogatott művek: 

Banchieri, A.: Az állatok rögtönzött ellenpontja  

(Contrappunto bestiale alla mente)  

Rameau, J. P.: A tyúk (La poule) 

Telemann, G. P.: Békák (Les Rainettes)  

Mozart, L.: Gyermekszimfónia (Berchtesgadener Musik) 

Mozart, W. A.: C-dúr variáció (Ah, vous dirai-je, Maman), 

KV. 265.  

Rimszkij-Korszakov, N. A.: A dongó (részlet a Mese 

Szaltán cárról című operából) Honegger, A.: Pacific 231  

Ravel, M: Lúdanyó meséi (Ma mère l’oye) – részletek   

Bartók B.: Gyermekeknek – részletek   

Bartók B.: Mikrokozmosz – részletek   

Bartók B.: Gyermek- és nőikarok – Héjja, héjja, karahéjja!  

Kodály Z.: Gyermekkarok – Héja, Katalinka, Gólya-nóta,  

Táncnóta, Méz, méz, méz  Kurtág 

Gy.: Játékok – részletek   

 

A zenehallgatás történhet élő zenei bemutatással, vagy 

felvételről (audio, video).  

Magyar nyelv és 

irodalom: 

zeneművek  

tartalma, 

cselekménye.  

Szereplők 

jellemábrázolása.  

 

Dráma és tánc: 

cselekményes 

zenék, 

programzenék 

dramatizált 

megjelenítése, pl.  

bábozás, 

pantomim.  

 

Vizuális kultúra: 

zenével 

kapcsolatos 

élmények vizuális 

megjelenítése. 
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A felsorolás a minimális követelményeket határozza meg. A 

zeneművek megadott listája a tanár egyéni választása alapján 

bővíthető. A megadott művek egy része olyan terjedelmű, 

hogy az ének-zene óra keretei között csak részletek 

meghallgatására van mód. A megfelelő részletek 

kiválasztásához a fejlesztési céloknál meghatározott tartalmak 

adnak iránymutatást. Hangverseny.  

Ünnepi zenék hallgatása és megtanulása.  

  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Énekes zene, hangszeres zene.  

Zenei karakter, népdalfeldolgozás.  

 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos 

ciklus végén  

A tanulók képesek 60 gyermekdalt és népdalt emlékezetből, a kapcsolódó 

játékokkal, c’–d” hangterjedelemben előadni.   

Képesek kifejezően, egységes hangzással, tiszta intonációval énekelni, és 

új dalokat megfelelő előkészítést követően, hallás után megtanulni.  

Kreatívan vesznek részt a generatív játékokban és feladatokban. Érzik az 

egyenletes lüktetést, tartják a tempót, érzékelik a tempóváltozást. A 2/4-es 

metrumot helyesen hangsúlyozzák.  

Felismerik és lejegyzik a tanult zenei elemeket (ritmus, dallam).  

Pontosan, folyamatosan szólaltatják meg a tanult ritmikai elemeket 

tartalmazó ritmusgyakorlatokat csoportosan és egyénileg is.  Szolmizálva 

éneklik a tanult dalok stílusában megszerkesztett rövid 

dallamfordulatokat kézjelről, betűkottáról és hangjegyről. Megfelelő 

előkészítés után hasonló dallamfordulatokat rögtönöznek.  

Képesek társaikkal együtt figyelmesen zenét hallgatni. Megfigyelésekkel 

tapasztalatokat szereznek, melyek az egyszerű zenei elemzés alapjául 

szolgálnak. Különbséget tesznek az eltérő zenei karakterek között. 

Fejlődik hangszínhallásuk. Megkülönböztetik a furulya, citera, zongora, 

hegedű, fuvola, fagott, gitár, dob, triangulum, réztányér, a testhangszerek 

és a gyermek-, női, férfihang hangszínét. Ismerik a hangszerek alapvető 

jellegzetességeit. Szívesen és örömmel hallgatják újra, és dramatizálják a 

meghallgatott zeneműveket.   

 

Tárgyi feltételek: 

 Szaktanterem pianínóval vagy zongorával  

 Megfelelő nagyságú tér a mozgáshoz, énekes játékokhoz  

 Ötvonalas tábla  

 Ritmushangszerek  

 Jó minőségű CD- és DVD-lejátszó, erősítő, hangszórók  

 Számítógép internetkapcsolattal, projektorral  

 Hangtár  

 Kottatár  
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TESTNEVELÉS  

2. évfolyam  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Előkészítő és preventív mozgásformák  
Órakeret 

10 óra + 

folyamatos  

Előzetes tudás   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A testnevelés optimális tanulási környezetének kialakítása.  

Az elemi kommunikációs szabályok, formák és jelek megismertetése.  

A testi és lelki egészségért való személyes felelősség megalapozása. A 

mozgáskoordináció fejlődésével a test- és térérzékelés javítása, az 

izomtudat kialakítása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények   Kapcsolódási pontok  
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MOZGÁSMŰVELTSÉG  

Térbeli alakzatok és kialakításuk (rendgyakorlatok): 

Egy- és kétsoros vonal, sor, oszlop, többes oszlopok, félkör és kör 

alakzatok, (szét)szórt alakzat, nyitódás, zárkózás, fordulatok 

helyben, mozgás körben és különböző mozgásútvonalon.  

Gimnasztika:  

Bemelegítő és levezető gyakorlatok egyénileg, párban és társakkal, 

eszközök felhasználásával vagy eszköz nélkül. Egyszerű nyújtó, 

erősítő és lazító, szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok 

végrehajtása az ízületi és gerincvédelmi szabályoknak megfelelően 

eszközzel vagy eszköz nélkül. Tudatos izomfeszítés, nyújtás és 

ernyesztés, légzőgyakorlatok. Alapvető tartásos és mozgásos 

szakkifejezések megismerése, elsajátítása és végrehajtása. Játékos 

gyakorlatsorok zenére, zenés gimnasztika.  

Keringésfokozó feladatok; játékos, zenés gimnasztika;  

gyermekaerobik gyakorlatsorok erőfejlesztő és aerob 

állóképességfejlesztő jelleggel. Ízületi mozgékonyságfejlesztés, aktív 

és passzív, dinamikus és statikus nyújtó gyakorlatokkal. 

Koordinációfejlesztő finommotoros gyakorlatok különféle 

eszközökkel. Testséma- és testérzékelés-fejlesztő játékos gyakorlatok.  

Játék:  

A térbeli tudatosságot és a testtudatot alakító, koordinációfejlesztő 

szerepjátékok, szabályjátékok és feladatjátékok kreatív, kooperatív, 

valamint versenyjelleggel. Keringésfokozó és testtartásjavító játékok.  

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés:  

Matematika: számtan, 

térbeli tájékozódás, 

összehasonlítások, 

geometriai alakzatok.  

 

Környezetismeret: 

testünk, 

életműködéseink, 

tájékozódás, 

helymeghatározás, az 

emberi szervezet 

megfigyelhető 

ritmusai.  

 

Vizuális kultúra: 

megismerő és 

befogadó képesség, 

közvetlen tapasztalás  

útján szerzett 

élmények 

feldolgozása, 

látványok 

megfigyelése, leírása.  
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Preventív, szokásjellegű tevékenységformák végzése egyedül, párban 

és csoportban.   

Motoros tesztek végrehajtása.  

A biomechanikailag helyes testtartást kialakító és fenntartó 

gyakorlatok. Aktív, mozgásos relaxációs gyakorlatok és az 

interaktív relaxáció gyakorlatai.  

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  

A bemelegítés és levezetés helyének és szerepének megértése.   

A fizikai terhelés és a fáradás jeleinek felismerése.   

Elemi ismeretek a szívről, a csontozatról és az izomzatról. A 

biomechanikailag helyes testtartás jellemzőinek, a medence 

középhelyzetének, az iskolatáska-hordás gerinckímélő módjának 

megismerése. A motoros tesztekkel kapcsolatos alapvető ismeretek. 

Alapvető tartásos és mozgásos elemek szakkifejezéseinek megértése, 

a testrészek ismerete.  

Higiéniai alapismeretek: izzadás, mosakodás, váltócipő.   

Relaxációs alapismeretek: ellazulás, nyugalom, jó közérzet.  

Környezettudatosság: takarékosság, öltözői rend, saját felszerelés és a 

sporteszközök megóvása.  

Személyes felelősség: alapvető szabályrendszer, a feladatok 

megindítását és megállítását jelző kommunikációs jelek felismerése 

és alkalmazása, baleset-megelőzés alapvető szabályainak 

megismerése, rendszabályok.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Bemelegítés, levezetés, fáradás, pihenés, feszítés, nyújtás, erősítés, 

ernyesztés, alakzat, testtartás, fájdalomküszöb, relaxáció, testrész, egészség, 

higiénia, felelős viselkedés, erő, lábtorna, izomláz, folyadékpótlás.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák  
Órakeret 

37,5 

óra+2,5  

Előzetes tudás   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Az alapvető mozgáskészségek tanulásának folyamatában a 

cselekvésbiztonság formálása.  

Az egyéni, a páros és a csoportos tanuláshoz szükséges személyes és 

szociális kompetenciák fejlesztése.  

A mozgástanulás folyamatában a természetes hely- és helyzetváltoztató 

mozgásminták változatos és stabil végrehajtásának elérése - lehetőség 

szerint – a Kölyökatlétika mozgásanyagának beépítésével.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények   Kapcsolódási pontok  
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MOZGÁSMŰVELTSÉG  

Járások, futások, oldalazások, szökdelések és ugrások: Helyben és 

haladással az ütközések elkerülésével; különböző irányokban és 

sebességgel; megindulásokkal és megállásokkal; irány-  

Matematika: térbeli 

tájékozódás, 

síkidomok, törtek 

alapjai. 

 

és sebességváltással; meghatározott, majd önállóan alkotott 

mozgásútvonalakon; dinamikus kar- és lábmozgásokkal összekötve; 

akadályok leküzdésével; dalra, énekre, zenére; menekülő, üldöző 

feladatokkal. Utánzó mozgások.  

Egyszerű, 2 4 mozgásformából álló helyváltoztató mozgássorok 

egyénileg, párban és csoportban végrehajtva. Ugrások és szökdelések, 

talajra érkezések. Helyváltoztató mozgások egyszerűbb 

akadálypályán.   

Járás, futás, oldalazás, szökkenés, szökdelés egy és két lábon, 

kettőzött szökdelés, galoppszökdelés mint alapvető természetes 

mozgáskészségek, valamint kombinációik végrehajtása.  

Lendítések és körzések: 

Különböző testrészekkel; testhelyzetekben; irányokba; tempóban; 

ritmusban végrehajtott mozdulatok gyakorlása.  

Hajlítások és nyújtások:  

Testrészek, ízületek differenciált hajlítása és nyújtása;  

szimmetrikusan, aszimmetrikusan; különböző testrészek hajlítása és 

nyújtása helyváltoztató és egyéb helyzetváltoztató mozgások közben; 

hajlítások és nyújtások összekapcsolása futásból felugrással, illetve 

eszközhasználattal. Fordítások és fordulatok: 

Fordítások különböző testrészekkel, ellentétesen („csavarodások”); 

fordítások és fordulatok különböző kiinduló helyzetekből; negyed, 

fél, háromnegyed és egész fordulat helyben, ugrással; fordítások és 

fordulatok párban, tükörképben és azonosan; fordulatok különböző 

helyváltoztató mozgások közben, különböző eszközökkel és 

eszközökön.  

Tolások és húzások:  

Toló és húzó mozdulatok helyben, különböző erőkifejtéssel, 

testrészekkel és eszközökkel; nagyobb tömegű eszközök húzása és 

tolása fokozódó erőkifejtéssel, csoportosan. Közös egyensúlyi 
helyzetek megtalálása párokban toló és húzó mozdulatokkal.  

Különböző testrészek emelése párokban.  

Emelések és hordások:  

Társemelések és társhordások 3-4 fős csoportokban, párokban. 

Különböző eszközök emelése és hordása az ízület- és gerincvédelem 

alapelveinek megfelelően. Függés- és lengésgyakorlatok:  

Mászókötélen, bordásfalon, alacsonygyűrűn, KTK-n, egyéb játszótéri 

eszközökön az egyéni kompetenciáknak megfelelően; 

„vándormászás” függőállásban vagy függésben.   

Egyensúlygyakorlatok:  

 

Környezetismeret:  

tájékozódási 

alapismeretek. 

 

Vizuális kultúra:  

vizuális 

kommunikáció. 
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Különböző testrészeken és testhelyzetekben stabil és egyenetlen 

felületen; talajon, vonalon és különböző eszközökön, szereken 

fokozatosan nehezedő feltételek mellett (alátámasztás szélességének 

csökkentése, eszközmagasság, dinamikus kar- törzs- és  

lábgyakorlatok bekapcsolása, helyben és haladással, fordulattal stb.); 

szimmetrikus és aszimmetrikus helyzetekben; közös súlypont 

megtalálásával párokban. Egyensúlyi helyzetek megtalálása lassú 

hely- és helyzetváltoztató mozgásokból; eszközök egyensúlyban  

tartása helyben különböző testrészekkel, illetve eszközökkel; 

egyéb egyensúlygyakorlatok. Gurulások, átfordulások:  

Vízszintes tengely és hossztengely körül; különböző testrészeken, 

irányokba és sebességgel; társsal, társakkal; különböző kiinduló 

helyzetekből, előzetes vagy utólagos mozgással összekapcsolva.  

Támaszok:  

Karhajlítások és nyújtások támaszhelyzetekben; testsúlymozgatások 

(testsúlyáthelyezések), támlázás helyben különböző testhelyzetekben. 

Haladás kéztámaszos helyzetekben (utánzó mozgásokkal is): talajon, 

különböző irányokba, sebességgel, mozgásútvonalakon, 

mozgásirányokba; szerekre fel, szerekről le, szereken át; lépegetések 

kézzel és lábbal különböző támaszhelyzetekben; csúszások, kúszások, 

mászások, átbújások; talicskagyakorlatok; fel-, le-, átmászások 

eszközökre.  

A természetes hely- és helyzetváltoztató mozgásokat alkalmazó 

játékok:  

Szerepjátékok, szabályjátékok, feladatjátékok, alkotó, kreatív és 

kooperatív játékok, népi gyermekjátékok megismerése. A közösség 

összteljesítményén alapuló versenyjátékok alkalmazása. A saját 

egyéni teljesítmény túlszárnyalását célzó versenyfeladatok.  

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  

A térbeli tudatosság (érzékelés): elhelyezkedés a térben; 

mozgásirány; a mozgás horizontális síkjai; a mozgás végrehajtásának 

útvonala; a mozgás kiterjedése.  

Az energiabefektetés tudatossága: idő, sebesség; erőkifejtés; lefutás 
fogalmak ismerete.  

Kapcsolatok, kapcsolódások: testrészekkel; tárgyakkal és/vagy társsal 

vagy társakkal végzett gyakorlatok ismerete.  

A tematikus területhez kapcsolódó mozgásos feladatok elnevezései. 

Az egyes mozgások vezető műveleteinek, tanulási szempontjainak 

fogalmi ismerete.  
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Hely- és helyzetváltoztató mozgás, járás, futás, oldalazás, szökdelés, ugrás, 

lendítés, körzés, hajlítás, nyújtás, fordítás, fordulat, tolás, húzás, emelés, 

hordás, függés, lengés, egyensúlyozás, gurulás, átfordulás, támasz, 

mozgásirány, mozgásútvonal, mozgássík, erőkifejtés, lendület, mozgásos 

játék, játékszabály, játékszerep.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Manipulatív természetes mozgásformák  

Órakeret 

27 óra  

Előzetes tudás   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A sporteszközök balesetmentes használatának rögzítése.   

Az egyéni képesség- és készségszinthez igazodó eszközhasználati 

formák kihívást jelentő és egyben élményszerű gyakoroltatása.  A 

finommotorika fejlesztése – lehetőség szerint – a Kölyökatlétika 

mozgásanyagának beépítésével.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  
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MOZGÁSMŰVELTSÉG  

Dobások (gurítások) és elkapások:  

Egy- és kétkezes labdagörgetések talajon és a testen, labdaterelések, 

gurítások és dobások: különböző technikával; kiinduló helyzetekből; 

távolságra; célra; többféle anyagú, méretű, formájú, súlyú labdával.  

Alsó, felső, mellső dobások.  

Guruló, pattanó és levegőben érkező labdák és egyéb eszközök 
elkapása egyénileg, párban és csoportban, helyben, haladással.  

Gurítások, dobások és elkapások egyéb feladatokkal.  

Rúgások, labdaátvételek lábbal:  

Álló, guruló labda rúgása álló helyzetből, lassú mozgásból szabadon, 

társhoz, célra. Labdakontroll és labdavezetéses gyakorlatok a láb 

részeivel; tértárgyak vagy társak között; helyben és járás közben; 

meghatározott mozgásútvonalakon. Guruló labda megállítása talppal, 

belsővel. Játékos passzgyakorlatok falhoz, társhoz. 2 3 vagy több 

játékos együttműködése különböző alakzatokban, átadások irányának 

megváltoztatásával. Rúgások célra, különböző távolságra és 

magasságban. Rúgó feladatok kézből, pattanásból szabadon.   

Labdavezetések kézzel:  

Labdaérzékelő gyakorlatok helyben, járás, futás és irányváltoztatás 

közben. Labdapattintások; labdavezetés: helyben és haladással 

testrészek körül; különböző kiinduló helyzetekben, irányokba és 

mozgásútvonalakon, magasságban; fokozódó sebességgel; 

ritmustartással és ritmusváltással egyénileg, párban, csoportban; a 

vizuális kontroll csökkentésével; labdavezetés közben megállás, 

elindulás.  

Ütések testrésszel és eszközzel:  

Puha labda és léggömb ütése testrésszel, rövid és hosszú nyelű ütővel 

különböző célfelületekre, távolságokra, magasságokra, irányokba; háló  

(zsinór) fölött; különböző magasságban és ívben; párban és 

csoportokban; helyben és haladással.   

A manipulatív természetes mozgásformák gyakorlása játékokban: 

Szabályjátékok, feladatjátékok, egyszerű sportjáték előkészítő kis 

játékok; alkotó, kreatív és kooperatív játékok megismerése. Népi 

gyermekjátékok alkalmazása. A manipulatív mozgásokat alkalmazó, 

pontosságra, csökkenő hibaszázalékra, növekvő sikerességre, kreatív 

eszközhasználatra irányuló egyéni, páros és csoportos versengések.   

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  

Biztonságos és balesetmentes eszközhasználat ismerete.  Az 

egyes manipulatív alapmozgások vezető műveletei, tanulási 

szempontjai.   

Térbeli és energia-befektetésbeli ismeretek az eszközhasználat 

relációjában.   

Az eszközkezelés lehetőségeinek megkülönböztetése.  

A játékfeladat által megkövetelt szabályok szerinti eszközhasználat 

ismerete.  

Matematika:  

műveletek 

értelmezése; 

geometria, mérés, 

testek.  

 

Informatika: 

médiainformatika.  

 

Környezetismeret: 

testünk és 

életműködésünk, 

mozgások, 

tájékozódási 

alapismeretek.  
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Kulcsfogalmak/  Gurítás, dobás, elkapás, labdavezetés, labdaátvétel, rúgás, ütés,  

fogalmak  sporteszköz, használati szabály, kosárfogás, bekísérés, terelés, pattintás, 

labdaív, alsódobás, felsődobás, mellsődobás.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű 

feladatmegoldásokban   
Órakeret 

15 óra  

Előzetes tudás   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A pozitív megerősítés és a hibajavítás, valamint a segítségadás 

elfogadása.  

A tér-, izom- és egyensúlyérzékelés fejlesztése.  

A helyes testtartás kialakítása, a mozgások esztétikus végrehajtása, a 

ritmus és mozgás összhangjának megteremtése.  

A test fölötti kontroll szerepének tudatosítása.  

Az improvizációs készség fejlesztése, a tánc egyre pontosabbá, 

felszabadultabbá, kreatívabbá tétele.  

A magyar népi kultúra iránti érdeklődés felkeltése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények   Kapcsolódási pontok  
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MOZGÁSMŰVELTSÉG  

Torna  

Torna-előkészítő mozgásanyag. Talajgyakorlatok (gurulóátfordulás 

előre, hátra; tarkóállás; bátorugrás; lebegő- és mérlegállás; kézállást 

előkészítő gyakorlatok). Ugrások, támaszugrások és rávezető 

gyakorlataik az egyéni kompetenciákhoz igazodva talajról, 

ugródeszkáról megfelelő magasságú svédszekrényre (függőleges 

repülés, felugrás térdelésbe, felguggolás, huszárugrás). 2 4 

mozgásforma kapcsolatából alkotott egyszerű tornagyakorlatok 

végrehajtása; kötél és/vagy rúdmászás kísérletek mászókulcsolással 

(3 ütemű mászás). Alaplendület és leugrás alacsonygyűrűn és/vagy 

nyújtón és/vagy játszótéri eszközökön. Egyszerű páros és társas 

gúlatorna.  

Tánc  

A fantázia és képzelet megjelenítése játékosan, önállóan alkotott 

mozgásokon keresztül zenére (kreatív tánc). A zene hangulatának, 

dinamikájának kifejezése a gyermeki kreativitás által.  

Kísérő zenére, saját énekre vagy belső lüktetésre épülő ritmusos 

járások, dobogás, taps, az ütemhangsúly érzékeltetésének 

gyakorlatai. Több, kiválasztott motívum, egyszerű 

motívumkapcsolatok. Páros és csoportos egyszerű térformájú 

motívumfüzérek.  

Tornához és tánchoz kapcsolódó játékok  

Szerep- és szabályjátékok, illetve kreatív és kooperatív játékok torna, 

illetve tánc jellegű mozgásformák beépítésével. A néphagyományból 

ismert, sport jellegű, párválasztó, fogyó-gyarapodó és kapuzó 

játékok.  

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  

Mozgáskapcsolatok a testrészek és a társak viszonylatában, a térbeli 

tudatosság összetevőinek felismerése, saját és a társak testi  

Ének-zene: magyar 

népi mondókák, népi 

gyermekjátékok, 

improvizáció, ritmikai 

ismeretek.  

 

Környezetismeret: az 

élő természet 

alapismeretei.  

épségének fontossága.  

A táncokkal kapcsolatos alapfogalmak, néhány néphagyomány 

ismerete.  

A táncjellegű feladatmegoldások a Tánc és dráma kerettanterv 

mozgásanyagával összekapcsolhatók.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Tornaszer, spicc, feszes testtartás, támasz, függés, egyensúlyozás, 

ritmuskövetés, tornaelem, mászókulcsolás, megkülönböztetés, felismerés, 

kör, sor, pár, kapu, lépés (motívum), rögtönzés (improvizáció), tempó, 

kígyóvonal, csigavonal.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Természetes mozgásformák az atlétika jellegű 

feladatmegoldásokban  

Órakeret 

20 óra+ 5 

óra+9 óra  
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Előzetes tudás   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A természetes mozgásformák, sokoldalú alkalmazása az atlétikai 

jellegű mozgások végrehajtása során. A Kölyökatlétika 

mozgásanyagának gyakorlása során az ügyesség, koordinációs 

képesség fejlesztése; a mozdulat- és reakciógyorsaság, az aerob 

képességek és a törzs- és ízületi stabilizáció fejlesztése.   

A gyakorlási folyamat során az önértékelés fejlesztése, a gyakorlás 

fontosságának, hatásának tudatosítása az ügyesség, és koordináció 

fejlődésében.  
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Ismeretek/Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

MOZGÁSMŰVELTSÉG  

Járás és futás mozgásformái: egyenletes vagy változó sebességgel, 

különböző irányokba, mozgásútvonalon, különböző 

lépésfrekvenciával és lépéstávolsággal, szabadon és akadályok felett 

(természetes és kényszerítő körülmények között).  

Ugrások és szökdelések mozgásformái: egyenletes vagy változó 

ugrástávolsággal, magassággal, irányokban, mozgásútvonalon páros 

és egy lábon, különböző síkokban, kis ismétlésszámokkal.  

Dobások mozgásformái: lökő-, hajító- és vető gyakorlatok: döntően 

célbadobással vízszintesen és/vagy függőlegesen változó, váltakozó 

irányokba, különböző anyagú, formájú, súlyú eszközökkel.   

 

Az atlétikai jellegű mozgások alkalmazása játékokban és a  

Kölyökatlétika versenyrendszerében 

Szabályjátékok, feladatjátékok, atlétikai jellegű futások, ugrások és 

dobások, a Kölyökatlétika eszközkészletének beépítésével, 

akadálypályákon, kontrollált csapatversenyek formájában.   

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  

Az energia-befektetés tudatosságának összetevői, a rajthoz 

kapcsolódó vezényszavak, a dobásokhoz kapcsolódó balesetvédelmi 

szabályok, idő- és távolságmérés, Kölyökatlétikai eszközök 

elnevezései, a tanult mozgások ismerete. A kitartás pozitív értékként 

való elfogadása.  

A fent nevezett tananyagtartalmat megemelt óraszámban gyakoroljuk.  

Matematika: mérés, 

mérhető 

tulajdonságok.  

 

Vizuális kultúra: 

közvetlen tapasztalás  

útján szerzett 

élmények 

feldolgozása, 

látványok 

megfigyelése, 

leírása.  

 

Környezetismeret: 

testünk, 

életműködéseink.  

Kulcsfogalmak/fogalmak  

Futóiskola, dobóiskola, ugróiskola, lendületszerzés, 

elrugaszkodás, repülés, érkezés, elugrás, felugrás, leugrás, 

karlendítés, sprint (vágta), légzésszabályozás.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai 

és taktikai feladatmegoldásaiban  

Órakeret 15 

óra+15 óra+ 9 

óra  

Előzetes tudás   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A sportjátékok alaptechnikai és taktikai feladatmegoldása során a 

természetes hely- és helyzetváltoztató és manipulatív természetes 

mozgásformák játékos formában történő alkalmazásával a 

játéktevékenység fejlesztése. A tevékenységek során az énközpontúság 

csökkentése a taktikai gondolkodás megalapozása és a csapathoz való 

pozitív viszony alakítása során.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények   Kapcsolódási pontok  
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MOZGÁSMŰVELTSÉG  

Kis létszámú, játékos hely-, helyzetváltoztató és manipulatív 

feladatmegoldások: labdarúgás, minikosárlabda, miniröplabda, 

szivacskézilabda, illetve egyéb sportjáték jelleggel. Támadó és 

védekező szerepek kisjátékok közben. A játékszabályok 

fokozatos bevezetése a játéktevékenység során.  

Labdarúgás: A kispályás labdarúgás szabályainak alkalmazása 

4:1 felállási formában, rombuszalakzatban. Kapura rúgások 

(kapus nélkül).  

Szivacskézilabda: Passzgyakorlatok, kapura lövések.   

Minikosárlabda: Kosárra dobási kísérletek alacsony gyűrűre. 

Miniröplabda: Kosárérintés és alkarérintés próbálkozások 

léggömbbel, puha labdával.   

Sportjáték-előkészítő kisjátékok: Létszámfölényes és 

létszámazonos helyzetek megoldása.   

Kooperatív miniröplabda játékok; célbadobó-, ütő- és 

rúgójátékok; vonaljátékok; „cicajátékok”; zsinórlabda; 

sportjátékok kislétszámú mérkőzései egyszerűsített szabályokkal.  

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  

Mozgáskapcsolatok megértése eszközzel, társakkal. 

Balesetmegelőzési ismeretek.  

Játékfeladatok, játékszabályok keretein belüli cselekvés, a társas 

szabályok megsértésének észlelése és jelzése, alkalmazkodás az 

irányításhoz. A sportszerűség fogalmának megértése.   

 

A fent nevezett tananyagtartalmat megemelt óraszámban 

gyakoroljuk.  

Technika, életvitel és 

gyakorlat: anyagok és 

alakításuk.  

 

Vizuális kultúra: 

vizuális kommunikáció.  

 

Környezetismeret: testünk 

és életműködéseink, 

tájékozódásialapismeretek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Játékfeladat, játékszabály,helyezkedés, labdatartás, üres terület, védekezés, 

támadás, összjáték, technikai elem, együttműködés, sportszerűség, győztes, 

vesztes, megegyezés, különbözőség, másság, elfogadás, szabályszegés.  

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős 

mozgásrendszerekben  
Órakeret 

15 óra  

Előzetes tudás   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Az igény felkeltése a megismert mozgásos tevékenységek szabadidős 

tevékenységként való végzése iránt.   

Örömteli, közösségben történő gyakorlásuk révén a tantárgyhoz fűződő 

kedvező attitűdök, érzelmi és szociális területek erősítése, fejlesztése.  
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Ismeretek/fejlesztési követelmények   Kapcsolódási pontok  

MOZGÁSMŰVELTSÉG  

Ismerkedés az alternatív és szabadidős aktivitásokkal, technikai 

készletükkel, taktikai elemeikkel és szabályaikkal a lehetőségek 

függvényében:  

Magyar nyelv és 

irodalom: dramatikus 

játékok.  

 

Szabad, aktív játéktevékenység; szabad mozgás a természetben 

változatos időjárási körülmények közepette; feladatok és játékok 

havon és jégen siklások,; gördülések, gurulások, gurítások különféle 

eszközökkel; hálót igénylő és háló nélküli labdás sportok, játékok; 

labdás játékok különféle labdákkal, falmászás; íjászat, lovaglás, 

karate, nordic-walking, vívás. Egyéb szabadidős mozgásos 

tevékenységek.  

Az alternatív, szabadidős mozgásos tevékenységekben 

megvalósítható játékok.  

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  

Az alternatívan választható szabadidős tevékenységek tanulásához 

tartozó minimális fogalmi készlet, az aktív játék lehetőségeinek 

felismerése, jellemzőinek ismerete, a tevékenységekhez tartozó 

balesetvédelmi szempontok ismerete, a szabad levegőn mozgás 

környezeti és időjárási feltételeinek, egészségvédő értékeinek 

megértése, a környezetvédelem melletti elkötelezettség 

jelentőségének megértése, mások szándékainak tartós 

figyelembevétele, a csoporthoz tartozás megélése a közös mozgás 

által, aktív kezdeményező, a sport mint örömforrás megélése, az 

egyén erős oldalának felfedezése.   

 

A választás a helyi sajátosságok figyelembe vételével (képesített 

szakember, felszereltség) a helyi tanterv alapján történik.  

Környezetismeret: 

éghajlat, időjárás.   

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: közlekedési 

ismeretek.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Aktív játék, aktív pihenés, szabadidős tevékenység, sporteszköz.  
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A fejlesztés várt 

eredményei a két  

évfolyamos ciklus 

végén  

Előkészítő és preventív mozgásformák  

Az alapvető tartásos és mozgásos elemek felismerése, pontos 

végrehajtása.  

A testrészek megnevezése.  

A fizikai terhelés és a fáradás jeleinek felismerése.  

A szív és az izomzat működésének elemi ismeretei.  

Különbségtétel a jó és a rossz testtartás között álló és ülő helyzetben, 

a medence középhelyzete beállítása. Az iskolatáska gerinckímélő 

hordása.  

A gyakorláshoz szükséges térformák ismerete gyors és célszerű 

kialakításuk.   

A testnevelésórák alapvető rendszabályai, a legfontosabb veszélyforrásai, 

balesetvédelmi szempontjai ismerete.   

Fegyelmezett gyakorlás és odafigyelés a társakra, célszerű 

eszközhasználat.  

Az aktív-mozgásos relaxáció gyakorlatainak felismerése.. A mozgás és a 

nyugalom harmóniájának felfedezése  önmagára és másokra 

vonatkoztatva.  

 

Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák  

Az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások folyamatos végrehajtása 

egyszerű kombinációkban a tér- és energiabefektetés, valamint a 

mozgáskapcsolatok sokrétű felhasználásával.   

 

 A játékszabályok és a játékszerepek, illetve a játékfeladat alkalmazása.  

 

Manipulatív természetes mozgásformák  

A manipulatív természetes mozgásformák mozgásmintáinak végrehajtási 

módjainak, és a vezető műveletek tanulási szempontjainak ismerete.   

Fejlődés az eszközök biztonságos és célszerű használatában.   

A feladat-végrehajtások során pontosságra, célszerűségre, biztonságra 

törekvés.   

A sporteszközök szabadidős használata igénnyé és örömforrássá válása.  

 

Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű feladatmegoldásokban  

Feszes tartással, esztétikus végrehajtásra törekedve 2-4 mozgásformából 

álló egyszerű tornagyakorlat bemutatása.  

Stabilitás a dinamikus és statikus egyensúlyi helyzetekben talajon és 

emelt eszközökön.   

Próbálkozás a zenei ritmus követésére különféle ritmikus mozgásokban 

egyénileg, párban és csoportban.   

A párhoz, társakhoz történő térbeli alkalmazkodásra törekvés tánc 

közben.  

A tanult tánc(ok) és játékok térformáinak megvalósítása.  
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Természetes mozgásformák az atlétikai jellegű feladatmegoldásokban A 

futó-, ugró- és dobóiskolai alapgyakorlatok végrehajtása, azok vezető 

műveleteinek ismerete.   

Különböző intenzitású és tartamú mozgások fenntartása változó 

körülmények között, illetve játékban.   

Széleskörű mozgástapasztalat a Kölyökatlétika játékaiban.  

 

Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai és taktikai 

feladatmegoldásaiban  

Az alapvető manipulatív mozgáskészségek elnevezéseinek ismerete. 

Tapasztalat azok alkalmazásában gyakorló és feladathelyzetben, 

sportjáték-előkészítő kisjátékokban.  

A játékfeladat megoldásából és a játékfolyamatból adódó öröm, élmény 

és tanulási lehetőség felismerése.   

A csapatérdek szerepének felismerése az egyéni érdekkel szemben, vagyis 

a közös cél fontosságának tudatosulása.   

A sportszerű viselkedés néhány jellemzőjének ismerete.  

 

Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő jellegű 

feladatmegoldásokban  

Az alapvető eséstechnikák felismerése, balesetmentes végrehajtása.  

A tompítás mozdulatának végrehajtása esés közben.  

A mozgásának és akaratának gátlása, késleltetése.   

Törekvés arra, hogy a támadó- és védőmozgások az ellenfél mozgásaihoz 

igazodjanak.  

 

Természetes mozgásformák a vízbiztonságot kialakító és 

úszógyakorlatokban  

Az általános uszodai rendszabályok, baleset-megelőzési szempontok 

ismerete, és azok betartása.   

Tudatos levegővétel.  

 Kellő vízbiztonság, hason és háton siklás és lebegés.  Bátor 

vízbeugrás.  

 

Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős 

mozgásrendszerekben  

Használható tudás természetben végzett testmozgások előnyeiről és 

problémáiról.  

A természeti környezetben történő sportolás néhány egészségvédelmi és 

környezettudatos viselkedési szabályának ismerete.   

A sporteszközök kreatív felhasználása a játéktevékenység során.   

Az időjárási körülményeknek megfelelően öltözködés okainak ismerete.  
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MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM  

3. évfolyam  

 

ÉVES ÓRASZÁM 3. ÉVF: 216 ÓRA (HETI 6 ÓRA)  

KERETTANTERVBEN TARTALOMMAL:194,5 ÓRA  

KIDOLGOZÁSRA VÁRÓ:21,5  

SZABADON FELHASZNÁLHATÓ ÓRAKERET: 54 ÓRA  

 

 

A beszédkészség, a szóbeli szövegek megértésének, értelmezésének és alkotásának fejlesztése 

képezi alapját és kiinduló pontját valamennyi újonnan megtanulásra kerülő nyelvi 

tevékenységnek. E fejlettség döntően meghatározza a gyermek kortársaival való 

kapcsolattartásának és iskolai pályafutásának sikerét. Ezért különösen fontos a kulturált nyelvi 

magatartás megalapozása, a szókincs aktivizálása szövegalkotó feladatokkal, a narráció 

ösztönzése, gyakoroltatása.  

Az olvasástechnika eszközzé fejlesztése feltételt teremt az írott szövegek önálló 

megértéséhez. A szövegek értelmezésével és feldolgozásával felkészít az alapvető 

szövegműveletek önálló alkalmazására. Az olvasmányok sokoldalú feldolgozása fejleszti a 

tanulók kritikai érzékét, ítélőképességét és empátiáját, a kifejezés nyelvi megvalósulására való 

figyelmet. Lehetőséget teremt egyszerű irodalmi formákkal kapcsolatos tapasztalatok 

szerzésére, irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedezésére, a 

magyar nyelv és a magyar kultúra hagyományainak megismerésére, az olvasás 

megszerettetésére.   

Az írásbeli szövegalkotás szabályainak megtanítása különböző témájú és szövegtípusú 

olvasmányok feldolgozásával valósul meg. Ezek szolgálnak mintául a gyermekek 

fogalmazásaihoz, nyitnak utat a későbbi kreatív alkotásokhoz, a képzelet, az érzelmek, a 

gondolatok önálló kifejezéséhez. A szövegek az árnyalt, gazdag szókincs kialakításának 

forrásai is; hozzájárulnak az önkifejezés igényének kielégítéséhez és képességének 

fejlődéséhez.   

Az önálló tanulás képességének kialakítása az olvasás-szövegértés képességének 

fejlesztésébe ágyazva az ismeretszerző képességek intenzív fejlesztését szolgálja. Fontos a 

tanulási szokások és technikák tanulása, a különféle források és azok használatának, az 

információszerzés lehetőségeinek és korlátainak megismerése, a szelekció, az összehasonlítás 

és a kritikai feldolgozás képességének fejlesztése.   

A 3−4. évfolyamon az írás-helyesírás tanításának célja az életkornak és az oktatás 

igényeinek megfelelő írástechnika differenciált kialakítása, a tanulást és az írásos önkifejezést 

szolgáló eszközzé fejlesztése az olvashatóság, a rendezettség és a helyesség igényével.   
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A tapasztalati megalapozottságú, elemi szintű grammatikai ismeretek megszerzésével 

elkezdődik a tudatos nyelvszemlélet kialakulásának folyamata. Fejlődésnek indul a nyelvi 

kifejezésre irányuló figyelem, az önértékelő képesség, a kritikai érzék és az igényes, változatos 

és kifejező nyelvhasználatra való törekvés különféle kommunikációs helyzetekben.   

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Beszédkészség, szóbeli szövegalkotás és a megértés 

fejlesztése  

Órakeret   15  

  10%  1,5  

  szabadon  

felhasznál 

ható 

órakeret  

 

5  

Előzetes tudás  

Egyszerű szóbeli közlések megértése. Kérdésekre értelmes, 

rövid válaszok adása. A mindennapi kommunikáció 

alapformáinak alkalmazása a szokás és tisztelet szintjén: 

köszönés, bemutatkozás, megszólítás, kérdezés, kérés, 

köszönetnyilvánítás, köszöntés.   

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A beszéd tartalmának, hangzásának, stílusának és kifejező 

erejének egymással összefüggő fejlesztése.   

A beszéd és a megértés továbbfejlesztése, különös tekintettel a 

pontosságra, a folyamatosságra és a kifejezőerőre, valamint az 

aktív szókincs intenzív gyarapítására.   

A szóbeli szövegalkotási készség fejlesztése.  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

A helyes beszédlégzés, a helyes 

kiejtés, a mondat- és 

szövegfonetikai eszközök 

alkalmazása különféle 

kommunikációs helyzetekben 

(pl.  

párbeszéd, felolvasás, 

kiscsoportos beszélgetés, vita, 

beszámoló).  

Felolvasáskor, 

szövegmondáskor nonverbális 

eszközök használata a kifejezés 

segítésében.   

Vélemény kulturált 

megfogalmazása.   

Figyelem a beszélgetőtársra. Az 

üzenet lényegének és érzelmi 

hátterének megfigyelése,  

A tanuló értelmesen és 

érthetően fejezi ki 

gondolatait;  használja a 

mindennapi érintkezésben az 

udvarias nyelvi fordulatokat; 

beszédstílusát beszélgető 

partneréhez igazítja;  

bekapcsolódik csoportos 

beszélgetésbe, vitába, 

történetalkotásba, 

improvizációba, közös 

élményekről, 

tevékenységekről való 

beszélgetésekbe, értékelésbe; 

a közös tevékenységeket  

Minden tantárgy: 

összefüggő beszéd, 

érvelés.  

 

Környezetismeret: 

önfenntartás, légzés.  

 

Vizuális kultúra: 

Műalkotások 

megfigyelése, 

jellemzése, 

értelmezése, 
értékelése.  

 Médiaszövegek 

közötti különbségek 

(pl.  

televíziós  
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értékelése.   

Állandósult szókapcsolatok, 

szólások, közmondások 

jelentésének, stílusértékének 

értelmezése az olvasott 

szövegekben.  

A különböző tantárgyak 

tanulásakor használt 

szakkifejezések, 

olvasmányokból kiemelt 

ritkábban használt szavak 

célzott használatával az aktív 

szókincs gyarapítása.   

Több mondatos összefoglaló 

szöveg alkotása olvasmányok  

tartalmáról, gyűjtött 

tapasztalatokról, 

megfigyelésekről.   

Hosszabb szóbeli közlések 

tartalmának rövidített 

elmondása.  

Szituációs- és drámajátékok.  

Az adott témakörhöz 

kapcsolódóan összefoglalás, 

számonkérés.  

együttműködő magatartással 

segíti.  

műsortípusok, 

animációs 

mesefilmek, 

sorozatok) 

felismerése saját 

médiaélmények 

felidézésén, 

megjelenítésén (pl. 

szerepjáték) és 

közvetlen példákon 

keresztül.   

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Hangsúly, hanglejtés, hangerő, beszédtempó, szünet; tekintet, 

arcjáték, testtartás, térköz, távolságtartás.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Olvasás, az írott szöveg megértése  
Órakeret   55,5  

  10%  5  

  szabadon  

felhasznál 

ható 

órakeret  

 

15  

Előzetes tudás  
Nyelvre, írott nyelvre, olvasásra vonatkozó, az adott korosztály 

képességfejlődése szempontjából releváns ismeretek.  

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Az olvasástechnika fejlesztése, automatizálása, a folyékony 

olvasás kialakításának segítése, olvasási stratégiák bevezetése, 

különböző szövegtípusok megismertetése, biztos olvasási 

készség, az értő olvasás kialakítása.   
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Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási 

pontok 

 

Életkori sajátosságoknak 

megfelelő szépirodalmi, 

dokumentum típusú, folyamatos, 

nem folyamatos, kevert, egyéni, 

közös és tankönyvi célú szövegek 

megismerése, ezek megértése.  

Globális és kereső olvasás, 

grafikus szervezők (ábrák, 

táblázatok, gondolattérkép, 

fürtábra) alkalmazása a 

hatékonyabb szövegértés 

érdekében.  

Az olvasmányhoz kapcsolódó 

előzetes ismeretek, személyes 

élmények, tapasztalatok 

felidézése és megosztása.  

Gondolatok és információk 

értelmezése és integrálása, 

tartalom, nyelvezet, 

szövegszerkezet vizsgálata és 

értékelése.  

A következő olvasási 

stratégiák, olvasást megértő 

folyamatot segítő technikák 

ismerete, alkalmazása a 

hatékonyabb megértés 

érdekében:  a szöveg átfutása,  

az előzetes tudás aktiválása,  

jóslás, anticipáció.  

Az olvasás céljának, módjának az 

olvasás megkezdése előtt való 

tisztázása.  

Olvasóvá nevelés ajánlott könyv, 

illetve kötelező olvasmányok 

segítségével.  

Az olvasástechnika 

differenciált fejlesztése. 

Kooperatív tanulási technikák 

alkalmazása.  

A szókincs fejlesztése szólások 

és közmondások gyűjtésével. Az 

A tanuló   

az olvasás terén motivált, 

érdeklődő;  

folyékony, automatizált 

olvasástechnikával rendelkezik a 
hangos és a néma olvasás  

területén is;   

felismeri és javítja a hibáit; 

felismeri és megérti azokat a 

különböző típusú, műfajú 

szövegeket, amelyekről tanult; 

szintetizálja, értelmezi és 

értékeli az életkori szintjének 

megfelelő szöveg információit és 

gondolatait; megfelelő nyelvi 

tudatossággal rendelkezik;  

ismeri és tanítói segítséggel 

használja a tanult olvasási 

stratégiákat.   

Matematika: szöveges 

feladatok.  

 

Környezetismeret: 

önálló tanulás, 

szövegfeldolgozás 

kialakítása.  

 

Erkölcstan: én magam; 

az én világom.  

 

Vizuális kultúra:  

Személyes élmények 

és irodalmi szöveg 

alapján képek 

készítése.  

Képzőművészeti 

műfajok.   

Az elemi mozgóképi 

szövegalkotó kódok 

felismerése, 

médiaszöveg olvasása.  

Kérdések 

megfogalmazása a 

látott információra, 

ismeretre, élményre 

vonatkozóan. 

Mesék, 

gyermekirodalmi 

alkotások és azok 

animációs, filmes 

adaptációinak 

összehasonlítása, 

feldolgozása.  

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

454 

 

önkifejezés iránti igény erősítése 

szövegalkotási gyakorlatokkal.  

Szövegértési képesség fejlesztése.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Szöveg, műfaj, szövegértés.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése  Órakeret   16  

  10%  2  

  szabadon  

felhasznál 

ható 

órakeret  

 

8  

Előzetes tudás  

Mesék jellegzetes nyelvi fordulatainak ismerete. Versritmus 

jelzése tapssal, koppantással. Rímek felismerése a verssorok 

végén.  

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A szövegelemzésben való jártasság elmélyítése, az irodalmi mű 

befogadása, az érzelmi tartalmak (pl. öröm, izgalom, várakozás, 

azonosulás) átélésének segítése.   

Az olvasmányok tartalmához kapcsolódva a nemzeti kultúra 

hagyományainak megismerése.   

Magyar és világirodalmi népköltészeti, műköltészeti alkotások 

megismerése.   

Irodalmi ismeretek tapasztalati úton való elsajátítása.  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
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Az olvasókönyvi szövegek 

csoportosítása formájuk, 

műfajuk és kommunikációs 

szándékuk szerint.  

Az olvasmányok témájának 

megfigyelése, azonos témájú 

szövegek összehasonlítása (pl. 

gyerekalakok és gyereksorsok).  

Hasonlóságok és különbségek 

felfedezése különféle irodalmi 

közlésformákban.   

Művészi eszközök keresése lírai 

és elbeszélő művekben (ritmus, 

rím, refrén, hasonlatok).   

Jellegzetes irodalmi témák, 

motívumok (pl. család, 

gyermek, természet) felfedezése 

olvasmányokban.  

A művek szerkezeti 

jellemzőinek  

megfigyelése, a tér-idő 

változásainak felismerése.  

Elbeszélések 20. századi  

A tanuló  

megnevezi olvasmányai 

szerzőjét, szereplőit és azok 

tulajdonságait, magyarázza 

cselekedeteiket; azonosítja a 

történet idejét és helyszínét; a 

cselekmény kezdő- és 

végpontját, a  

cselekményelemek sorrendjét; 

konkrét esetekben felismeri a 

mesére jellemző fordulatokat, 

szókapcsolatokat, 

mesejellemzőket;  

az egyszerű szerkezetű mesék, 

elbeszélések tartalmát 

időrendben, több összefüggő 

mondattal mondja el.   

Környezetismeret: 

környezeti, 

természeti, 

környezetvédelmi 

témájú olvasmányok.  

 

Ének-zene: a népdalok 

szövege (kifejező 

eszközök, nyelvi 

fordulatok,  

motívumok, 

természeti képek).  

 

Vizuális kultúra; 

dráma és tánc: A 

témához és a 

tartalomhoz is 

illeszkedő 

kifejezőeszközök 

elemzése, 

alkalmazása.  

Mesék, 

gyermekirodalmi 

alkotások és azok  

 

eseményekről, hősökről, 

sorsokról. Az események 

sorrendjének, a mesélő 

személyének megállapítása.   

Mesékre jellemző kezdő és 

befejező fordulatok, 

szókapcsolatok, ismétlődő 

motívumok felismerése.   

Rövidebb irodalmi szövegek 

(versek, mesék, elbeszélések) 

önálló olvasása.  

Nagyobb terjedelmű, jellemzően 

kortárs magyar és európai 

gyermekirodalmi alkotás 

(meseregény, ifjúsági regény, 

mesés-, verseskötet) elolvasása a 

tanító irányításával. Művek a 

kortárs magyar irodalomból. 

(Például: Békés Pál: Félőlény, A 

bölcs hiánypótló; Berg Judit:  

 animációs, filmes 

adaptációinak 

összehasonlítása, 

feldolgozása. Az 

olvasott/felolvasott 

szöveghez és a 

levetített adaptációhoz 

kapcsolódó élmények 

megjelenítése és 

feldolgozása (pl.  

rajzzal, 

montázskészítéssel).  

A különböző 

médiaszövegekben 

megjelenő egyszerű 

helyszín- és 

időviszonylatok 

megfigyelése és 

értelmezése konkrét 
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Rumini; Boldizsár Ildikó:  

Boszorkányos mesék; Csukás  

István: Süsü, a sárkány,  

Keménykalap és krumpliorr, Pom  

Pom összes meséi, gyerekversek;  

Dávid Ádám: A Virág utcai 

focibajnokság; Lázár Ervin: 

Szegény Dzsoni és Árnika; Lackfi  

János: Kövér Lajos színre lép;  

Kányádi Sándor, Kovács András 

Ferenc, Szabó T. Anna 

gyermekversei; Tóth Krisztina:  

Londoni mackók, Varró Dániel:  

Túl a Maszat-hegyen.) Ritmus-, 

mozgás- és  

beszédgyakorlatokkal kombinált 

memóriagyakorlatok, 

fantáziajátékok, elképzelt és 

valóságos helyzetek 

megjelenítése. Részvétel 

csoportos játékokban, állóképek 

tervezése, kivitelezése és 

megbeszélése.   

A mozgás és a szövegmondás 

összekapcsolása. Egyszerűbb 

drámai konvenciók és a színházi 

formanyelv alapjainak  

tapasztalati megismerése (jelenet, 

felvonás, kezdet és vég, díszlet, 

berendezés, jelmez, kellék, fény-  

médiaszövegeken 

keresztül.  

Az elbeszélő 

személyének 

azonosítása különböző 

egyszerű 

médiaszövegekben (pl. 

animációs mesék).   

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

457 

 

és hanghatások). A tanultak 

felhasználása saját produkcióhoz, 

bábelőadások, színházi előadások 

megbeszélésekor.  

Rendszerező képesség fejlesztése.  

A szövegalkotó és szövegértő 

képesség fejlesztése a mesei 

elemekhez kapcsolódó feladatok 

során.  

Logikus gondolkodás 

képességének fejlesztése.  

Lényegkiemelő 

képességfejlesztése.  

A mondanivaló megfogalmazása, 

dramatizálás.  

Színház  

Az eddig olvasott mesék 

összehasonlítása, csoportosítása.  

A beszélő név jellemzőinek 

megismerése, beszélő név 

kitalálása mesei szereplőknek.  
 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Szépirodalmi szöveg, ismeretterjesztő szöveg, monda, közmondás, szólás, 

találós kérdés, elbeszélés, regény; főszereplő, mellékszereplő; hasonlat, 

ismétlés, ellentét; kezdőpont, végpont, fordulópont.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Az íráshasználat fejlesztése  Órakeret   15  

  10%  2  

  szabadon  

felhasználh 

ató órakeret  

 

5  

Előzetes tudás  

Szavak, szószerkezetek, rövid mondatok másolása írott és 

nyomtatott mintáról, látó/halló előkészítés után tollbamondásra 

és írásminta nélkül, emlékezetből.  

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Az írás eszközszintre emelésének segítése. E tevékenységben a 

kitartás és a folyamatjellegű gyakorlás ösztönzése.   

Az írástempó fokozása mellett a helyesség, az íráskép 

rendezettségének, esztétikumának értékként való elfogadása.   
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Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Az írástechnika fejlesztése, 

helyes írásszokások  

A tanuló  Matematika; 

környezetismeret:  

megszilárdítása (testtartás, 

írószerfogás, kézcsúsztatás).  

Az írás lendületének és 

tempójának fokozása.   

Szósorok, mondatok írása 

másolással, tollbamondás után, 

emlékezetből és akaratlagos 

írással.  

Az egyéni írás kialakítása a 

rendezett, tiszta és olvasható 

íráskép igényével. Szükség 

esetén az olvashatóság javítása.  

Helyesejtési gyakorlatok.  

Szavak betűrendbe szedése.  

Másolás  

Tollbamondás  

írása jól olvasható; 

írástempója lendületes; 

füzetvezetése rendezett.  

olvasható, tetszetős és 

rendezett 

füzetvezetés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Íráskép, szövegkép, olvashatóság.   
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Fogalmazási alapismeretek  Órakeret   12  

  10%  2  

  szabadon  

felhasznál 

ható 

órakeret  

 

3  

Előzetes tudás  A szöveg és a mondat jellemzőinek azonosítása.   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Az önkifejezés iránti igény erősítése, különféle formáinak és 

lehetőségeinek megismertetése, megvalósításának támogatása.   

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A különböző szövegformák 

tartalmi és szövegszerkesztési 

jellemzőinek ismerete.  

Kellő tapasztalat a cím 

szerepéről, jellemzőiről; a 

szövegek felépítéséről; az 

időrendről; az esemény, az 

előzmény és a következmény 

kapcsolatáról; a szöveg 

kohéziójáról; a tématartásról; a 

nyelvi megformáltságról; a 

különböző szövegforma 

jellemzőiről, a bekezdések 

szerepéről.   

A szövegalkotás műveleteinek 

ismerete: anyaggyűjtés, 

címválasztás, a lényeges 

gondolatok kiválasztása, 

elrendezése, az időrend 

érzékeltetése, a szöveg tagolása 

bekezdésekre.  

 

A tanuló  

a tanult fogalmazási 

ismereteket felhasználja 

fogalmazáskészítéskor.  

Környezetismeret; 

matematika: érthető, 

világos szóbeli 

szövegalkotás.  

 

Vizuális kultúra: Az 

elemi mozgóképi 

szövegalkotó kódok 

kreatív alkalmazása, 

médiaszöveg írás.  

Egyszerű cselekmény 

megjelenítése 

képsorozattal (pl. 

rajz, digitális fotó, 

rövid animációs film) 

és hangokkal. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Témaválasztás, anyaggyűjtés, címadás; bekezdés; bevezetés, 

tárgyalás, befejezés; elbeszélés, hír, leírás, levél, meghívó; értesítés; 

hirdetés; SMS;  e-mail. 

 

Előzetes tudás  A szöveg és a mondat jellemzőinek azonosítása.   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Az önkifejezés iránti igény erősítése, különféle formáinak és 

lehetőségeinek megismertetése, megvalósításának támogatása.   

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  
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A különböző szövegformák 

tartalmi és szövegszerkesztési 

jellemzőinek ismerete.  

Kellő tapasztalat a cím 

szerepéről, jellemzőiről; a 

szövegek felépítéséről; az 

időrendről; az esemény, az 

előzmény és a következmény 

kapcsolatáról; a szöveg 

kohéziójáról; a tématartásról; a 

nyelvi megformáltságról; a 

különböző szövegforma 

jellemzőiről, a bekezdések 

szerepéről.   

A szövegalkotás műveleteinek 

ismerete: anyaggyűjtés, 

címválasztás, a lényeges 

gondolatok kiválasztása, 

elrendezése, az időrend 

érzékeltetése, a szöveg 

tagolása bekezdésekre.  

Anyaggyűjtés módjai  

Tartalommondás  

Hiányos mondatok 

kiegészítése  

A tanuló  

a tanult fogalmazási 

ismereteket felhasználja 

fogalmazáskészítéskor.  

Környezetismeret; 

matematika: érthető, 

világos szóbeli 

szövegalkotás.  

 

Vizuális kultúra: Az 

elemi mozgóképi 

szövegalkotó kódok 

kreatív alkalmazása, 

médiaszöveg írás.  

Egyszerű 

cselekmény 

megjelenítése 

képsorozattal (pl. 

rajz, digitális fotó, 

rövid animációs 

film) és hangokkal. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Témaválasztás, anyaggyűjtés, címadás; bekezdés; bevezetés, 

tárgyalás, befejezés; elbeszélés, hír, leírás, levél, meghívó; 

értesítés; hirdetés; SMS;  e-mail. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Szövegalkotási gyakorlatok  Órakeret   18  

  10%  2  

  szabadon  

felhasznál 

ható 

órakeret  

 

5  

Előzetes tudás  

Mondatalkotás. Mondatok összekapcsolása. Történetalkotás 

szóban.  

Képolvasás, mesemondás.  
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A képzelet, az önkifejezés aktivizálása különböző szövegformák 

megismerésével és az írásbeli szövegalkotás képességének 

továbbfejlesztésével.   

Az írásbeli szövegalkotó készség fejlesztése.  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A tanult fogalmazási ismeretek  A tanuló  Környezetismeret:  

felhasználása a szöveg 

alkotásakor.   

Gondolatok, érzelmek, 

vélemények kifejezése.   

Önálló írásbeli fogalmazások 

készítése elbeszélő 

szövegformában. A párbeszéd 

beillesztése a történetmondásba.  

Szemléletes leírások készítése 

egyszerű tárgyról, növényről, 

állatról. Jellemzés készítése 

emberről.   

Levélírás, levélcímzés. Rövid 

szöveges üzenetek 

megfogalmazása különféle 

alkalmakra a címzett 

személyének 

figyelembevételével.  

Fogalmazásíráskor a megfelelő 

nyelvi eszközök alkalmazása.  

A fogalmazás koherenciájának 

megteremtése tématartással, a 

mondatok kapcsolásával. A 

fogalmazás témájának 

megfelelő szavak és kifejezések 

használata, a fölösleges 

szóismétlődés kerülése.   

A fogalmazások javítása a tanult 

fogalmazási ismeretek 

felhasználásával, a tanító 

segítségadásával.  

Részfogalmazások  

Események elmondása adott 

kifejezések felhasználásával.  

Események sorba rendezése.  

Cím és szöveg kapcsolata.  

a tanult fogalmazási 

ismeretek felhasználásával 

kb. egy oldal terjedelmű 

elbeszélő fogalmazást készít;   

a fogalmazás témájának 

megfelelő szavakat és 

kifejezéseket használ;  

adott vagy választott témáról 

8– 10 mondatos leírást készít 

a tanult fogalmazási 

ismeretek alkalmazásával;  

a tartalmi egységek kezdetét 

bekezdéssel jelzi;  

figyel a bemutatás 

sorrendjére és a nyelvi 

eszközök használatára; a 

tanító útmutatásai alapján 

kijavítja fogalmazási és 

helyesírási hibáit.  

változatos élővilág; a 

tanultak bemutató 

leírása. 

 

Vizuális kultúra: 

Természeti jelenség 

megfigyelése, a 

tapasztalatok leírása, 

megjelenítése.  

Egyszerű cselekmény 

megjelenítése 

képsorozattal (pl. rajz, 

digitális fotó, rövid 

animációs film) és 

hangokkal  

(médiaszöveg-írás). 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Elbeszélés, történetmondás, leírás, jellemzés; téma, helyszín, 

szereplő, cselekmény, időrend, nézőpont; párbeszéd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és 

alkalmazása: mondatfajták, szavak, szófajok  

Órakeret   17  

  10%  2  

  szabadon  

felhasznál 

ható 

órakeret  

 

5  

Előzetes tudás  A tanult nyelvtani fogalmak felismerése és megnevezése.   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A nyelvi tapasztalatok körének bővítése. A tapasztalatokra épülő 

nyelvi fogalomrendszer alapozásának megindítása a szófajok 

körében.   

A tanulók önállóságának növelése: a feladatvégzésben; az  

információszerzésben és felhasználásban; a szabályalkalmazásban; 

az önellenőrzésben.  

A nyelvi tudatosság fokozása.  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
Fen
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A felkiáltó, a felszólító és az 

óhajtó mondatokban a beszélő 

szándékának felismerése és 

megnevezése szövegben.   

A rokon értelmű szavak, a 

többjelentésű, azonos alakú 

szavak helyes használata.   

A tanult szófajok felismerése és 

megnevezése szójelentés 

alapján toldalékos formában is, 

szócsoportokban, mondatban és 

szövegben.  

Különféle időben végbemenő 

cselekvések, történések 

megkülönböztetése. Az igeidők 

helyes használata beszédben és 

írásban. Az igekötők 

szerepének és írásmódjának 

megfigyelése. Tudatos 

alkalmazásuk.   

A főnév fajtáinak 

csoportosítása, megnevezése. 

Többes számú főnevek 

alkotása.   

A -ba, -be, -ban, -ben ragos 

főnevek helyes használata 

mondatalkotással, 

szövegértelmezéssel.  

A tanuló  

felismeri és megnevezi a 

tanult nyelvtani fogalmakat, 

használja a szabályokat;  

felismeri, megnevezi és 

megfelelően jelöli a 

mondatfajtákat; 

toldalékos formájukban, 

szövegben is felismeri és 

megnevezi a tanult 

szófajokat;   

a szövegkörnyezetnek 

megfelelően használja az 

igeidőket és az igekötőket;  

 alsó tagozaton tanult 

anyanyelvi ismeretei 

rendszerezettek.   

Vizuális kultúra: Jelek 

a mindennapi életben.  

Az időbeliség 

ábrázolása a 

képzőművészetben.  

 

Környezetismeret: 

tulajdonnevek a 

térképeken.  
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A tulajdonnevek csoportjainak 

megismerése: személynevek, 

állatnevek, földrajzi nevek, 

intézmények neve, márkanevek, 

címek.   

A melléknév szerepének 

ismerete a nyelvhasználatban.  

A fokozott melléknévi alakok 

használata szövegalkotáskor.  

A névelők és a névutók 

szerepének ismerete. A névelők 

helyes használata.   

A névmások (személyes, 

mutató, kérdő) szerepének 

megértése, alkalmazásuk a 

mondatokban.  

Az igekötős igék felismerése a 

szövegben, csoportosításuk 

helyesírásuk szerint.  

Szófaji ismeretek áttekintése, 

összefoglalása.  

Számonkérések.  

  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Szófaj; főnév, köznév, tulajdonnév, személynév, állatnév, 

intézménynév, földrajzi név, márkanév, cím; határozott névelő, 

határozatlan névelő; névutó; ige; igeragozás; igemód; igekötő; 

melléknév, melléknévfokozás; számnév, tőszámnév, sorszámnév, 

törtszámnév; határozott számnév, határozatlan számnév; személyes 

névmás, mutató névmás, kérdő névmás.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása  
Órakeret   28  

  10%  3  

  szabadon  

felhasználh 

ató 

órakeret  

 

3  
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Előzetes tudás  

A hangok hosszúságának helyes jelölése a begyakorolt 

szókészlet körében.   

A kiejtéssel megegyezően írt rövid szavak biztos helyesírása.   

A j hang biztos jelölése a begyakorolt szókészletben.  

Az elválasztás szabályainak alkalmazása egyszerű szavak 

írásakor.   

Mondatkezdés nagybetűvel. A tanult mondatzáró írásjelek 

alkalmazása.   

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A helyesírási készség fejlesztése.  

A megismert nyelvi eszközök, nyelvhelyességi és helyesírási 

szabályok alkalmazása a szóbeli és az írásbeli 

nyelvhasználatban.  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A mondatvégi írásjelek helyes 

használata az egyszerű 

mondatok végén.  

Helyesírási szabályok 

alkalmazása különböző 

írástevékenységekben: igeidők, 

ragos és kiejtéstől eltérő 

írásmódú igék; felszólítást 

kifejező igealakok; igekötős 

igék; tulajdonnevek, fokozott 

melléknevek ragos névszók; 

névutós szerkezetek  

Hosszú hangok 

jelölése a melléknevek 

végén.  A főnév -t 

toldalékának  

(ragjának) és a múlt idő jelének 

megkülönböztetése.  

A j hang biztonságos jelölése a 

tanult szófajok körében.  

Témakörhöz kapcsolódóan 

összefoglalás, számonkérés.  

A tanuló  

a mondatot nagybetűvel 

kezdi és  

írásjellel zárja;  

a begyakorolt szókészlet 

körében biztonsággal 

alkalmazza a tanult 

helyesírási szabályokat; 

írásbeli munkái rendezettek, 

olvashatóak;  

helyesírását önellenőrzéssel 

felülvizsgálja, szükség esetén 

javítja.  

Környezetismeret: 

térképvázlat készítése 

tulajdonnevek 

feltüntetésével.  

 

Matematika:  

számnevek 

helyesírása.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Nagybetű, kisbetű, írásjel, helyesírási 

szabály.  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  A tanulási képesség fejlesztése  
Órakeret   12  

  10%  2  

  szabadon  

felhasznál 

ható 

órakeret  

 

2  

Előzetes tudás  
Az önismeret életkornak megfelelő szintje, személyes tanulási 

sikerek és nehézségek megnevezése.  

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Az önálló, hatékony tanulás képességének fejlesztése.  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Fen
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A tanulás szerepe és módjai. 

Saját tanulási folyamatunk 

megismerése, hogyan tanulunk a 

legkönnyebben, mi okoz 

nehézséget. Gondolkodás a 

gondolkodásunkról, 

tanulásunkról. Egyszerű tanulási 

módok, stratégiák. Tanulás 

különböző típusú szövegekből. 

Ritmus-, mozgás- és 

beszédgyakorlatokkal kombinált  

(koncentrációs) 

memóriagyakorlatok, 

szövegtanulási technikák.  

Vázlatkészítés irányítással, 

tanulás, összefoglalás vázlat 

segítségével.  

Ismerkedés különböző 

információhordozókkal.  

Adatok, információk 

gyűjtésének, célszerű 

elrendezésének módjai. 

Alapismeretek a könyvtár 

tereiről és állományrészeiről. A 

könyvek tartalmi csoportjai: 

szépirodalmi művek, 

ismeretterjesztő irodalom, 

kézikönyvek, elektronikus 

információhordozók. A szótárak 

szerkezeti jellemzői (betűrend, 

címszó), a szótárhasználat 

módja. A lexikon és a szótár 

egyező és eltérő vonásai.   

Az információk keresése és 

kezelése. Különböző 

információhordozók a lakóhelyi 

és az iskolai könyvtárban. A 

könyvtár mint információs 

központ, a tanulás bázisa, 

segítője. Ismerkedés 

folyóiratokkal. Katalógusok 

megfigyelése. A könyvtári 

katalógus tájékoztató szerepe a 

könyvek és egyéb 

információforrások keresésében.  

Önálló tanulásra nevelés.  

A tanuló  

ismeri a tanulási folyamat 

alapvető jellemzőit;  

azonosítja az információ 

forrásait, ismeri azok 

kezelését; képes önálló 

tanulásra;  

ismeri a saját tanulási 

folyamatának, képességének 

jellemzőit;  

ismer és alkalmaz néhány 

tanulási módot, stratégiát a 

különböző tanulási feladatok 

teljesítése érdekben;  

a szövegből történő tanulás 

során olvasási stratégiákat 

használ; információt keres, 

kezel önállóan néhány 

forrásból;  

szöveghűen felidézi a 

következő szépirodalmi 

műveket, illetve azok 

részleteit: népdalszövegek, 

József Attila: Betlehemi 

királyok, Mama; Petőfi 

Sándor: Füstbe ment terv; 

illetve kortárs magyar 

lírikusok műveiből néhány 

alkotás; részletek Kölcsey 

Ferenc: Hymnus; Petőfi 

Sándor: Nemzeti dal; 

Vörösmarty Mihály: Szózat 

című művéből, 

illetveszépprózai művekből.  

Környezetismeret: 

jelenségek 

megfigyelése, 

okokozati kapcsolatok 

keresése.  

 

Vizuális kultúra: Képi 

analógiák keresése a 

tanult szövegekhez. 

Kérdések 

megfogalmazása a 

látott információra, 

ismeretre, élményre 

vonatkozóan.   
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Információ, tudás, könyvtár, tanulás, vázlat.  

 

 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a 

történeti érzék fejlesztése  

Órakeret   6  

  10%  -  

  szabadon  

felhasznál 

ható 

órakeret  

 

3  

Előzetes tudás  

Mesehősök tulajdonságai és cselekedetei; az olvasott irodalmi 

művekben a szereplők döntési helyzeteinek felidézése; személyes 

tetszésítéletek.  

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Erkölcsi, esztétikai kategóriák megismerése, ítéletalkotás 

egyszerű szituációban, szépirodalmi művek alapján. A narratíva, 

történetmesélés szabályainak, szerveződésének, logikájának 

megismerése.  
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Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Erkölcsi és esztétikai ítélet 

megfogalmazása, érvelés a 

vélemény mellett, vitakészség 

kialakulása. A szépirodalmi 

alkotásokban megismert 

helyzetek, azok tanulságának 

alkalmazása mindennapi 

helyzetekben. A művek 

tanulságainak értelmezése.  

A saját vélemény mellett a nem 

saját álláspont megjelenítésének, 

átélésének képessége. Mások 

véleményének megértése, 

elfogadása. Vélemények 

összevetése, különbségek és 

hasonlóságok megfigyelése, 

felismerése és kritikája.   

A műélvezet, a beleélés mélyebb 

megtapasztalása a fentiek 

segítségével is. Mindennapi 

konfliktusok átélése dramatikus 

játékokban, drámajátékban (pl.  

bábjáték) saját és más 

álláspontból is.  

Szülők, nagyszülők gyermekkora, 

életmódja, tárgyi világa. Az idő 

tagolására szolgáló kifejezések 

használata; időrend.  

A múlt emlékei környezetünkben 

(múzeumok, emléktáblák, 

műemlékek, emlékművek; 

tárgyak, fotók, egyéb 

dokumentumok; szokások). 

Nemzeti ünnepeink, jelképeink.  

A magyar szabadságküzdelmek 

kiemelkedő alakjai.   

Kiemelkedő magyar tudósok, 

feltalálók, művészek, sportolók.  

Hon- és népismeret  

A témakörhöz kapcsolódó 

gyűjtőmunkák.  

A „másság” elfogadása.  

A tanuló  

ismeri, megérti a történeteket 

bemutató művek szerveződését, 

felépítését, az összefüggések 

logikáját, az ok-okozati viszonyt;   

képes állást foglalni, érvelni, 

meggyőzni másokat alapvető 

erkölcsi, esztétikai kérdésekben; 

meggyőződéssel képviseli a 

legalapvetőbb emberi értékeket, 

megérti mások érvelését, 

elfogadja az övétől eltérő 

véleményeket, képes ezekkel is 

azonosulni;  

képes beleélésre, azonosulásra, 

érzelmeinek kifejezésére az 

életkori sajátosságainak 

megfelelő történetek, művek 

befogadása során; dramatikus 

és drámajátékok segítségével 

képes átélni mindennapi 

konfliktusokat saját és más 

álláspontból is, azokat életkori 

szintjén kezelni.  

történetek olvasásakor, 

megbeszélésekor képes 

elkülöníteni a múltbeli és 

jelenbeli élethelyzeteket, 

történéseket.  

képes felidézni történelmünk és 

kultúránk néhány kiemelkedő 

alakját, hozzájuk tud rendelni 

néhány fontos jellemzőt.   

Erkölcstan: Értékrend 

alakulása. Szűkebb és 

tágabb környezetem, 

barátság.  

 

Környezetismeret: 

Környezeti rendszerek 

állapota, 

fenntarthatóság.  

Egészséges életmód. 

Viselkedési normák.  

 

Vizuális kultúra; 

Dráma és tánc: a 

lényeg kiemelésének 

lehetőségei a vizuális 

kompozíciókban.  

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

470 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Tanulság, vita, vélemény, konfliktus, múzeum, műemlék, szokás, életmód, 

időrend.  

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két  

évfolyamos ciklus 

végén  

A tanuló értelmesen és érthetően fejezze ki a gondolatait. Aktivizálja a 

szókincsét a szövegalkotó feladatokban. Használja a mindennapi 

érintkezésben az udvarias nyelvi fordulatokat. Beszédstílusát igazítsa 

beszélgető partneréhez.   

Kapcsolódjon be a csoportos beszélgetésbe, vitába, történetalkotásba, 

improvizációba, közös élményekről, tevékenységekről való 

beszélgetésekbe, értékelésbe. A közös tevékenységeket együttműködő 

magatartással segítse.  

Felkészülés után folyamatosan, érthetően olvasson fel ismert szöveget. 

Életkorának megfelelő szöveget értsen meg néma olvasás útján. Az 

olvasottakkal kapcsolatos véleményét értelmesen fogalmazza meg. 

Ismerjen, alkalmazzon néhány fontos olvasási stratégiát.  

Tanulási tevékenységét fokozatosan növekvő időtartamban legyen képes 

tudatos figyelemmel irányítani. Feladatainak megoldásához szükség 

szerint vegye igénybe az iskola könyvtárát. A könyvekben, 

gyermekújságokban a tartalomjegyzék segítségével igazodjon el. 

Használja az ismert kézikönyveket.  

A memoritereket szöveghűen mondja el.   

Adott vagy választott témáról 8–10 mondatos fogalmazást készítsen a tanult 

fogalmazási ismeretek alkalmazásával.  

Az alsó tagozaton tanult anyanyelvi ismeretei rendszerezettek legyenek. 

Biztonsággal ismerje fel a tanult szófajokat, és nevezze meg azokat 

szövegben is.   

A begyakorolt szókészlet körében helyesen alkalmazza a tanult helyesírási 

szabályokat. Írásbeli munkái rendezettek, olvashatóak legyenek. 

Helyesírását önellenőrzéssel vizsgálja felül, szükség esetén javítsa.   

Legyen tisztában a tanulás alapvető céljával, ítélőképessége, erkölcsi, 

esztétikai és történeti érzéke legyen az életkori sajátosságoknak 

megfelelően fejlett. Legyen nyitott, motivált az anyanyelvi képességek 

fejlesztése területén. Az anyanyelvi részképességeinek fejlettsége legyen 

összhangban, harmonikusan fejlődjön.  
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MATEMATIKA  

3. évfolyam  

 

ÓRASZÁM 3. ÉVF: 144 ÓRA/HETI 4 ÓRA  

KERETTANTERVBEN TARTALOMMAL :117,5 ÓRA  

KIDOLGOZÁSRA VÁRÓ: 26, 5 ÓRA  

SZABADON FELHASZNÁLHATÓ ÓRAKERET :  36 ÓRA  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, 

matematikai logika, kombinatorika, gráfok  

Órakeret  

 

2,5  

  10%  6  

  szabadon  

felhasználható 

órakeret  

 

2  

Előzetes tudás  

Halmazok összehasonlítása.  

Állítások igazságtartalmának eldöntése.  

Több, kevesebb, ugyannyi fogalma.  

Alakzatok szimmetriájának megfigyelése.  

Néhány elem sorba rendezése próbálgatással.  

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés.  

Halmazszemlélet fejlesztése.  

Nyelvhasználat előtti kommunikáció, eljátszás mint a 

gondolatok kifejezése, ezek megértése.  

Rajz, kirakás értelmezése, a lejátszott történés visszaidézése.  

Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Adott tulajdonságú elemek 

halmazba rendezése konkrét 

elemek esetén.  

Halmazba tartozó elemek 

közös tulajdonságainak 

felismerése, megnevezése.  

Megfigyelésben, mérésben, 

számlálásban, számolásban 

gyűjtött adatok, elemek 

halmazba rendezése. A logikai 

„és”, „vagy” szavak 

használata állítások 

megfogalmazásában.  

Összehasonlítás, 

következtetés, absztrahálás.  

Környezetismeret: 

élőlények 

csoportosítása 

megadott szempontok 

szerint.   Fen
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A számítógép működésének 

bemutatása (be- és 

kikapcsolás, egér, 

billentyűzet használata).  

Ismerkedés az adott 

informatikai környezettel.  

 

Annak eldöntése, hogy egy 

elem  

beletartozik-e egy adott 

halmazba.  

Alaphalmaz és részhalmaz 

fogalmának tapasztalati 

előkészítése.  

Osztályozás egy, illetve 

egyszerre két szempont 

szerint.   

Síkidomok halmazokba 

rendezése tulajdonságaik 

alapján.  

Sorozatok létrehozása, 

folytatása, kiegészítése adott 

szempont  

 

 szerint.  

A gondolkodás és a nyelv 

összefonódása, kölcsönhatása.  

 

Tantárgyi fejlesztőprogram 

használata a halmazba 

soroláshoz.  

Osztályozás egy, illetve 

egyszerre két szempont 

szerint.   

 

Néhány elem sorba 

rendezése, az összes eset 

megtalálása.  

próbálgatással.  

Darabszám, mérőszám, 

sorszám fogalma  

Számlálás, számolás, meg-és 

leszámlálások.  

Rutinszámolás fejlesztése.  

Konkretizálás képességének 

fejlesztése.   

Ének-zene: 

dallammotívumok 

sorba rendezése.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  Halmaz, összehasonlítás, csoportosítás, sorba rendezés.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  
2. Számelmélet, algebra  

Órakeret  

 

70,5  

  10%  10  

  szabadon 

felhasználható 

órakeret  

 

24  
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Előzetes tudás  

Számok írása, olvasása (100-as számkör). Helyi érték.  

Római számok írása, olvasása (I, V, X).  

Számok helye a számegyenesen. Számszomszédok. Természetes 

számok nagyság szerinti összehasonlítása.  

Számok képzése, bontása helyi érték szerint.  

Páros és páratlan számok.   

Matematikai jelek: +, –, •, :, =, <, >, ( ).  

Összeadás, kivonás, szorzás, osztás szóban és írásban.  

Szorzótábla ismerete a százas számkörben.  

A műveletek sorrendje.  

Szöveges feladat értelmezése, megjelenítése rajz segítségével, 

leírása számokkal.  

Szimbólumok használata matematikai szöveg leírására, az 

ismeretlen szimbólum kiszámítása.  

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

Elnevezések, megállapodások, jelölések értése, kezelése.   

Számok nagyságrendje és helyi értéke.Számok helyes leírása, 

olvasása  

 

céljai  10000-ig. Számok nagyságrendjének és helyi értékének biztos ismerete. 

Számok képzése, helyi érték szerinti bontása. A helyes műveleti sorrend 

ismerete és alkalmazása a négy alapművelet körében. A tízes, százas, 

ezres számszomszédok meghatározása. A kerekítés és becslés 

eszközként való alkalmazása. Ellenőrzés, önellenőrzés, az eredményért 

való felelősségvállalás.  

Igény kialakítása a matematika értékeinek és eredményeinek 

megismerésére. A szorzótábla biztos ismerete.  

Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Számfogalom kialakítása 1000-es 

számkörben.  

Számok írása, olvasása 1000-ig  

Tájékozódás az adott számkörben.   

Számmemória fejlesztése.  

Magyar nyelv és 

irodalom: számok 

helyesírása.  

Számok helye, közelítő helye a 

számegyenesen, 

számszomszédok, kerekítés.  

Alaki, helyi és valódi érték.  

Számok képzése, bontása helyi 

érték szerint.  

Természetes számok nagyság 

szerinti összehasonlítása.  

Emlékezet fejlesztése, tájékozódás 

a számegyenesen.  
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Számítógépes, interaktív táblához 

kapcsolódó oktatóprogramok 

alkalmazása.  

Tájékozódás a számegyenesen.   

Számok összeg-, különbség-, 

szorzat- és hányados alakja.  

Megértett állításokra, szabályokra 

való emlékezés. Tények közti 

kapcsolatok, viszonyok, 

összefüggések felidézése.  

 

Számok tulajdonságai: 

oszthatóság 5-tel és 10-zel.  

Számok összehasonlítása, 

szétválogatása az oszthatósági 

tulajdonság szerint.  

 

Műveletek közötti kapcsolatok:  

összeadás, kivonás, szorzás, 

osztás.  

Fejszámolás: összeadás, kivonás, 

legfeljebb háromjegyű, nullára 

végződő számokkal.  

Fejszámolás: szorzás, osztás 

tízzel, százzal   

Írásbeli összeadás, kivonás három  

Írásbeli szorzás   

Az ellenőrzési igény kialakítása, a 

műveletek közötti kapcsolatok 

megfigyelésén keresztül.  

A pontos feladatvégzés igényének 

fejlesztése.  

A figyelem terjedelmének és 

tartósságának növelése; tudatos, 

célirányos figyelem.   

A fejszámolás biztonságos 

használata. A szorzótáblák 

gyakorlása.  

Analógiák felismerése, keresése, 

kialakítása.  

Írásbeli műveletek alkalmazás  

Magyar nyelv és 

irodalom: kérdések, 

problémák, válaszok 

helyes 

megfogalmazása.  

 

 

szintű felhasználása.  

A tanult műveletek elvégzésének 

gyakorlása, ellenőrzése.  

 

Összeg, különbség, szorzat, 

hányados becslése, a ,,közelítő” 

érték fogalmának és jelének 

bevezetése.  

Jelek szerepe, használata.  

Becslés a tagok, tényezők, osztó, 

osztandó megfelelő kerekítésével.  

Magyar nyelv és 

irodalom: jelek 

szerepe, használata.  

Műveleti tulajdonságok: tagok, 

tényezők felcserélhetősége, 

csoportosíthatósága, összeg és 

különbség, valamint szorzat és 

hányados változásai.  

Változó helyzetek megfigyelése, 

műveletek tárgyi megjelenítése.  
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Zárójel használata; összeg és 

különbség szorzása, osztása.  

Műveleti sorrend.  

Feladattartás és feladatmegoldási 

sebesség fejlesztése.   

Megismert szabályokra való 

emlékezés.  

Oktatóprogram alkalmazása a 

műveleti sorrend bemutatására.  

 

Szimbólumok használata 

matematikai szöveg leírására, az 

ismeretlen szimbólum 

kiszámítása, ellenőrzés.  

Matematikai modellek megértése.  

Önértékelés, önellenőrzés.  

Gondolatmenet követése, oksági 

kapcsolatok keresése, megértése.  

 

Törtek fogalmának tapasztalati 

előkészítése.  

Törtek a mindennapi életben: 2, 3,  

4, 10, 100 nevezőjű törtek 

megnevezése, lejegyzése 

szöveggel.  

Számláló, nevező, törtvonal.  

Közös munka (páros, kis 

csoportos munka, csoportmunka), 

együttműködés vállalása.   

Törtekkel kapcsolatos oktató 

program használata.  

Törtek előállítása hajtogatással, 

nyírással, rajzzal, színezéssel.  

Animáció lejátszása törtek 

előállításához.  

 

Szöveges feladatok.  

Többféle megoldási mód 

keresése.  

A szöveg értelmezése, adatok 

kigyűjtése, megoldási terv 

készítése. Becslés.  

Megoldás próbálgatással, 

számolással, 

következtetéssel. Ellenőrzés, 

az eredmény realitásának 

vizsgálata. A szövegértéshez 

szükséges nyelvi, logikai 

szerkezetek fokozatos 

megismerése.  

Adatok lejegyzése, rendezése, 

ábrázolása.  

Magyar nyelv és 

irodalom: az írott 

szöveg megértése, 

adatok keresése, 

információk 

kiemelése.  

 Összefüggések felismerése.  

Válasz megfogalmazása szóban, 

írásban.  

 

Római számok.  

A római számok története.  

Számjelek bevezetése.  

Római számok írása, olvasása  I, 

V, X, L, C, D, M jelekkel.  

Irányított keresés római számok 

használatáról.  

Környezetismeret: a  

lakóhely története; a 

római számok 

megfigyelése régi 

épületeken.  
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A gyerekeknek szóló 

legelterjedtebb elektronikus 

szolgáltatások megismerése. 

Szorzó-és bennfoglaló tábla 

ismerete  

Maradékos osztás  

Alaki-, helyi-, valódi érték 

ismerete  

Mértékegységek  

Többtagú és hiányos összeadások, 

kivonások  

A témakörhöz kapcsolódó 

ismeretek összefoglalása, 

gyakorlása és számonkérése.  

 

  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Számszomszéd, kerekítés, közelítő érték, műveleti sorrend. Három- és 

négyjegyű szám. Tört szám, negatív szám. Becslés, ellenőrzés. Római 

szám. Alaki, helyi és valódi érték. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  
3. Függvények, az analízis elemei  

Órakeret  

 

16  

  10%  5  

  szabadon  

felhasználható 

órakeret  

 

4  

Előzetes tudás  

Sorozat szabályának felismerése, folytatása.  

Növekvő és csökkenő számsorozatok.  

Számpárok közötti kapcsolatok felismerése.  

  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Matematikai modellek készítése.   

Sorozatok felismerése, létrehozása.  

 

 

Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  
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Sorozat szabályának felismerése.  

 

Adott szabályú sorozat folytatása.  

Összefüggések keresése az 

egyszerű sorozatok elemei között.  

Sorozatok néhány hiányzó vagy 

megadott sorszámú elemének 

kiszámítása.  

Sorozatok képzési szabályának 

keresése, kifejezése szavakkal.   

Oktatóprogram használata sorozat 

szabályának felismeréséhez, 

folytatásához.  

A figyelem és a memória 

fejlesztése. 

Szabályfelismerés.  

Az önállóság fejlesztése a 

gondolkodási műveletek 

alkalmazásában.   

Az anyanyelv és a szaknyelv 

használatának fejlesztése.  

Adott utasítás követése, figyelem 

tartóssága.   

Saját gondolatok 

megfogalmazása, mások 

gondolatmenetének 

végighallgatása.  

Vizuális kultúra: 

periodicitás 

felismerése 

sordíszekben, népi 

motívumokban.  

Összefüggések, kapcsolatok 

táblázat adatai között.  

Tapasztalati adatok lejegyzése, 

táblázatba rendezése.   

 

Kapcsolatok, szabályok keresése 

táblázat adatai között.  

Táblázat adatainak értelmezése.  

Tapasztalati adatok lejegyzése, 

táblázatba rendezése. A 

folytatásra vonatkozó sejtések 

megfogalmazása.  

Az általánosításra való törekvés.  

A kifejezőkészség alakítása: 

világos, rövid fogalmazás.  

Az absztrakciós képesség 

alapozása.  

Környezetismeret: 

adatok gyűjtése az 

állatvilágból (állati 

rekordok).  

 

Testnevelés és sport: 

sporteredmények, 

mint adatok.  

Grafikonok.  

 

Grafikonok adatainak leolvasása.  

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

478 

 

Növekvő, csökkenő, váltakozó 

sorozatok.  

Az önellenőrzés különböző  

Grafikonok készítése.  

Matematikai összefüggések 

felismerése.  

Környezetismeret: 

hőmérsékleti 

grafikonok készítése.  

módjainak alkalmazása.  

Pontos feladatvégzés igényének 

fejlesztése.  

Hőmérő használata (Negatív 

számok)  

  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Táblázat, grafikon. Sorozat. Szabály, kapcsolat. 

 

 

Tematikai egység 

/Fejlesztési cél  

4. Geometria  Órakeret  

 

23,5  

  10%  3  

  szabadon  

felhasználható 

órakeret  

       

4  

Előzetes tudás  

Vonalak (egyenes, görbe).  

Térbeli alakzatok.   

A test és a síkidom megkülönböztetése.  

Szimmetria: tengelyesen szimmetrikus alakzatok megfigyelése.  

A hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérése. A 

szabvány mértékegységek: cm, dm, m, cl, dl, l, dkg, kg, perc, 

óra, nap, hét, hónap, év. Átváltások szomszédos mértékegységek 

között. Mennyiségek közötti összefüggések felismerése. 

Mérőeszközök használata.  

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Térbeli és síkbeli tájékozódás továbbfejlesztése.   

Feltételeknek megfelelő alkotások elképzelése elkészítésük előtt, 

a tényleges alkotás összevetése az elképzelttel. A matematika és 

a valóság kapcsolatának építése. Mérőeszközök és 

mértékegységek önálló használata. Érzékelés, észlelés 

pontosságának fejlesztése.  

A szimmetria felismerése a valóságban: tárgyakon, 

természetben, művészeti alkotásokon. Esztétikai érzék 

fejlesztése. A körző és a vonalzó célszerű használata.  

Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  
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Egyenesek kölcsönös 

helyzetének megfigyelése 

tapasztalati úton: metsző és 

párhuzamos egyenesek.   

A szakasz fogalmának 

előkészítése.  

A szakasz és mérése.  

Tapasztalatszerzés, érvelés.  Technika, életvitel és 

gyakorlat: hajtogatás.  

Háromszög, négyzet és 

téglalap felismerése.  

Háromszögek, négyszögek 

előállítása rajzolással 

szabadon vagy egy-két 

tulajdonság  

Vizuális kultúra: 

mozaikkép alkotása 

előre elkészített  

 

A téglalap és négyzet 

tulajdonságai: csúcsok száma, 

oldalak száma.  

megadásával.   

Egyedi tulajdonságok kiemelése.  

Formafelismerés, azonosítás, 

megkülönböztetés.  

háromszögek, 

négyszögek 

felhasználásával.  

A téglalap és a négyzet 

kerületének kiszámítása.   

Ismeretek alkalmazása az újabb 

ismeretek megszerzésében.  

Környezetismeret: 

kerületszámítás a 

közvetlen 

környezetünkben (szoba,  

kert)  

Négyzet, téglalap területének 

mérése különféle egységekkel, 

területlefedéssel.  

A területszámítás fogalmának 

előkészítése.  

Többféle megoldási mód 

keresése, az alternatív 

megoldások összevetése.  

Környezetismeret: 

tapasztalatgyűjtés a 

mindennapi életből pl. 

szőnyegezés, burkolás a 

lakásban, kertben.  

Az egybevágóság fogalmának 

előkészítése.  

 

Tengelyesen tükrös alakzatok 

létrehozása tevékenységgel.  

Az alkotóképesség fejlesztése.  

Megfigyelések kifejezése 

válogatással, megfogalmazással.  

A pontosság igényének 

felkeltése.  

Geometriai dinamikus 

szerkesztőprogram használata 

interaktív táblán.  

Szimmetria a 

természetben.  

 

Vizuális kultúra: 

szimmetria a 

műalkotásokban.  
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Tájékozódás síkban, térben.  

 

 

Tájékozódás pl. az iskolában és 

környékén. Mozgássor 

megismétlése, mozgási memória 

fejlesztése.  

Térbeli tájékozódási képességet 

fejlesztő, egyszerű.  

rajzolóprogramok bemutatása.  

Egyszerű problémák megoldása 

részben tanári segítséggel, 

részben önállóan.  

Környezetismeret: 

tájékozódás közvetlen 

környezetünkben. 

Égtájak ismeretének 

gyakorlati alkalmazása. 

Testek geometriai tulajdonságai, 

hálója.  

Testek építése szabadon és adott 

feltételek szerint.  

Testek szétválogatása egy-két 

tulajdonság szerint.  

Alkotóképesség fejlesztése.  

Kreatív gondolkodás 

fejlesztése. Térlátás fejlesztése 

az alakzatok különféle 

előállításával. Sík- és 

térgeometriai megfigyelések 

elemzése,  

Technika, életvitel és 

gyakorlat: dobozokból 

bútorok építése.  

 

Vizuális kultúra: a 

körülöttünk lévő 

mesterséges és 

természetes környezet 

formavilágának 

megfigyelése és  

 

 megfogalmazása a tanult 

matematikai szaknyelv 

segítségével.  

rekonstrukciója.  

Téglatest és kocka felismerése, 

jellemzői.  

Rubik-kocka.  

Testháló kiterítése téglatest, 

kocka esetében.  

Megfigyelés, tulajdonságok 

számbavétele.  

Összehasonlítás, azonosságok, 

különbözőségek megállapítása. 

Finommotoros 

mozgáskoordinációk fejlesztése.  

Technika, életvitel és 

gyakorlat: dobókocka, 

téglatest alakú doboz 

készítése.  

Mérések alkalmi egységekkel. 

Mérés szabvány egységekkel: 

mm, km, ml, cl, hl, g, t.  

Összehasonlítások végzése a 

valóság tárgyairól, alakzatokról, 

dolgokról.  

Mennyiségi jellemzők 

felismerése, a különbségek 

észrevétele.  

Adott tárgy, elrendezés, kép más 

nézőpontból való elképzelése.  

Környezetismeret: 

gyakorlati mérések 

közvetlen 

környezetünkben  

(tömeg-, 

hosszúságmérés).  

Csomagolóanyagok, 

dobozok tömege. 
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Az idő mérése: másodperc.  

Időpont és időtartam 

megkülönböztetése.  

Tájékozódás az időben: a 

múlt, jelen, jövő, mint 

folytonosan változó 

fogalmak, pl. előtte, utána, 

korábban, később megértése, 

használata.  

Időtartam mérése egyenletes 

tempójú mozgással, hanggal, 

szabványos egységekkel 

(másodperc, perc, óra, nap, hét, 

hónap, év).  

Fejlesztőprogram használata 

méréshez.  

Időpont és időtartam tapasztalati 

úton történő megkülönböztetése.   

A családban történtek 

elhelyezése az időben.  

Testnevelés és sport:  

időre futás.  

 

Ének-zene: metronóm.  

 

Környezetismeret; 

technika, életvitel és 

gyakorlat: napirend, 

családi ünnepek, 

események ismétlődése.  

 

Magyar nyelv és 

irodalom: változó 

helyzetek, időben 

lejátszódó történések 

megfigyelése, az 

időbeliség tudatosítása.  

Egység és mérőszám kapcsolata. 

Mérés az egységek 

többszöröseivel.  

Át- és beváltások végrehajtott 

mérések esetén.  

Átváltások szomszédos 

mértékegységek között.  

A mértékegységek használata és 

átváltása szöveges és 

számfeladatokban.  

A pontosság mértékének 

kifejezése gyakorlati 

mérésekben.  

A mértékegység és mérőszám 

kapcsolata, összefüggésük 

megfigyelése és elmélyítése.  

Mérések a gyakorlatban, 

mérések a családban.  

Fejlesztőprogram használata 

mértékegységek átváltásához.  

Technika, életvitel és  

gyakorlat: elkészíthető 

munkadarabok 

megtervezése mérés és 

modellezés segítségével.   

 

Környezetismeret; 

technika, életvitel és 

gyakorlat: háztartásban 

használatos gyakorlati  

Kicsinyítés, nagyítás.  

Tájékozódás, térben, síkban.  

Parkettázás, területmérés  

 mérések (sütés-főzés 

hozzávalói).  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Metsző és párhuzamos egyenesek, szakasz, szög, háromszög, téglalap, 

négyzet, kerület, terület, téglatest, kocka, testháló, tükrös alakzat, időpont, 

időtartam, kör, gömb, mértékegység, tonna, másodperc, km, mm. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  
5. Statisztika, valószínűség  

Órakeret  

 

5  

  10%  2,5  
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  szabadon  

felhasználható 

órakeret  

 

2  

Előzetes tudás  

Adatokról megállapítások megfogalmazása.  

Valószínűségi megfigyelések, játékok kísérletek.  

Tapasztalatszerzés a véletlenről és a biztosról.  

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Rendszerszemlélet, valószínűségi és statisztikai gondolkodás 

alapozása.   

A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése.  

Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Adatok megfigyelése, 

gyűjtése, rendezése, 

rögzítése, ábrázolása 

grafikonon.  

Tapasztalatok szerzésével 

későbbi fogalomalkotás 

előkészítése.  

A képi grafikus információk 

feldolgozása, forráskezelés.  

Környezetismeret: 

meteorológiai adatok 

lejegyzése, 

ábrázolása.  

Számtani közép, átlag 

fogalmának bevezetése.  

 

Néhány szám számtani 

közepének  

értelmezése, az „átlag” 

fogalmának bevezetése, 

használata adatok 

együttesének jellemzésére.  

Környezetismeret: 

hőmérsékleti és 

csapadékátlagok.  

A biztos, a lehetséges és a 

lehetetlen események 

értelmezése.  

 

Próbálgatások, sejtések, 

indoklások, tippelések, tárgyi 

tevékenységek.   

A lehetséges és lehetetlen 

tapasztalati úton való 

értelmezése.   

A biztos és véletlen 

megkülönböztetése.  

 

 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

483 

 

Valószínűségi játékok, kísérletek, 

megfigyelések.   

Gyakoriság.  

Oszlopdiagram.  

A valószínűség fogalmának 

tapasztalati előkészítése.  

 

Események gyakoriságának 

megállapítása kísérletek 

végzésével, ábrázolása 

oszlopdiagramon.  

Sejtés megfogalmazása adott 

számú kísérletben.   

A kísérleti eredmények 

összevetése a sejtéssel, az 

eltérés megállapítása és 

magyarázata. A gyakoriság, a 

valószínű, kevésbé valószínű 

értelmezése gyakorlati 

példákon.  

Információszerezés az internetről, 

irányított keresés.  

Diagramokhoz kapcsolódó 

információk keresése, 

értelmezése.  

Környezetismeret: 

természeti jelenségek 

előfordulása és 

valószínűsége.  

 

Magyar nyelv és 

irodalom:  

a kifejezőkészség 

alakítása (világos, 

rövid 

megfogalmazás).  
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Valószínű, biztos, lehetetlen, lehet, de nem biztos.  

Átlag. Grafikon, oszlopdiagram. Gyakoriság. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos 

ciklus végén  

Gondolkodási és megismerési módszerek  

Adott tulajdonságú elemek halmazba rendezése.  

Halmazba tartozó elemek közös tulajdonságainak felismerése, 

megnevezése.  

Annak eldöntése, hogy egy elem beletartozik-e egy adott halmazba.  

A változás értelmezése egyszerű matematikai tartalmú szövegben.  

Az összes eset megtalálása (próbálgatással).  

 

Számtan, algebra  

Számok írása, olvasása (10 000-es számkör). Helyi érték, alaki érték, valódi 

érték fogalma 10 000-es számkörben.  

Negatív számok a mindennapi életben (hőmérséklet, adósság).  

Törtek a mindennapi életben: 2, 3, 4, 10, 100 nevezőjű törtek megnevezése, 

lejegyzése szöveggel, előállítása hajtogatással, nyírással, rajzzal, 

színezéssel.  

Természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása 10 000-es 

számkörben.  

Mennyiségek közötti összefüggések észrevétele tevékenységekben.   

A matematika különböző területein az ésszerű becslés és a kerekítés 

alkalmazása.  

Fejben számolás százas számkörben.  

A szorzótábla biztos ismerete 100-as számkörben.  

Összeg, különbség, szorzat, hányados fogalmának ismerete. Műveletek 

tulajdonságainak, tagok, illetve tényezők felcserélhetőségének alkalmazása. 

Műveleti sorrend ismerete, alkalmazása.  

Négyjegyű számok összeadása, kivonása, szorzás és osztás egy- és 

kétjegyű, számmal írásban.  

Műveletek ellenőrzése.  

Szöveges feladat: a szöveg értelmezése, adatok kigyűjtése, megoldási terv, 

becslés, ellenőrzés, az eredmény realitásának vizsgálata.  

Többszörös, osztó, maradék fogalmának ismerete.  

 

Összefüggések, függvények, sorozatok  
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Szabályfelismerés, szabálykövetés. Növekvő és csökkenő számsorozatok 

felismerése, készítése.  

Összefüggések keresése az egyszerű sorozatok elemei között.  
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 A szabály megfogalmazása egyszerű formában, a hiányzó elemek pótlása.  

 

Geometria  

Egyenesek kölcsönös helyzetének felismerése: metsző és párhuzamos 

egyenesek.   

A szabvány mértékegységek: mm, km, ml, cl, hl, g, t, másodperc. 

Átváltások szomszédos mértékegységek között.  

Hosszúság, távolság és idő mérése (egyszerű gyakorlati példák).  

Háromszög, négyzet, téglalap, sokszög létrehozása egyszerű módszerekkel, 

felismerésük, jellemzőik.  

Kör fogalmának tapasztalati ismerete.  

A test és a síkidom közötti különbség megértése.  

Kocka, téglatest, felismerése, létrehozása, jellemzői.  

Gömb felismerése.  

Tükrös alakzatok és tengelyes szimmetria előállítása hajtogatással, 

nyírással, rajzzal, színezéssel.   

Négyzet, téglalap kerülete.  

Négyzet, téglalap területének mérése különféle egységekkel, 

területlefedéssel.  

 

Valószínűség, statisztika  

Tapasztalati adatok lejegyzése, táblázatba rendezése. Táblázat adatainak 

értelmezése.   

Adatgyűjtés, adatok lejegyzése, diagram leolvasása.  

Valószínűségi játékok, kísérletek értelmezése. Biztos, lehetetlen, lehet, de 

nem biztos tapasztalati ismerete.  

 

Informatikai ismeretek  

Tanári segítséggel az életkorának megfelelő oktatási célú programok 

használata.  

Egy rajzoló program ismerte; egyszerű ábrák elkészítése, színezése.  

Együttműködés interaktív tábla használatánál.  
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VIZUÁLIS KULTÚRA  

3. évfolyam  

 

ÉVES ÓRASZÁM 3. ÉVF: 72 ÓRA  

KERETTANTERVBEN TARTALOMMAL :65 ÓRA  

KIDOLGOZÁSRA VÁRÓ: 7 ÓRA  

 

 

Ebben az időszakban a vizuális kultúra tanításának továbbra is fontos célja a motiváltság és az 

örömteli alkotás fenntartása, amelynek továbbra is alapvető eszköze a változatos és a tanulók 

érdeklődését felkeltő játékos feladatok felhasználása, ismerkedés további új technikákkal, 

illetve az alkotás felszabadultságának további ösztönzése. A vizuális műveltség megalapozását 

az érzéki tapasztalás, a környezet minél pontosabb megfigyelése, illetve az érzékelés 

érzékenységének fokozása segíti elsősorban. A gondolkodás fejlődésének eredményeként 

ebben az időszakban cél a képi információk jelentésének és hatásának egyre pontosabb 

értelmezése, illetve a köznapi és művészi vizuális közlések megkülönböztetése. Az önállóan és 

csoportokban megvalósított alkotótevékenység erősíti a kreatív problémamegoldást és segíti a 

tudatos önszabályozást és önismeretet. A befogadó tevékenység tekintetében továbbra is 

érvényes az alkotva befogadás elvének érvényesítése. Cél továbbra is a vizuálisan 

feldolgozható témák megközelítése esetében a valós esztétikai értéket képviselő műalkotások 

szemléltetése és azok minél pontosabb értelmezése.  

Míg az első két évfolyamon a vizuális kultúra részterületei közül a „Kifejezés, 

képzőművészet” és a „Tárgy- és környezetkultúra” került túlsúlyba, addig harmadik-negyedik 

évfolyamon növekedhet az elvontabb „Vizuális kommunikáció” részterület tartalmait 

feldolgozó feladatok aránya, de továbbra is fontos a megfigyelőképesség, a forma- és 

arányérzék fejlesztése, továbbá az önkifejezés megőrzésének ösztönzése, ami segíti az egyre 

céltudatosabb vizuális megismerést.  

A vizuális nevelés keretein belül zajló médianevelés ebben az időszakban is jelen van. 

Az alsó tagozat második felére a gyerekek többségének már komoly médiatapasztalata van. A 

tárgy tanításának célja elsősorban a gyerekek meglévő ismereteinek rendszerezése, az 

ismeretek életkorhoz igazodó elmélyítése, a különböző médiaüzentek értékeléséhez szükséges 

készségek és képességek fejlesztése.   

Ezt a célt szolgálják a médiaszövegek, elsősorban mozgóképi és online szövegek 

kifejezőeszközeinek mélyebb megismerését, a használt eszközök befogadóra tett hatásának 

felismerését, kifejezését segítő gyakorlatok, hisz és a formanyelvi alapozás mellett már 

megjelenik a különböző médiatartalmak elkészítése mögött meghúzódó szándék 

felismerésének fejlesztése is. Az ismeretszerzés továbbra is a gyerekek által ismert és kedvelt 

műsortípusok, médiaszövegek feldolgozásán keresztül zajlik. A médiaélmények feldolgozása, 

az audiovizuális alkotások kifejezőeszközeinek megismerése az életkorhoz igazodó 

meseregények, ifjúsági regények és rajzfilmes/filmes adaptációik összehasonlításán, 
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feldolgozásán keresztül kapcsolható össze az olvasáskultúra fejlesztésével. A gyerekek saját és 

szűkebb környezetük médiahasználati szokásai alapján azonosítják a média alapvető funkcióit, 

megértik, hogy a különböző típusú médiatartalmak mögött meghúzódó szándék különböző 

lehet, amely befolyásolja a médiaszöveg üzenetének értékelését. Elsősorban a hír és 

információ, illetve a reklám mindennapokban betöltött szerepe, értékelése, sajátosságai 

kerülnek elő ebben az időszakban. A médiaszövegek értékelése az üzenet megbízhatóságának 

és fontosságának megítélésén, illetve a saját tapasztalatok viszonylatában való elhelyezésén 

keresztül zajlik. A média működésének tanulmányozása során fejlődik az elemző, kritikai 

gondolkodás. Alapvető fejlesztési cél a tanulók biztonságos és kreatív internethasználatát 

segítő képesség- és készségfejlesztés, a hálózati kommunikációban való biztonságos 

részvételhez szükséges alapismeretek, viselkedési szabályok megismertetése.   

A fejlesztési célok továbbra is mind a vizuális kultúra, mind a mozgóképkultúra és 

médiaismeret fejlesztési feladatai esetében tevékenységközpontú, kreatív, élményekkel telített 

helyzetekben játékos, alkotó, önálló vagy csoportos feladatmegoldással érhetőek el.   

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Kifejezés, képzőművészet  

Természeti, épített és képzeletbeli tájak, 

helyek  

Órakeret   

8,5   

  10%  1  

Előzetes tudás  

Vizuális nyelvi elemek és minőségek, méretviszonyok, 

arányok felismerése és használata. Kifejező alkotások 

ismérveinek felismerése. Nézőpontok felismerése és 

nézőpontválasztás használata. Alkotó műfajok, technikák 

felismerése, műveletek sorrendjének követése.  

Anyagismeret.  

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Vizuális kifejezőképesség fejlesztése. Grafikai 

kifejezőképesség fejlesztése különböző grafikai, 

nyomatkészítési eljárások kapcsán.   

Téralakítási és térábrázolási képesség fejlesztése. 

Lényeglátó képesség fejlesztése.  

Formaérzék fejlesztése. Kompozíciós képesség fejlesztése.   

Vizuális ritmusérzék fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  
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Irodalmi, zenei, média és művészettörténeti élményből, származó 

valós és képzeletbeli helyszínek (pl. kerek erdő, malom, labirintus, 

vár, palotakert, folyó) megjelenítése a különböző nézőpontok és 

változatos méret kínálta lehetőségek használatával, síkban és térben 

(pl. grafikusan, festve, konstruálva, mintázva, installálva).  

 

Vizuális megfigyelésből (pl. közvetlen környezet, fotó, műalkotás, 

múzeum), személyes emlékből származó tapasztalatok 

felhasználásával valós hely, helyszín (pl. természeti táj, nagymama 

virágos kertje, épített környezet, mi utcánk) vizuális megjelenítése 

meghatározott időszaknak (pl. évszak, napszak, nyár, hajnal) 

megfelelően, különböző technikákkal (pl. kollázs, vegyes technika, 

kréta, nyomat, mintázás, makett).  

Térérzékelés  

Magyar nyelv és 

irodalom:  

Olvasmányhoz 

kapcsolódó személyes 

élmények felidézése és 

megosztása. Műélvezet, 

humor.  

 

Matematika: Rajz és 

szöveg értelmezése: a 

lejátszott történés 

visszaidézése; az 

elmondott, elolvasott 

történés visszaidézése.  

Jelértelmezés.   

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Nézőpont, ritmus, minőségellentét, kollázs, képmező, arány, vizuális 

kifejezés.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Kifejezés, képzőművészet 

Hétköznapi és képzelt figurák  Órakeret   
8,5   

  10%  1  

Előzetes tudás  

Síkbeli és térbeli minőségek, méretviszonyok, irányultság 

felismerése és használata. Színek érzelemkifejező, 

hangulati és díszítő hatásainak felismerése. Kontrasztok 

felismerése. Műalkotások csoportosítási módjainak 

alkalmazása.  

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Színek hangulati hatásának felismerése és alkalmazása az 

egyéni színválasztásban. Színdifferenciáló képesség 

fejlesztése. Színérzék fejlesztése. Kompozíciós képesség 

fejlesztése. Karakterérzék fejlesztése. Térábrázoló képesség 

fejlesztése.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  
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A lakóhelyen és a közvetlen környezetben élő emberekről, állatokról 

gyűjtött ismeretek, információk (pl. foglalkozás, életkor, kedvenc 

illat/étel/szín, útvonal, játék, fontos tárgy, attribútum) alapján 

figurális alkotások létrehozása. A külső, belső vonások (pl. karakter, 

testi adottságok, öltözet, belső tulajdonságok, személyiség jegyek) 

élményszerű megjelenítésével, meghatározott célok (pl. illusztráció, 

valós és virtuális játék, információs kártya, „kutatás”) érdekében.  

 

Történetek, mesék, versek, mondák, médiaszövegek valós vagy 

kitalált szereplőinek (pl. hősök, bajkeverők, szörnyek, tündérek, 

állatok, ember-állatok, géplények) megformálása többfigurás 

kompozícióban, a meghatározott célnak (pl. könyv, napló, játék, báb, 

dráma, hajóorr, oromdísz, vízköpő) megfelelő méretben és anyagból 

(pl. festmény, grafika, kollázs, montázs, fotó, papírmasé, agyag, 

gipsz, talált tárgy, drót).  

Gyűjtőmunka  

Matematika: 

mennyiségi 

tulajdonságok, 

viszonylatok, becslés, 

összehasonlítás.  

 

Magyar nyelv és 

irodalom: Gondolatok, 

érzelmek, vélemények 

kifejezése. Mindennapi 

konfliktusok 

feldolgozása 

drámajátékkal.  

 

Dráma és tánc: 

fantáziajátékok.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Figurális alkotás, karakter, élményszerű megjelenítés, cél, eszköz, méret, 

anyag, műfaj, technika, eljárás, képtárgy.  

 

 

Tematikai 
egység/  

Fejlesztési cél  

Vizuális kommunikáció  

Utazások  
Órakeret   

8,5   

  10%  1  

Előzetes tudás  

A közvetlen környezet és a személyes tárgyak, taneszközök 

vizuális jelzéseinek alkalmazása. Időbeliség, minőségellentétek 

felismerése.  

 

A tematikai 

egység nevelési- 

Vizuális megfigyelőképesség és vizuális emlékezet fejlesztése. 

Analizáló és szintetizáló képesség fejlesztése. Forma- és 

arányérzék fejlesztése. Karakterérzék fejlesztése. Képolvasó és  

 

fejlesztési céljai  képközlő képességek fejlesztése. Ábraolvasási és értelmezési 

készség fejlesztése elemzéssel és ábrák létrehozásával. Az idő, a 

változás, a folyamat képekben való ábrázolási képességének 

fejlesztése, történés képekben való elbeszélése. A művészi, 

köznapi és tudományos közlések értelmezésének segítése, a 

kifejezés árnyaltságának fokozása.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok   
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A környezetünkben észlelhető változások, folyamatok, 

mozgások (pl. természeti jelenségek, életjelenségek: 

ember/növény/állat növekedése és öregedése, jégolvadás, 

rozsdásodás, penészedés, árnyék, palacsintasütés, 

építkezés, varrógép, kerékpár, daru, óra) azonosítása, 

vizuális megfigyelése, értelmezése, a tapasztalatok és 

információk rögzítése szöveg és kép (pl. fotó, film, 

egyszerű animáció, rajz, ábra, jel) segítségével.  

 

Valós és/vagy képzeletbeli utazás folyamatának, 

útvonalának és történéseinek képes, szöveges rögzítése 

(pl. útinapló, térkép, képregény, forgatókönyv, útifilm) 

meghatározott cél (szórakoztatás, ismeretterjesztés, 

útikalauz, tájékozódás, dokumentálás, elemzés, 

összehasonlítás) érdekében.  

Tanulmányi séta  

Matematika:  

Tájékozódás a térben 

(síkon ábrázolt térben; 

szöveges információk 

szerint). A változás 

kiemelése; az 

időbeliség.  

 

Magyar nyelv és 

irodalom:  

Információhordozók. 

Látványok verbális 

megfogalmazása. Az 

időbeliség 

kifejezésének nyelvi 

lehetőségei.  

 

Dráma és tánc:  

verbális képességek 

fejlesztése játékkal.   

 

Környezetismeret: 

változások, folyamatok, 

növények, állatok.  

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Változás, folyamat, mozgás, mozgásfázis, összehasonlítás, térkép, 

képregény, vizuális sűrítés.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Vizuális kommunikáció  

Vizuális hatáskeltés  
Órakeret   

8,5  

  10%  1  

Előzetes tudás  

Összefüggések felismerése a cselekvés vagy annak 

szereplői és az ábrázoltak között. Eredeti és 

reprodukált alkotások különbözőségének felismerése. 

Körvonal és árnykép megjelenítése. Vizuális 

kommunikációs gesztusok értelmezése. Hangok képi 

jeleinek értelmezése és megjelenítése.  

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

Látványfelismerés és értelmezés képességének 

fejlesztése, a látottak lényeges vonásainak kiemelése, 

a megfigyelés  
Fen

nta
rtó

 ál
tal

 jó
vá

ha
gy

va



 

492 

 

céljai:  szempontjainak bővítése. A vizuális jelek jelentéseinek 

azonosítása, reprodukálása transzformált látványok 

létrehozásával. Jelképek, allegóriák, vizuális metaforák 

képzése. Formaalkotás a síkban és térben megfigyelt 

és elképzelt formák megjelenítése. Manipulációk 

végzése: nagyítás, kicsinyítés, csonkolás, kiegészítés. 

Ábraalkotás képességének fejlesztése: konvenciókon 

alapuló, szabályokhoz igazodó, jelentést hordozó, 

közlő és magyarázó rajzok, szerelési ábrák, folyamat 

ábrák értelmezése és létrehozása, valós vagy elképzelt 

viszonyok, kapcsolatok megjelenítésével. A síkbeli és 

térbeli vizuális megjelenítő, kifejező eszközök adekvát 

használata vizuális kommunikációs területen. A 

megjelenítés, a kifejezés céljának megfelelő árnyalt 

vonal, tónus, szín, forma, stb. önálló alkalmazása. 

Közvetlen vizuális jelzések, mimika, gesztusok 

értelmezésével a kommunikációs képesség fejlesztése.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Egy valós vagy képzeletbeli dolog (pl. áru, esemény, közérdek, 

jelenség: „boszorkányok tömeges átrepülése”,”Pöttyös Panna 

divatbemutatója”, Búvár Kund légzőkészüléke) számára plakát, 

szórólap tervezése, kivitelezése a betű, kép és szöveg együttes 

alkalmazásával, figyelem, érdeklődés felkeltése céljából.  

 

Az emberi gesztusok, testnyelvi jelzések megfigyelése, 

értelmezése, majd az összegyűjtött tapasztalatok, információk 

segítségével a plakát által hirdetett dolog népszerűsítése 

figyelemfelhívó játékkal  

(pl. akcióval, pantomimmel, hangot, szöveget is 

beépítő performansszal). Plakát készítése  

Matematika: Statikus 

szituációk, 

lényegkiemelés.   

Képzeletben történő 

mozgatás. Testháló 

elképzelése.  

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

kulcsszókeresés; 

szövegtömörítés; 

hiányos vázlat, 

táblázat, ábra 

kiegészítése a szöveg 

alapján.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Gesztus, plakát, reklám, szlogen, vizuális kommunikációs műfaj.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

A média társadalmi szerepe, használata  

Médiahasználat, élménybefogadás, 
élményfeldolgozás Médiumok a mindennapi  

környezetben  

Órakeret   

2   

  10%  1  

Előzetes tudás  
Az egyes médiumok azonosítása. Médiaélmények 

felidézése, verbalizálása.  
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A médiatartalmak közötti választás tudatosságának 

fejlesztése. Saját médiaélmények feldolgozása, önreflexiós 

készség fejlesztése. Médiaszöveg-típusok beazonosítását, 

tudatosítását segítő kompetenciák fejlesztése. Olvasási  

 

 

 készség és szókincs fejlesztése médiaszövegekkel.   

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  
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A saját és a közvetlen környezet médiahasználati szokásainak 

(internet, televízió, rádió, videojáték, mobilhasználat, könyv) 

tanulmányozása, megadott szempontok (pl. mennyiség, időrend, 

látogatott helyek, a kommunikációban résztvevők, műsorok) 

alapján.   

 

Bizonyos médiumokban megjelenő médiaszövegek (pl.  

televíziós műsortípusok, animációs mesefilmek, sorozatok) 

felismerése és beazonosítása saját médiaélmények felidézésén, 

megjelenítésén (pl. szerepjáték) és közvetlen példákon keresztül.  

 

Saját médiaélmények felidézése megadott szempontok alapján 

(pl. érzelmi hatás, kedveltség, ismeretszerzés) és az élmények 

feldolgozása (pl. rajzolás, fotókészítés, szerepjáték).  

 

Mesék, gyermekirodalmi alkotások és azok animációs, filmes 

adaptációinak összehasonlítása, feldolgozása. Az 

olvasott/felolvasott szöveghez és a vetített adaptációhoz 

kapcsolódó élmények megjelenítése és feldolgozása (pl. 

rajzzal, montázskészítéssel). Animációs filmek nézése  

Magyar nyelv és irodalom: 

Többmondatos 

összefoglaló szöveg 

alkotása olvasmányok 

tartalmáról, gyűjtött 

tapasztalatokról, 

megfigyelésekről.   

A cím és a szöveg 

kapcsolatának magyarázata; 

címadás. Az olvasmányhoz 

kapcsolódó előzetes 

ismeretek, személyes 

élmények, tapasztalatok 

felidézése és megosztása. 

Az információk keresése és 

kezelése. Különböző 

információhordozók a 

lakóhelyi és az iskolai 

könyvtárban. Hasonlóságok 

és különbségek felfedezése 

különféle irodalmi 

közlésformákban.  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: szabadidős 

tevékenységek.  

 

Erkölcstan: Kedvenc 

időtöltésem, ha egyedül 

vagyok. Olvasottság.  

Olyan szeretnék lenni, mint 

Ő/példaképek, hamis 

életek; álmaim, 

fantáziavilágom/menekülés, 

realitásérzet.  

Az önálló gondolatalkotás 

szabadsága,  

önkifejezés és önbizalom 

erősítése.  

 

Dráma és tánc: csoportos és 

egyéni improvizáció.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Média, televízió, rádió, internet, újság, videojáték, film, televíziós sorozat, 

televíziós műsortípus (hírműsor, gyermekműsor, tehetségkutató műsor, 

valóságshow, ismeretterjesztő műsor, reklám).  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

A média kifejezőeszközei  

A médiaszövegek nyelvi jellemzői és 

érzelmi hatása  

Órakeret  

 

2   

  10%  1  

0,2Előzetes tudás  
A médiaszövegek befogadása során saját érzések 

felismerése, kifejezése.  

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Az elemi mozgóképi szövegalkotó kódok felismerését, 

médiaszöveg-olvasást segítő kompetenciák fejlesztése. 

Az elemi mozgóképi szövegalkotó kódok kreatív 

alkalmazása, médiaszöveg-írás. A médiaszövegek elemi 

szövegalkotó kódjai, kifejező eszközei által kiváltott 

érzelmek felismerése és kifejezése, az önreflexió 

fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

A médiaszövegek kifejezőeszközeinek mélyebb megismerése.  

 

A karakterábrázolás filmes eszközeinek megismerése: a pozitív 

és negatív hősök megjelenítésének technikái, különös tekintettel 

a mozgókép nyelvére (pl. jelmez, smink, környezet/díszlet, 

világítás, kameramozgás) és a hangokra: (beszélt nyelv, zene, 

zaj, zörej) az életkornak megfelelő médiaszövegeken keresztül.   

 

A különböző médiaszövegekben megjelenő egyszerű helyszín- 

és időviszonylatok megfigyelése és értelmezése konkrét 

médiaszövegeken keresztül. Az elbeszélő személyének 

azonosítása különböző médiaszövegekben (pl. animációs 

mesék, filmek).   

 

Saját érzelmek felismerése és kifejezése különböző mozgóképi 

szövegek, és hangzó anyagok befogadása során. A 

médiaszövegek alapvető kifejező eszközeinek (pl. mozgóképi 

nyelv, hangok) érzelmekre gyakorolt hatásának megfigyelése, 

kifejezése.   

 

Kép és hangrögzítő eszközök használatának alapszintű 

megismerése.   

 

Egyszerű cselekmény megjelenítése képsorozattal (pl. rajz, 

digitális fotó, rövid animációs film) és hangokkal.   

Zenehallgatás  

Magyar nyelv és irodalom: 

Olvasási stratégiák, olvasást 

megértő folyamatot segítő 

technikák ismerete, 

alkalmazása a hatékonyabb 

megértés érdekében: a 

művek szerkezeti 

jellemzőinek megfigyelése, 

a tér-idő változásainak 

felismerése.   

Az események 

sorrendjének, a mesélő 

személyének megállapítása.  

A szövegalkotás 

műveleteinek ismerete: 

anyaggyűjtés, címválasztás, 

a lényeges gondolatok 

kiválasztása, elrendezése, az 

időrend, a szöveg tagolása 

bekezdésekre.  

Fogalmazásíráskor a 

megfelelő nyelvi eszközök 

alkalmazása.  

 

Erkölcstan: Erkölcs és 

erkölcstelenség tapasztalása 

mint példa. Szerepek a 

családon, közösségen belül. 

A jó-rossz megjelenítése a 

művészetben.  
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 Ének-zene: A teljes figyelem 

kialakításának fejlesztése.  

Hangszín-érzelem, 

különböző élethelyzetben 

más a hangunk.  

 

Dráma és tánc: A 

mese/történet helyszíneinek 

és szereplőinek sorba vétele. 

A mese/történet  

szereplőinek beazonosítása, 

illetve viszonyaik 

meghatározása.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Animáció, jelmez, smink, díszlet, fény, cselekmény, vágás, zene, zaj, zörej, 

csend, emberi hang.  
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 A média társadalmi szerepe, használata  2  

Tematikai egység/  

Fejlesztési cél  A média működési módja, mediális  Órakeret  

információforrások megbízhatósága  

   10%  -  

A médiaszövegek emberek által mesterségesen előállított  

Előzetes tudás  tartalmak. A személyes közvetlen kommunikáció és a 

közvetett kommunikáció közötti alapvető különbségek 

felismerése.  

A tematikai egység Kritikai gondolkodás fejlesztése. A mediális nevelési-

fejlesztési információforrások megbízhatósága megítélésének céljai 

fejlesztése.  

 Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Ismerkedés a média társadalmi funkcióival, működésmódjával.   

 

A szűkebb környezet médiahasználatának megfigyelése alapján 

beszélgetés egyes médiaszövegek (pl. hírműsor, internetes honlap, 

televíziós sorozat, rajzfilm, film, könyv, újság) hétköznapokban 

betöltött szerepéről, funkciójáról.   

 

A médiakörnyezet szereplőinek azonosítása: médiatartalomelőállítók 

és a fogyasztók/felhasználók.  

 

Médiaszövegek értelmezése alapján feltevések, állítások 

megfogalmazása a szöveg keletkezésének hátteréről, az 

alkotó/közlő szándékáról (a korosztálynak megfelelő reklámok, 

videojátékok, internetes portálok, animációs filmek, filmek 

segítségével).  

 

Annak felismerése, hogy a médiakörnyezet szereplői a tartalmat 

előállítók csoportja és a közönség, a médiafogyasztók csoportjai.  

 

A hírműfajhoz kapcsolódó meghatározó tevékenységek (pl. újságíró, 

fotóriporter) azonosítása, főbb elemeinek megismerése.  

 

Médiaszövegek megbízhatósága: irányított beszélgetés a hír-álhír 

témakörről konkrét médiaszövegek alapján.   

 

Információk 

összegyűjtése, 

értelmezése, 

feldolgozása (pl. 

szövegalkotás) 

megadott szempontok 

(pl. közlő szándéka, 

célcsoport) alapján.  

 

Ismerkedés a 

kereskedelmi 

kommunikáció 

(reklám) 

sajátosságaival, a 

reklámok 

megjelenésének 

változatos helyeivel, 

formáival. A reklámok 

működése (hatáskeltés) 

néhány fontos 

eszközének 

megfigyelése konkrét 

reklámok 

tanulmányozásán 

keresztül.  

Magyar nyelv és 

irodalom: Az 

életkornak megfelelő 

globális, 

információkereső, 
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értelmező és reflektáló olvasás.  

Az információk keresése és kezelése. Különböző 

információhordozók a lakóhelyi és az iskolai könyvtárban.  

Mások véleményének megértése, elfogadása a vita során. 

Vélemények összevetése, különbségek és hasonlóságok 

megfigyelése, felismerése és kritikája.  

 

Erkölcstan: önálló 

gondolat vállalása, 

véleménynyilvánítás, 

mások gondolatai 

alapján, építő jellegű 

vitakultúra kialakítása; 

gondolatszabadsággal 

való ismerkedés.   

 

Reklámkészítés (pl. egyszerű reklámszövegírás, plakátkészítés, 

reklámot megjelenítő szerepjáték) annak érdekében, hogy reflektált 

viszony alakuljon ki a reklámozás céljáról és eszközeiről.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Médiatartalom-előállító, médiafogyasztó, információ, hír, álhír, 

hírműsor, újság, újságíró, reklám, reklámfilm, tudatos fogyasztás, 

médiahasználat.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

A média társadalmi szerepe, használata  

Tájékozódás a világhálón, a virtuális terekben, 

biztonságos internethasználat  

Órakeret   

2   

  10%  1  

Előzetes tudás  
Alapszintű ismeretek az internethasználatban rejlő 

lehetőségekről, illetve kockázatokról.  

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Az életkornak megfelelő, biztonságos tájékozódás és 

közlekedés kialakítása az online környezetben, a virtuális 

terek használata során.   

Az internethasználat és mobiltelefon-használat 

lehetőségeinek és kockázatainak tudatosítása. Kreatív, 

kritikus internethasználat fejlesztése. Az online 

közösségekben való részvétel kockázatainak, viselkedési 

szabályainak, kommunikációs jellemzőinek tudatosítása.   

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  
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A közvetlen kommunikáció jelzéseinek és az online 

kommunikáció, jellegzetességeinek összehasonlítása 

meghatározott szempontok (pl. kapcsolatteremtés, önkifejezés, 

véleménynyilvánítás) alapján (pl. szerepjáték keretében). A 

személyes kommunikáció és az online kommunikáció 

különbségeinek tudatosítása.  

 

Saját és szűkebb környezet internethasználatának megfigyelése, 

internetes tevékenységek megjelenítése (pl. szerepjáték) 

különböző formában.  

 

Az internet- és mobilhasználat legfontosabb (pl. biztonságot 

eredményező) szabályainak megismerése különböző 

eszközökkel (pl. kártyajáték, egyszerű társasjáték).   

 

Az életkori sajátosságokhoz igazodó kreatív internethasználat 

lehetőségeink tudatosítása. (pl. gyermekbarát honlapok 

böngészése).  

 

Magyar nyelv és irodalom: 

A művek tanulságainak 

értelmezése a saját 

szerepünkre, helyzetünkre a 

mindennapi életünkben, 

példa bemutatása, mindezek 

kifejezése más eszközzel is 

(pl. drámajátékok).  

A könyvtár mint 

információs központ, a 

tanulás bázisa, segítője.  

Levélírás, levélcímzés. 

Rövid szöveges üzenetek 

megfogalmazása. Adatok, 

információk gyűjtésének, 

célszerű elrendezésének 

módjai.  

 

Erkölcstan: Haver, barát, 

társ, csapattag, internetes  

Ismerkedés a világháló felépítésével és működésének alapjaival 

beszélgetés és játékos gyakorlatokon keresztül.  

 

Az online közösségekben való viselkedési szabályok, 

kommunikációs szokások, és ezek szerepének megismerésére.  

Az internet veszélyei  

kapcsolatok.  

Konfliktusmegoldás, közös 

szabályalkotás és annak 

elfogadása mint érték.  

Baráti társaság összetartó 

ereje és a virtuskodás 

értéke/bátorság, 

vakmerőség.  

Játék, közösségi élet az 

interneten.  

 

Környezetismeret: a helyes 

önismeret kialakításának 

megalapozása.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Személyes kommunikáció, online kommunikáció, www, e-mail, mailfiók, 

profil, like-jel, keresőmotor, flash játék.  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Tárgy- és környezetkultúra  

Mikro- és makrotér  
Órakeret   

11,5   

  10%      -  

Előzetes tudás  Tárgyfajták, épülettípusok, térfunkciók felismerése.   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Tapasztalatok szerzése a térformálás, térlehatárolás, 

térszervezés területén. Térkapcsolatok, térbeli viszonyok, 

térbeli tagolódások létrehozása, installációs és ábrázoló, 

kifejező céllal. Megfigyelő és elemző képesség fejlesztése. 

Tárgytervezés, -szerkesztés, -alkotás, konstrukciók 

létrehozása különböző anyagokból és célokra. Anyagok és 

eljárások ismerete; a tervezői attitűd és alkalmazkodó 

képesség fejlesztése a tárgy rendeltetésének, használójának 

szem előtt tartásával, a megfelelő anyag- és 

eszközválasztással.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  
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Különböző épületek fotóinak csoportosítása megadott szempontok 

szerint (pl. rendeltetés, anyag, méret, elhelyezkedés, kor, díszítettség, 

fényviszony).  

 

Megadott célt szolgáló kis tér (pl. váró-, lakótér, pince, fülke, raktár, 

dühöngő) tervezése a kiválasztott épület lakójának (pl. tulajdonos, 

tulajdonos gyermeke, őr, takarító, vendég, kertész, háziállat, kísértet, 

szerzetes, zenész, festő, orvos), majd a térhez tartozó, kapcsolódó 

tárgyak némelyikének elkészítse (pl. kulcs, tükör, függöny, polc, 

szék, csizma, kanna, tál, lámpa).  

 

Ismert funkció (pl. lakás, iskola, orvosi rendelő, mozi) saját ötlet 

alapján elképzelt változatának megtervezése, elkészítése makettben, 

az elkészült makettekből közösen településszerkezet (pl. falu, 

városrész) kialakítása, egyszerű „terepasztal” megépítése.  

 

Példák, fotók, gyűjtése eltérő érzelmi hatást (pl. hétköznapi, 

ünnepélyes, titokzatos, rideg, sejtelmes, szorongató, emelkedett 

félelmetes, vidám) kiváltó terekről (pl. templom, iroda, park, szoba, 

lift, állványzat, zuhanyfülke, labirintus).  

 

A terekhez kapcsolódó hangok, zenék, zörejek (pl. madárcsicsergés, 

jármű-zaj, beszéd, nyikorgás, zene, hegedű, dob) gyűjtése, s a 

gyűjtött hanganyag felhasználásával, valós, hangzó terek létrehozása, 

megépítése az adott tartalomnak megfelelő anyag és 

méretválasztással (pl. karton, fonal, kóc, vászon, fém, vessző, csuhé, 

agyag, drót, fa).  

Matematika: Tárgyak 

tulajdonságainak 

kiemelése (analizálás); 

összehasonlítás, 

azonosítás, 

megkülönböztetés; 

osztályokba sorolás. 

Adott objektum más 

nézőpontból.   

Tájékozódás a világ 

mennyiségi 

viszonyaiban.   

 

Dráma és tánc: a 

színház formai elemei, 

látott előadásban, illetve 

alkalmazása saját 

rögtönzésekben.   

 

Környezetismeret: az 

anyagfajták 

megmunkálhatósága, 

felhasználásuk.  

 

Ének-zene: Azonosság, 

hasonlóság, variáció 

felismerése. 

Ritmushangszerek, 

ritmikai 

többszólamúság.   

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Tértervezés, -szerkesztés, -alkotás, konstrukció, funkció, szerkezet, 

térkapcsolat, térbeli tagolás, tervezői attitűd, település, épület, építmény, 

alaprajz.  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Tárgy- és környezetkultúra  

Tárgyak és használatuk  
Órakeret   

11,5   

  10%  -  

Előzetes tudás  

Egyszerű hagyományos és kézműves technikai fogások 

ismerete. A tárgyalkotó folyamat lépéseinek alkalmazása. 

Egyszerűsítés, díszítés. Hétköznapi és művészi, kultikus 

tárgyak felismerése, csoportosítása.  

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Régi és mai használati és díszedények megfigyelése, 

csoportosítása, összehasonlító elemzése vizuálisan 

(látvány, fotó, rajzi elemzés) és verbálisan. Gyakorlati és 

érzelmi szempontok megfogalmazása a tárgyakkal való 

kapcsolatban. Közvetlen környezetünk tárgyainak, 

szerkezeteinek megfigyelése, megadott szempont szerinti 

vizsgálata. Redukciós képesség fejlesztése.  

Komponálóképesség fejlesztése felületen és térben. A 

színek dekoratív, díszítő hatásának megismerése és 

alkalmazása, funkciónak megfelelő színválasztás és 

díszítés. A csomagolás tervezési szempontjainak 

megismerése és alkalmazása, a csomagolás gyakorlati és 

érzelmi szempontjainak megismerése. Vizuális ritmusérzék 

fejlesztése. Különböző kultúrák iránti nyitottság 

kialakítása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  
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A különböző kultúrákban, korokban használatos tárgyak, eszközök 

összehasonlítása a mai tárgyakkal, eszközökkel (pl. épületek, 

járművek, szerszámok, edények, bútorok, öltözet, ékszer) a hasonló 

és eltérő vonások elemzése, értelmezése.  

 

Tárgytervezés (pl. jármű, bútor), tárgyalkotás (pl. öltözet kiegészítő,  

játék) a megismert kézműves technikákkal (pl. nemezelés, 

agyagozás, fonás, szövés, batikolás), a kortárs iparművészet 

felfogásában.  

 

A közvetlen környezetben található anyagok környezettudatos 

felhasználásával, meghatározott funkcióra (pl. irányjelző, hangosító), 

működésre képes egyszerű szerkezet (pl. játék, modell) létrehozása.  

Az elkészült tárgyak, szerkezetek használatuknak megfelelő és 

tulajdonosukra utaló díszítése.  

 

Csomagolás tervezése, kivitelezése valós vagy képzeletbeli tárgy, 

dolog (pl. ecset, muffin, buszjegy, cipő, csoki, időbe látó készülék, 

csodaszappan, fűmag, életelixír, varázsfonal) számára, oly módon, 

hogy a csomagolás formája és díszítése utaljon a tárgy sajátosságára.  

Matematika:  

tájékozódás az időben.  

 

Erkölcstan: a múlt és a 

jelen életviszonyai 

közötti különbségek.  

 

Dráma és tánc: Kreatív 

játékok tárgyakkal, 

tárgyak nélkül. A 

tárgyak használata 

ismétléssel, lassítással, 

gyorsítással stb. vagy 

nem rendeltetésszerű  

 

használatuk.   
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Tárgyalkotás, tárgytervezés, díszítés, csomagolás, vizuális ritmus, díszítés, 

szerkezet, felület, stilizálás.  

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két  

évfolyamos ciklus 

végén  

Az alkotásra, megfigyelésre, elemzésre vonatkozó feladatok 

életkornak megfelelő értelmezése.  

Élmény- és emlékkifejezés, illusztráció készítése; síkbáb és 

egyszerű jelmez készítése; jelek, ábrák készítése; egyszerű 

tárgyak alkotása.   

Az újként megismert anyagok és eszközök, technikák az 

alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos 

anyag- és eszközhasználata.  

A legismertebb formák, színek, vonalak, térbeli helyek és irányok, 

illetve komponálási módok használata, látványok, műalkotások 

olvasásába is beépítve.   

Téralkotó feladatok során a személyes preferenciáknak és a 

funkciónak megfelelő térbeli szükségletek felismerése.  

A szobrászati, festészeti, tárgyművészeti, építészeti területek 

közötti különbségek további differenciálása (pl. festészeten belül: 

arckép, csendélet, tájkép).  

Látványok, műalkotások megfigyeléseinek során kialakult 

gondolatok, érzések elmondására a tantervben meghatározott 

legfontosabb fogalmak használatával, az életkornak megfelelően.  

Különböző típusú médiaszövegek felismerése, a médiatartalmak közötti 

tudatos választás.  

A médiaszövegekhez használt egyszerű kódok, kreatív kifejezőeszközök 

és azok érzelmi hatásának felismerése.  

Kép- és hangrögzítő eszközök használata elemi technikáinak ismerete. Az 

elsajátított kifejezőeszközök segítségével saját gondolatok, érzések 

megfogalmazása, rövid, egyszerű történet megformálása.  

A médiaszövegek előállításával, nyelvi jellemzőivel, használatával 

kapcsolatos alapfogalmak elsajátítása, helyes alkalmazása élőszóban.  

A média alapvető funkcióinak (tájékoztatás, szórakoztatás, 

ismeretszerzés) megismerése.   

A médiaszövegekben megjelenő információk valóságtartalmának 

felismerése.   

Az életkorhoz igazodó biztonságos internet- és mobilhasználat 

szabályainak ismerete, alkalmazása. A hálózati kommunikációban 

való részvétel során fontos és szükséges viselkedési szabályok 
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elsajátítása, alkalmazása. Életkorhoz igazodó fejlesztő, kreatív 

internetes tevékenységek megismerése.  

 

TECHNIKA  

3. évfolyam  

ÉVES ÓRASZÁM 3. ÉVF: 36 ÓRA  

KERETTANTERVBEN TARTALOMMAL  :32 ÓRA  

KIDOLGOZÁSRA VÁRÓ: 4 ÓRA  

 

A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja a 3–4. évfolyamon, hogy a 

kulcskompetenciák további fejlesztésével a gyermek bővítse az életkori sajátosságainak 

megfelelő szinten az őt közvetlenül körülvevő világról szerzett tapasztalatait és ismereteit. A 

mindennapok gyakorlatában egyre inkább nélkülözhetetlen életviteli ismeretek mellett a 

kézügyesség és az alkotó fantázia fejlesztésével a gyermekek az örömteli tanulásra és 

munkavégzésére kapnak ösztönzést. Egyre alaposabban és egyre többet ismernek meg az 

erkölcsi értékekből, a megőrzendő szokásokból, a nemzeti hagyományokból, a magyar 

kultúrából. A tevékenységek közbeni magatartási szabályok betartása különösen fontos, ez 

megalapozza az emberek közötti kapcsolatok, illetve a társadalmi érintkezés bonyolult 

illemszabályainak elsajátítását. Az önállóságra törekvés ösztönzése új tanulási-tanítási 

módszerek alkalmazását igényli, amelyekhez az egyéni munkálkodás mellett csoportmunka is 

szükséges. Javarészt még bemutatás utáni mintakövetéssel készülnek a munkadarabok, de egyre 

önállóban, a saját műveleti sorrendet is követve. A kivitelezés során a kézügyesség, a 

mozgáskoordináció, a testtartás, az erőkifejtés továbbfejlesztése közben az anyag, a forma, a 

szerkezet, a funkció és az esztétikum összefüggései is érvényesülnek. Kiemelten fontos cél a 

helyes munkafogások és a célszerű, balesetmentes szerszámhasználat betartása. A folytatódó 

népi tárgyalkotó tevékenységek a már megismert anyagok felhasználását, a művészi kifejezés 

sokféleségét tükrözik. A szókincs bővítése és a szaknyelvi elemek használata továbbra is 

játékos keretek közt történik. Mindeközben a műszaki rajzi ismeretek megalapozása is 

elkezdődik.  

Az önkiszolgálás és a segítő tevékenységek az életkornak megfelelően, a családi és 

közösségi munkamegosztás keretei közötti tudatos feladatvállalással fejlődnek tovább. Egyre 

határozottabb fejlesztési cél az egészség- és környezettudatos életvitel megalapozása.  
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A közlekedési kultúra a gyalogos közlekedés alapvető szabályainak készségszintű 

alkalmazása után a kerékpáros és a tömegközlekedésben való önálló részvétellel, a biztonságos 

közlekedés magatartási követelményeinek elsajátításával gazdagodik.  

A közösségi munka, a közösségi szerepek további gyakorlása az egyéni együttműködési 

készség és a csoportkoherencia fejlődését szolgálja.  

 

 

Tematikai 

egység  

1. Család, otthon, háztartás  Órakeret   6  

 

  10%  1  

Előzetes tudás  

Közvetlen tapasztalatok megfogalmazása a családról és 

tevékenységeinek szerepéről.  

Egészséges családi munkamegosztás és elemi 

munkaszokások ismerete.  

Cselekvő hozzáállás, személyes felelősségvállalás példáinak 

ismerete.  

 

 

 Odafigyelés a környezetre, együttműködés a családi és az 

iskolai közösségben.  

Természeti, társadalmi és technikai környezetünk és a 

megtapasztalt természetátalakító munkák alapvető ismerete.  

Információszerzés a problémák megoldására irányuló 

tevékenységekkel kapcsolatban, és a kapott információk 

felhasználása.  

 

A tematikai 

egység 

nevelésifejlesztési 

céljai  

Értékek közvetítése által a pozitív akarati tulajdonságok 

fejlesztése.  

Az elvárt jó magatartási elemek (engedelmesség, 

alkalmazkodás, udvariasság) gyakoroltatása és a 

tulajdonságok tárházának bővítése (önállóság, határozottság, 

segítőkészség, közösségi érzés, másokon való segítés, 

tolerancia) a tevékenységek végzése közben.  

Elvárások, normák megfogalmazása, közösségi egyeztetése, 

betartásuk elvárása, az együttműködés és egymás 

munkájának jó szándékkal történő értékelése, érzések és 

ellenérzések építő jellegű kifejezése, a vélemények nyílt 

közlése, egyszerű indoklása.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  Fen
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1.1. Önkiszolgálás, vendéglátás  

Az életkornak, fejlettségnek megfelelő, különböző 

élethelyzetekben történő önkiszolgáló tevékenység 

gyakorlása.  

Egyszerű hideg étel (pl. szendvics, hidegtál) elkészítése. 

Teafőzés.  

Vendéglátás. Néhány egyszerű vendégváró étel, csemege 

elkészítése.  

Asztalterítés és tálalás szabályai. Szalvétahajtogatás.  

Környezetismeret: 

család, rokonság, 

hétköznapok és 

ünnepi alkalmak, 

emberi test, 

egészséges életmód.  

 

Magyar nyelv és 

irodalom:  

szövegértés, 

szövegalkotás, 

szaknyelv használata, 

beszédkultúra, 

kommunikáció.   

 

Matematika:  

problémamegoldás, 

számok, 

alapműveletek, 

becslés.  

 

Erkölcstan: egészség 

és környezeti 

hatások, önismeret, 

felelősség, példakép, 

kapcsolatépítés,  

 

1.2. Családi ünnepek  

Ünneplés a családban. Családi szokások és hagyományok.  

Az ünnep hangulatát kifejező dekoráció készítése.  

Ajándékkészítés, csomagolás. Az ajándékozás módja, 

formája.  

1.3. Gazdálkodás a háztartásban  

Takarékosság alapanyaggal, energiával, idővel, pénzzel, 
fogyasztási cikkekkel.  

Bevételek, kiadások. Zsebpénz kezelése, beosztása.  

1.4. Egészségünk  

Egészség és betegség fogalma. Betegségek tünetei. 

Betegségek elleni védekezés módjai. Betegápolás 

(egyszerű gondozási műveletek).  

Egészségkárosító és környezetszennyező hatások a 

háztartásban. Megelőzés, kármentesítés.  

Elemi elsősegély-nyújtási ismeretek.  

Segélyhívószámok (mentők, tűzoltók, rendőrség). A 

telefonos  

segélyhívás szabályai.  kapcsolattartás.  

1.5. Önismeret  

Önismeret, felelősségvállalás, tudatosság a munkák 

végzésekor.  

Önellenőrzés, hibák javítása.  
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1.6. A háztartásban használt vegyszerek  

A háztartásban használt vegyszerek (pl. tisztítószerek, 

kozmetikumok, festékek, ragasztók) használati 

utasításainak tanulmányozása.  

Környezetbarát termékek előnyben részesítése. 

Házi praktikák gyűjtése, ismertetése. Vendéglátás 

(Előkészületek)  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Életvitel, élettér, élővilág, tárgyi (épített) környezet, 

gazdálkodás, költségvetés, bevétel, kiadás, megtakarítás, 

zsebpénz, szolgáltatás, segélyhívószám, mentő, tűzoltóság, 

rendőrség, mosószer, tisztítószer, használati utasítás, egészség, 

betegség, járvány, betegápolás.  

 

 

Tematikai egység  2. Tárgyi kultúra, technológiák, termelés  Órakeret  16  

   10%   

Előzetes tudás  

A feladatmegoldáshoz szükséges információk szerzése és 

célszerű felhasználása.  

Tárgyak elkészítése segítséggel, mintakövetéssel.  

Eszközök biztonságos alkalmazása, tapasztalatok 

megfogalmazása.  

Természetes anyagok felismerése.  

 

A tematikai 

egység 

nevelésifejlesztési 

céljai  

Tapasztalatszerzés a tárgyak, modellek készítéséhez 

felhasznált anyagokról, eszközökről, technológiákról. A 

tapasztalatok megfogalmazása, rögzítése.  

Mintakövetéssel a feladat végrehajtási lépéseinek 

megtervezése, a szükséges idő, anyag, munkamennyiség 

becslése.  

A tevékenységhez használt szöveges, rajzos és képi minta 

követéséből származó egyszerű utasítások, tervek 

végrehajtása.  

Figyelem és elővigyázatosság; a tervezett és az aktuálisan 

végzett tevékenységgel kapcsolatos veszélyérzet 

kialakítása, törekvés a biztonságra.  

A tevékenységhez kapcsolódó baleseti veszélyek és más 

biztonsági kockázatok felismerése és megelőzése, a 

segítségnyújtás lehetőségeinek ismerete.  

Az eszközök célnak és rendeltetésnek megfelelő, 

biztonságos használata. Kézügyesség, mozgáskoordináció, 

jó testtartás, megfelelő erőkifejtés képességének fejlesztése.  
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 Munka közbeni célszerű rend, tisztaság fenntartása, törekvés 

a takarékosságra.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási 

pontok  

 

2.1. Ismerkedés a felhasznált anyagok tulajdonságaival  

Anyagvizsgálat szemrevételezéssel, tapintással, 

szaglással.  

Az anyagok felhasználási lehetőségeiket befolyásoló 

tulajdonságai.  

Környezetismeret:  

anyagi 

tulajdonságok.  

 

Matematika: mérés, 

becslés, szerkesztés.  

 

Vizuális kultúra:  

rajzeszközök 

használata, épületek 

jellemzői.  

 

Erkölcstan: Szellemi 

termékek az 

emberiség 

szolgálatában.  

A tudás hatalma.  

A világ 

megismerése.  

Tárgyaink világa.  

A világ öröksége.  

 

2.2. Tárgyak készítése, technológiák elsajátítása  

Kézi varrás és hímzés eszközei (varrótű, hímzőtű, 

varrócérna, hímzőcérna, szabóolló, gyűszű), alapöltései 

(előöltés, tűző öltés, pelenkaöltés), díszítőöltések (pl. 

száröltés, láncöltés, laposöltés, keresztöltés, gobelin-

öltés), hímzések gyakorlása.  

Szabás előrajzolással, minta vagy sablon alkalmazásával.  

Munkadarab készítése választott népi minta szerinti 

díszítőöltésekkel.  

Körmönfonás, szalagszövés. Textilek készítése fonalból 

szövéssel.  

Szövött anyagok, filcanyagok felhasználása.  

Ujjbábok készítése.  

Egyszerű használati tárgyak, dísztárgyak, játékok, 

ajándékok készítése természetes anyagok, papír, textil, 

bőr, fa, fonal, fémdrót, illetve maradék- vagy 

hulladékanyagok, -tárgyak felhasználásával minta vagy 

rajz alapján.  

Mérés, előrajzolás, méretre alakítás gyakorlása.  

Épületmakett és járműmodell készítése különféle 

anyagokból, vagy konstrukciós játékok (pl. faépítő, 

fémépítő, Lego) felhasználásával minta, kép, illetve rajz 

alapján.  

A munkahely célszerű rendjének fenntartása.  

Baleset-megelőzés. Kéziszerszámok biztonságos 

alkalmazása, tárolása, veszélyforrások felismerése 

tárgykészítés közben, segítségnyújtás.  
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2.3. Ismerkedés a műszaki ábrázolás elemeivel  

Mérés eszközei, használatuk. Méretazonosság 

megállapítása.  

Vonalfajták (vastag, vékony, folytonos, szaggatott, 

pontvonal).  

Körvonalrajz, alaprajz, vázlatrajz felismerése, készítése.  

 

2.4. A technika vívmányainak mindennapi használata  

A háztartásban lévő eszközök, berendezések és a 

megismert egyszerű termelési (készítési) folyamatok, 

valamint fogyasztási cikkek azonosítása.  

Neves magyar, illetve külföldi találmányok, feltalálók.  

Technikatörténeti érdekességek.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Anyag, alapanyag, termék, szerszám, fizikai tulajdonság, 

technológiai tulajdonság, anyagvizsgálat, termelés, makett, 

modell, minta, körvonalrajz, alaprajz, méret, mérés, 

veszélyforrás, baleset, segítségnyújtás.  

 

 

Tematikai egység   3. Közlekedés  Órakeret   5   

  10%  1  

Előzetes tudás  

Az úttesten való átkelés szabályainak fegyelmezett és 

tudatos alkalmazása. Helyes viselkedés csoportos 

közlekedési helyzetben.  

A gyalogosok közlekedését szabályozó elemi közlekedési 

jelzések, táblák, lámpák, útburkolati jelek ismerete. 

Viselkedési normák, illemszabályok ismerete a helyi 

közösségi közlekedésben.  
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A biztonságos, fegyelmezett, tudatos gyalogos közösségi 

közlekedési magatartás és szokások megszilárdítása.  

A közösségi közlekedési környezet és a gyalogos 

közlekedési szabályok ismerete.  

Figyelem és elővigyázatosság; a közlekedéssel kapcsolatos 

veszélyérzet kialakítása, törekvés a biztonságra.  

A közlekedési balesetek lehetséges okainak felismerése, a 

megelőzés, az elhárítás és a segítségnyújtás lehetőségeinek 

megismerése és gyakorlása.  

A kerékpár felépítésének és működésének megismerése.  

Kerékpározás forgalomtól elzárt területen és kerékpárúton.  

A városi, országúti, vasúti, vízi és légi közlekedés 

szerepének átlátása, eszközeinek megismerése.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

3.1. Gyalogos közlekedési ismeretek  

A gyalogos közlekedés szabályai, lakott területen és lakott területen 

kívüli közlekedés. A gyalogos közlekedés elsőbbségi helyzetei.  

Közlekedési terepasztal készítése természetes anyagok, 

hulladéktárgyak és egyéb építőelemek (pl. konstrukciós játékok – 

faépítő, Lego) felhasználásával, közlekedési szituációk 

megjelenítéséhez.  

Magyar nyelv és 

irodalom:  

beszédértés, 

szaknyelvhasználat, 

szövegértés, 

piktogramok.  

 

Környezetismeret: 

lakóhelyismeret, 

térképismeret.  

 

3.2. Kerékpározási alapismeretek  

A kerékpár részei, működése, közlekedésbiztonsági állapota, 

kötelező felszerelési tárgyai, biztonsági eszközök.  

Közlekedés lakó-pihenőövezetben, kerékpárúton. A kerékpárút  

közlekedési jelzései. Jelzőtáblatípusok – elsőbbséget jelző táblák, 

veszélyt jelző és tilalmi táblák. Az úttest részei. Útburkolati jelek.  

Kerékpárosok és gyalogosok viszonya a közösen használt 

területeken.  

Erkölcstan: 

közlekedési morál, 

udvariasság, 

kommunikáció.  

3.3. Közösségi közlekedés és morál a tömegközlekedésben 

Viselkedési normák a közlekedési környezetben.  

Jegyvásárlás, jegykezelés, leszállási szándék jelzése.  

Balesetmentes, fegyelmezett viselkedés a helyi közlekedési 

járműveken.   
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3.4. Közlekedési eszközök, környezet- és egészségtudatos közlekedés 

A szárazföldi, vízi és légi közlekedés eszközei.  

Közlekedési környezetünk veszélyforrásai: figyelmetlenségből, 

szabályok be nem tartásából fakadó balesetveszély, 

levegőszennyezés.  

Egészségünk és a gyalogos, ill. kerékpáros közlekedés közötti 

kapcsolat.   

KRESZ  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Úttest, kerékpárút, gyalogos forgalom, fényjelző készülék, alul- és 

felüljáró, útburkolati jel, közösségi (tömeg)közlekedés, helyi és helyközi 

közlekedés, kerékpározás, forgalomtól elzárt terület, irányjelzés, 

bekanyarodás, károsanyag-kibocsátás, légszennyezés, védőfelszerelés, 

biztonsági szabály, udvariassági szabály.  

 

 

Tematikai egység   4. Közösségi munka, közösségi szerepek  Órakeret   6  

  10%  1  

Előzetes tudás  

A családi, baráti, iskolai és egyéb közösségi 

rendezvényeken szerzett élmények és gyakorlati 
tapasztalatok.  

Néhány szokás, hagyomány ismerete.  

A megbeszélt öltözködési és viselkedési szabályok 

betartása.  

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Kulturált ünneplés.  

Közös értékek, szokások, hagyományok őrzése.  

A szabadidő hasznos eltöltésének tudatosítása.  

Az ünnepre való felkészülés, ünneplés, ünneplés utáni 

teendők végzésének természetes és megőrzendő szokásként 

való kezelése.  

Ismerkedés a tervezés, szervezés, irányítás, vezetés  

 

 feladataival, folyamatos kommunikáció, egyeztetés.  

Alkalmassá tétel a feladatok megosztására, részfeladatok 

egyre önállóbb végrehajtására.  

A kockázati tényezők felismerése, mérlegelése.  

Munkavégzés egyénileg és csapatban.  

A tapasztalatok (eredményesség és etikus magatartás) 

értékelése, elemzése, s ezek megszívlelése.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  
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4.1. Iskolai és osztályrendezvények  

Iskolai és osztályrendezvények (pl. Mikulás, Karácsony, Farsang,  

Anyák napja, Gyermeknap, osztálykirándulás, sportnap, 

játszódélután, nemzeti ünnepek) előkészítése. A helyszín 

berendezésével, az ünneplés lebonyolításával kapcsolatos tudnivalók.  

A szükséges kellékek (meghívó, programfüzet díszletek, jelmezek 

stb.) előállítása vagy beszerzése.  

A biztonságos környezet megteremtése.  

A közös tapasztalatok megbeszélése, az átélt érzések 

megfogalmazása.  

Környezetismeret: 

szokások, 

hagyományok, jeles 

napok, családi és 

közösségi ünnepek.  

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegalkotás, 

egyszerű tipográfiai 

eszközök használata.   

 

Erkölcstan: 

hagyományok, 

szokások, ünnepek, 

élmények 

feldolgozása.  

4.2. A közösségért végzett munka  

A közösségi tér alakítása: teremdekoráció, faliújság készítése.  

Az iskola esztétikus, harmonikus külső és belső környezetének 

alakítása.  

A munka megszervezése, lebonyolítása, értékelése.  

Családi rendezvények  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Közösségi munka, közösségi szerep, rendezvény, ünnep, munkaszervezés, 

programszervezés.  

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos 

ciklus végén  

Mindennapokban nélkülözhetetlen praktikus ismeretek – 

háztartási praktikák – elsajátítása és begyakorlása. Használati 

utasítások értő olvasása, betartása.  

Sikerélmények (a felfedezés és önálló próbálkozás öröme, a motiváló 

hatás érvényesülése tárgyalkotáskor).  

A hétköznapjainkban használatos anyagok felismerése, tulajdonságaik 

megállapítása érzékszervi megfigyelések és vizsgálatok alapján, a 

tapasztalatok megfogalmazása.  

Egyszerű tárgyak elkészítése mintakövetéssel.  

Munkaeszközök célszerű megválasztása és szakszerű, balesetmentes 

használata.  

A gyalogosokra vonatkozó közlekedési szabályok tudatos készségszintű 

alkalmazása.  

A kerékpár használatához szükséges ismeretek elsajátítása.  

Aktív részvétel, önállóság és együttműködés a tevékenységek során.  

Elemi higiéniai és munkaszokások szabályos gyakorlati alkalmazása.  
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ERKÖLCSTAN  

3. évfolyam  

ÉVES ÓRASZÁM 3. ÉVF: 36 ÓRA  

KERETTANTERVBEN TARTALOMMAL  :32,5 ÓRA  

KIDOLGOZÁSRA VÁRÓ:  3,5 ÓRA  

 

 

9–10 éves koruk körül társas életük és mentális képességeik változását megalapozó jelentős 

biológiai átalakuláson mennek keresztül a gyerekek. Ez teszi képessé őket arra, hogy 

figyelmüket irányítsák, terveket készítsenek és önmagukra is reflektáljanak. E változások jó 

lehetőséget kínálnak a testi és lelki egészségre neveléshez, a hazafias nevelés, valamint a családi 

életre nevelés különféle témáinak feldolgozásához – a tanulási formákat pedig jól össze lehet 

hangolni az anyanyelvi kommunikációs kompetencia aktuális fejlesztési céljaival.  

Ebben az életszakaszban erősödik meg a gyerekekben a szabályok elfogadásának belső 

késztetése, ami a közösségi szabályok megalkotásában és betartásuk ellenőrzésében való 

részvétel gyakorlása révén jó kiindulási pontot ad az állampolgárságra és demokráciára 

nevelés megalapozásához.  

Az írás-olvasás alapvető készségeinek elsajátítását követően ebben az időszakban már 

ráépülhet az alapkészségek bázisára a digitális kompetenciafejlesztés néhány eleme – 

elsősorban hangfelvételek, képek és videók készítése, illetve lejátszása, valamint képek 

szerkesztése és rövid szövegek alkotása számítógép segítségével – az erkölcstan óra 

tevékenységeihez kapcsolódóan.  
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Bár ebben az életszakaszban nő a szóbeliség súlya az önkifejezésben, a foglalkozások 

témakörei még mindig jó lehetőséget kínálnak az esztétikai-művészeti tudatosság és 

kifejezőképesség fejlesztésére – immár kiegészülve a szöveges-dramatikus és bábjátékos 

formák alkalmazásával.  

9–10 éves korban nagymértékben erősödik a gyerekek realitásérzéke, növekszik 

áttekintő, absztraháló, analizáló-szintetizáló képességük. Érzelmi életük is sokat változik. 

Megszűnik a kisgyerekkori „álomszerű” lét. Az öntudatra ébredést, a külső és a belső világ 

szétválását gyakran egyedüllétként élik át. Az ebből fakadó magányosság és feszültség 

feloldásában sokat segíthetnek nekik azok a szabad beszélgetések, amelyek az erkölcstan órák 

egyik legfontosabb munkaformájának tekinthetők. Bár a rajzolás-festés-mintázás még mindig 

sokak számára az önkifejezés kedves formája, az egyre összetettebbé váló érzések és 

gondolatok kifejezésére fokozatosan alkalmasabbá válik a beszéd. Fontos azonban 

hangsúlyozni, hogy az órai beszélgetések csak akkor lesznek valóban személyiségformáló 

hatásúak, ha légkörük feszültségmentes, mindenki számára elfogadó – és őszinteségének 

csupán a többiek tiszteletben tartása szab korlátot, ami hosszabb távon a kulturált vita 

szabályainak elsajátítását jelenti.   

Ebben az életszakaszban a felnőtt minta követésének fokozatosan helyébe lép a kortárs 

minta követése, s egyre inkább a kortársak közül kerülnek ki azok, akikre a tanulók referencia 

személykénttekintenek. Ez nem csökkenti annak a fontosságát, hogy a pedagógusnak 

mindenkor hiteles erkölcsi modellt kell közvetítenie, viszont előtérbe hozza az órákon azokat a 

hétköznapi, irodalmi vagy filmbeli témákat, amelyek már nem a tündérmesékhez, hanem a 

tanulók reálisabb világához kapcsolódnak.  

A gyerekek általában kilenc éves koruk táján kezdenek el kételkedni a korábban 

elsajátított normák, világképi elemek érvényességében, s fontos átalakuláson megy keresztül 

kritikai érzékük is. Így ebben a szakaszban már helye van az életkornak megfelelő dilemmák 

felvetésének, és az olyan jellegű értékelő beszélgetések kezdeményezésének, amelyekből 

később majd megszülethet a klasszikus erkölcsi dilemmavita.  

Mivel analizáló-szintetizáló gondolkodásuk fejlődése révén a gyerekek egyre inkább 

képessé válnak a különböző viselkedési formák és hatásaik közötti kapcsolat felfedezésére, 

ekkor már teremthetők számukra olyan valós vagy fiktív döntési helyzetek, amelyekben a 

várható következményeket mérlegelve, lelkiismeretük szavára kell hallgatniuk.  

 

 

Tematikai egység  Milyen vagyok, és milyennek látnak mások?  Órakeret   5  

  10%  -  

Előzetes tudás, 

tapasztalat  

Elemi szintű gyakorlat személyek jellemzésében.    

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Az önismeret erősítése és az önelfogadás segítése.   

Az önkontroll és a szociális magatartás kialakulásának 

támogatása.  
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A sajáton kívüli nézőpontok felvételének gyakoroltatása, értéket 

képviselő példaképek keresése.   

Ismeretek/fejlesztési követelmények   Kapcsolódási pontok  

Tulajdonságaim  

Milyen külső és belső tulajdonságaim vannak? Mi változott 

meg rajtam az iskolába lépésem óta és mi nem? Mitől 

változnak a tulajdonságaim?  

Miben vagyok ügyes, és miben kevésbé?  

Milyen a kapcsolatom másokkal?   

Milyen tulajdonságaimat szeretem a legjobban? Miért? Mit 

nem szeretek magamban és miért? Mi az, amin szeretnék 

változtatni?   

 

Szokásaim, érzelmeim és indulataim   

Hogyan szoktam játszani? Hogyan tanulok?  

Hogyan vigyázok az egészségemre?  

Milyen feladataim vannak otthon, a családban és az iskolában? 

Mivel és hogyan töltöm a szabad időmet?  

Mit teszek, ha örülök, ha szomorú vagy dühös vagyok? Mit 

teszek, amikor önző vagyok, és mit teszek, amikor önzetlen?  

Szoktam-e segíteni a szüleimnek, a testvéreimnek és az 

osztálytársaimnak? Miben és hogyan?  

 

Környezetismeret: 

mitől látunk valakit 

szépnek; külső és 

belső tulajdonságok.  

 

Vizuális kultúra:  

emberábrázolás a 

művészetben; portré 

és karikatúra; emberi 

gesztusok 

értelmezése és 

kifejezése; a 

karakterábrázolás 

filmes eszközei; saját 

érzelmek felismerése 

és kifejezése 

mozgóképek és  

hanganyagok 

segítségével.  

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

jellemzés készítése  

Ahogy mások látnak engem  

Mit szeretnek bennem a szüleim, a testvéreim, a nagyszüleim 

és más rokonaim? Milyennek látnak a tanáraim, a barátaim és 

mások? Ők mit szeretnek bennem és miért? Mit nem szeretnek 

és miért? Fontose, hogy mindenki szeresse az embert?  

 

Hősök és példaképek  

Kik a kedvenc hőseim és miért? Kire szeretnék hasonlítani?  

Miben és miért? Milyen tulajdonságaimon szeretnék változni? 

Miért és hogyan tudnám ezt megtenni?  

emberekről; 

vélemények 

összevetése.   

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: önismeret.  
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Kulcsfogalmak/f 

ogalmak  

Külső tulajdonság, belső tulajdonság, önismeret, szokás, érzelem, 

indulat, öröm, szomorúság, düh, önzés, önzetlenség, segítőkészség, 

példakép.  

 

 

Tematikai egység  
Közösségben és egyedül – a társaim és én   

 

Órakeret  6  

  10%  1,5  

Előzetes tudás, 

tapasztalat  

A testbeszéd alapelemeinek ismerete. Személyes tapasztalatok az 

osztályközösség működéséről.   

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A hatékony kommunikáció elemi feltételeinek tudatosítása.  

A baráti kapcsolatok létrehozásához, megtartásához és az 

esetleges konfliktusok kezeléséhez szükséges készségek 

fejlesztése.   

A mások kirekesztését elutasító szociális érzékenység erősítése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények   Kapcsolódási pontok  

Párbeszéd 

Milyen helyzetekben beszélünk vagy beszélgetünk valakivel?   

Vannak-e a párbeszédnek szabályai? Mi segítheti, és mi 

gátolhatja a párbeszédet?   

Mi mindent tudunk jelezni egymásnak arcjátékkal, 

testtartással, hanglejtéssel? Honnan tudom, hogy pontosan 

megértettem-e, amit a másik mondani akar? Mi mindent kell 

figyelembe vennem ahhoz, hogy a másik pontosan megértse, 

amit közölni akarok vele?   

Hogyan beszélgetünk otthon? Mi a különbség a családi és az 

iskolai beszélgetések között?  

 

Az igazi barát  

Mitől függ, hogy kikkel vagyok szívesen együtt? Kikkel 

tudom megosztani örömeimet és bánataimat? Kinek 

mondhatom el a titkaimat? Kit nevezhetek a barátomnak? Mit 

tesz, és mit nem tesz  

Környezetismeret: 

az emberi 

kommunikáció; 

beszéd, testbeszéd, 

arckifejezés, 

gesztusok; barátság; 

kommunikáció a 

barátok között.  

 

Magyar nyelv és 

irodalom: figyelem a 

beszélgetőtársra. 

 

Vizuális kultúra: 

médiaszövegek 

értelmezése és  
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egy igazi barát? Mi mindent tennék meg a barátomért? Mit 

tegyek, ha a barátom olyasmit csinál, amivel én nem értek 

egyet?  

 

Békében és haragban  

Mi a jó és fontos nekem? Mi a jó és fontos másoknak?  

Szoktam-e veszekedni vagy verekedni? Ha igen, miért? 

Hogyan alakulnak ki ilyen helyzetek, és hogyan lehetne 

elkerülni ezeket?  

Ki szoktunk-e utána békülni? Hogyan lehet egy összeveszés 

után kibékülni? Hogyan lehet elérni, hogy a béke tartós 

legyen?  

 

Elfogadva és elutasítva  

Mikor szoktam egyedül érezni magam? Milyen érzés ez? Mit 

csinálok ilyenkor?   

Honnan tudom, hogy szeretnek-e a társaim, vagy sem? Milyen 

lehet az, ha valaki úgy érzi, senki sem szereti? Milyen okai 

lehetnek ennek? Mit tegyek, ha valakivel kapcsolatban ezt 

tapasztalom?  

Önismereti játékok  

létrehozása; a 

közvetlen és az online 

kommunikáció 

összehasonlítása. 

Kulcsfogalmak/f 

ogalmak  

Párbeszéd, odafigyelés, testbeszéd, arcjáték, testtartás, hanglejtés, 

barátság, öröm, bánat, titok, harag, veszekedés, kibékülés, 

magányosság, elfogadás, kirekesztés.  

 

 

Tematikai egység  Az osztály és az iskola  Órakeret   5,5  

  10%  1  

Előzetes tudás, 

tapasztalat  

Az osztály szintjén megélt különböző tapasztalatok a tanórákhoz 

és egyéb közösségi tevékenységekhez kapcsolódóan.   

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai:  

Annak felismerése, hogy mindannyian többféle közösséghez 

tartozunk.   

Az összetartozás érzésének megerősítése az osztályon belül.  

A szabályok szerepének megértése a közösségek életében.  

A saját iskolához való kötődés érzésének erősítése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények   Kapcsolódási pontok  
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Közösségeim  

Milyen csoportokhoz tartozom? Mi változott ezen a téren az 

utóbbi időben? Vannak-e új közösségek az életemben? Van-e 

olyan közösség, amelyikkel szorosabbá vagy lazábbá vált a 

kapcsolatom? Mi lehet ennek az oka?   

Mit jelent nekem a családom az életem jelenlegi 

szakaszában? Változott-e valami a kapcsolatunkban a 

korábbiakhoz képest?  

 

Környezetismeret: 

magatartásformák, 

szabályok, viselkedési 

normák különféle 

élethelyzetekben; 

együttélés a családban; 

baráti kapcsolatok, 

iskolai közösségek.  

A mi osztályunk  

Mi minden kapcsol egymáshoz bennünket az osztályban? Mi 

a közös bennünk, és miben különbözünk egymástól? Milyen 

közös szokásaink vannak? Összetartó csapat vagyunk-e? 

Miből derül ez ki? Miben és hogyan tudjuk segíteni egymást?  

 

Az osztály működése  

Milyen közös szabályaink vannak az órán, a szünetben és 

egyéb helyzetekben? Ki találta ki ezeket a szabályokat? 

Készen kaptuk, vagy magunk alakítottuk ki őket? Melyik 

szabálynak mi a célja? Mennyire tartjuk be ezeket a 

szabályokat? Kinek jó, ha betartjuk őket? Mi a 

következménye annak, ha megszegjük a szabályokat? Van-e 

olyan szabályunk, amelyet esetleg érdemes lenne 

megváltoztatni? Hogyan lehetne ezt véghezvinni?  

 

A mi iskolánk  

Ki az iskolánk névadója, és mivel érdemelte ki, hogy 

iskolát neveztek el róla? Milyen szokások és 

hagyományok vannak a mi iskolánkban? Fontosak-e 

ezek?  Vajon máshol milyenek az iskolák, és milyenek a 

hagyományaik? Lehet-e közöttük olyan, amelyet érdemes 

lenne átvenni?  

Osztályterem dekorálása  

 

Vizuális kultúra: 

figurális alkotások 

létrehozása a 

környezetben élő 

emberek 

megjelenítésével.  

 

Technika, életvitel és 
gyakorlat:  

iskolai és  

osztályrendezvények; a 

közösségért végzett 

munka.   

Kulcsfogalmak/f 

ogalmak  

Csoport, közösség, csapat, összetartozás, hagyomány, szabály, 

szabályszegés, büntetés, szabályalkotás, felelősség.  

 

 

Tematikai egység  Kulturális-nemzeti közösség  Órakeret  9  

  10%  1  
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Előzetes tudás, 

tapasztalat  

A családban, az iskolában és a lakóhelyen a korábbiakban megélt, 

ciklikusan visszatérő ünnepek és szokások.  

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Annak megértetése, hogy a magyar nemzeti közösség számára 

fontos összekötő kapocs a közös nyelv, a jelképek, a ciklikusan 

visszatérő szokások és ünnepek; az ezekkel való azonosulás 

elősegítése.   

Annak megmutatása, hogy Magyarországon belül számos 

kisebbség él, amelyek kultúrája a nemzeti kultúrát gazdagítja. A 

kisebbségek szokásainak és ünnepeinek bemutatása, elfogadásuk 

természetességének megalapozása.  

Annak megértetése, hogy más népeknek is megvannak a maguk 

kulturális hagyományai, amelyek ugyanolyan értékesek, és 

számukra ugyanolyan fontosak, mint nekünk a mieink.   

Ismeretek/fejlesztési követelmények   Kapcsolódási pontok  
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A nyelv, ami összeköt  

Milyen nyelven beszélek én, a szüleim, a nagyszüleim; milyen 

nyelven beszélnek egymással és velem? Milyen nyelvet 

használnak a szomszédaink? Hogyan kapcsol össze bennünket 

a közös nyelv?  Milyen érzéseket kelt bennünk, ha valaki nem 

érti a nyelvet, amelyen mi beszélünk? És milyen érzés az, 

amikor mindenki más nyelven beszél körülöttünk? Mit lehet 

tenni egymás megértése érdekében, ha nem érjük egymás 

nyelvét? Hogyan lehet segíteni a közösség más anyanyelvű 

vagy nyelvi nehézséggel küzdő tagjait?  

 

Szokások és jelképek  

Milyen népszokások élnek a mai Magyarországon? Fontos-e 

ezek megőrzése?   

Milyen jelképek fejezik ki a magyarság összetartozását? Mit 

jelentenek számomra ezek a jelképek?  

 

Ünnepek  

Milyen ünnepeket tart meg a magyar családok többsége? 

Közülük melyik mennyire fontos nekem?   

Melyek a nemzeti és állami ünnepeink? Mit ünneplünk 

ilyenkor, és mit jelentenek nekem ezek az ünnepek?   

 

A Magyarországon együtt élő kulturális közösségek szokásai  

Milyen kulturális közösségek élnek Magyarországon? Miben 

különböznek ezek szokásai és ünnepei és miben hasonlítanak 

egymásra?   

 

Más kultúrák – más szokások – más ünnepek  

Milyen érdekes szokásokat ápolnak, és milyen ünnepeket 

tartanak a világ más részein élő kulturális közösségek?   

A „másság” elfogadása  

Környezetismeret: jeles 

napok, ünnepek, helyi 

hagyományok.  

 

Magyar nyelv és 

irodalom:ítéletek 

megfogalmazása, 

érvelés, vitakészség; 

mások véleményének 

megértése, elfogadása.  

 

Vizuális kultúra: 

Jelek a mindennapi 

életben; különböző 

kultúrák tárgyi 

világával való 

ismerkedés; a 

viselkedés szabályai 

az online 

közösségekben; 

kommunikációs 

szokások.   

 

Kulcsfogalmak/f 

ogalmak  

Anyanyelv, jelkép, nemzeti jelkép, népszokás, családi ünnep, nemzeti 

és állami ünnep, vallási ünnep.  
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Tematikai egység  Környezetem és én – Az épített és a tárgyi világ  Órakeret  3  

  10%  -  

Előzetes tudás, 

tapasztalat  

Helyi vagy múzeumi honismereti tapasztalatok.   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai:  

Annak megéreztetése, hogy mindannyiunknak lehet szerepe a 

múlt értékeinek megőrzésében és továbbörökítésében.   

A tudatos vásárlói szemlélet kialakulásának támogatása..  

Ismeretek/fejlesztési követelmények   Kapcsolódási pontok  

Lakóhelyi épített örökségünk  

Milyen utcákat, tereket, épületeket örököltünk az előttünk élő 

nemzedékektől?   

Mit érdemes megőrizni és miért a múlt építményeiből? Hol 

vannak ezek jobb helyen: ott, ahová eredetileg épültek vagy a 

múzeumfalvakban?   

 

Tárgyaink világa  

Milyen tárgyak vesznek körül minket? Miben különböztek 

ezektől szüleink és nagyszüleink gyermekkorának tárgyai? 

Milyen régi tárgyakat őrzött meg a családunk, és miért?   

Miért őrzik a régi világ tárgyait számos múzeumban?  

Miért változnak a tárgyaink?  

Mi történik napjainkban a megunt, elromlott vagy divatjamúlt 

tárgyakkal? Lehetne esetleg más is a sorsuk?   

 

A világ öröksége  

Mi mindent hagy örökül egy nemzedék az utána következőre? 

Mit lehet az összes ember közös kincsének tekinteni a mai 

világban?  

Melyek a világ legszebb, legkülönlegesebb helyei és 

építményei?  

Vajon miért fontos ezek védelme és megőrzése?   

Környezetismeret: 

települési típusok; 

lakóhelyünk, hazánk fő 

nevezetességei; a 

lakóhely története és 

természeti környezete; 

nemzeti park, 

tájvédelmi körzet; 

háztartási eszközök.  

 

Vizuális kultúra: helyek, 

helyszínek 

megjelenítése személyes 

élmények alapján; a 

környezetben észlelhető 

változások megfigyelése 

és megjelenítése; 

terekhez kapcsolódó 

érzelmek, hangulatok 

azonosítása.  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat:a technika 

vívmányainak 

mindennapi használata.  

Kulcsfogalmak/f 

ogalmak  

Épített örökség, tárgyi örökség, nemzedék, hagyomány, emlékezet, 

múzeum, világörökség.  
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Tematikai egység  A mindenség és én – Születés és elmúlás  Órakeret  4  

  10%  -  

Előzetes tudás, 

tapasztalat  

Tapasztalatok a születésről, a halálról és az elhunytakra való 

emlékezésről.  

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai:  

Érzések és ismeretmorzsák társíttatása a kezdet és a vég elvont 

kategóriáinak jelentéssel való megtöltéséhez. Közös gondolkodás 

a világ megismerésének módjairól és lehetőségeiről.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények   Kapcsolódási pontok  

Kezdet és vég  

Hogyan keletkeznek a dolgok a világban? Hogyan és miért 

érhetnek véget?   

Hogyan képzelték el az emberek a világ és egyes dolgok 

keletkezését különböző mítoszokban? Milyen kép jelenik 

meg a Bibliában a világ teremtéséről és a végéről? Mit 

gondolnak az emberek a halálról?  

 

A világ megismerése  

Mi lehet az oka annak, hogy kíváncsiak vagyunk a világra 

és kutatjuk a titkait? Milyen módon, milyen forrásokra 

támaszkodva tudhatok meg dolgokat saját magamról és a 

körülöttem lévő világról? Mi az, amiről képes vagyok 

személyes tapasztalatokat szerezni? Létezhet-e olyan dolog 

a világban, amiről nem nyerhetünk közvetlen tapasztalatot?   

 

Fantázia és kreativitás Hogyan működik a képzeletem? 

Mi minden jelenhet meg benne? Ki tudok-e találni, létre 

tudok-e hozni olyan dolgokat, amelyek most még nem 

léteznek a világban?  

Környezetismeret: 

születés és halál; a Föld 

alakjára vonatkozó 

mítoszok.  

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

fantáziajátékok, 

elképzelt helyezetek 

megjelenítése; 

ismerkedés különböző 

információhordozókkal; 

információk keresése és 

kezelése; műélvezet, a 

beleélés 

megtapasztalása. 

 

Vizuális kultúra:  

kitalált történetek és 

szereplők megjelenítése; 

képzeletbeli utazás 

megjelenítése.  

Kulcsfogalmak/f 

ogalmak  

Születés, elmúlás, kezdet, vég, élet, halál, mítosz, eredetmonda, 

túlvilág, képzelet.   

 

 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

524 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két  

évfolyamos ciklus 

végén  

A tanulónak életkorának megfelelő szinten reális képe van saját külső és 

belső tulajdonságairól, és késztetést érez arra, hogy fejlessze önmagát.   

Oda tud figyelni másokra, szavakkal is ki tudja fejezni érzéseit és 

gondolatait, be tud kapcsolódni csoportos beszélgetésbe.   

Képes másokkal tartós kapcsolatot kialakítani, törekszik e kapcsolatok 

ápolására, és ismer olyan eljárásokat, amelyek segítségével a kapcsolati 

konfliktusok konstruktív módon feloldhatók.   

Érzelmileg kötődik a magyar kultúrához.  

Érti és elfogadja, hogy az emberek sokfélék és sokfélék a szokásaik, a 

hagyományaik is; kész arra, hogy ezt a tényt tiszteletben tartsa, és 

kíváncsi a sajátjától eltérő kulturális jelenségekre.   

Érti, hogy mi a jelentősége a szabályoknak a közösségek életében, kész a 

megértett szabályok betartására, részt tud venni szabályok kialakításában.   

Érti, hogy a Föld mindannyiunk közös otthona, és közös kincsünk számos 

olyan érték, amit elődeink hoztak létre.  

Képes a körülötte zajló eseményekre és a különféle helyzetekre a 

sajátjától eltérő nézőpontból is rátekinteni.   

Képes jelenségeket, eseményeket és helyzeteket erkölcsi nézőpontból 

értékelni.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉNEK-ZENE  

3. évfolyam  

ÉVES ÓRASZÁM 3.ÉVF: 72 ÓRA  
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KERETTANTERVBEN TARTALOMMAL  :65 ÓRA  

KIDOLGOZÁSRA VÁRÓ:  7 ÓRA  

 

Tematikai egység/  Órakeret  39  

Zenei reprodukció – Éneklés  

 Fejlesztési cél   

-  

   10%  

A tanult dalok pontos dallammal, ritmussal, szöveggel,  

Előzetes tudás  megfelelő tempóban, tiszta intonációval, és szép hangon való 

éneklése.  

Dalkincs bővítése elsősorban hallás utáni, a könnyebb 

dalok megfelelő előkészítéssel jelrendszerről tanítással.  

A többszólamú éneklés fejlesztése.  

A tematikai egység  Az éneklés helyes szokásainak további alakítása (helyes 

nevelési-fejlesztési légzés, helyes hangzóformálás, hangadószerv megóvása, a céljai 

 hangerő akaratlagos alkalmazása, szövegejtés, artikuláció, frazeálás), a 

hangterjedelem bővítése (a–e”).  

A dalok metrumára, ritmikájára és dallamára vonatkozó megfigyelések 

megfogalmazása.  

 Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Magyar népdalok megtanulása a már korábban elsajátított Magyar nyelv és irodalom: dalkészlet 

figyelembevételével.  szókincs bővítése, érthető  

szövegejtés, kifejező artikuláció.  

Műzenei példák többféle zenei stílusból válogatva (dalok és 

könnyen énekelhető témák hangszeres művekből a   

zenehallgatási anyagból.   népdal és néptánc  

Dráma és tánc: 

Többszólamú éneklés többféle zenei stílusból válogatva:  kapcsolata, népszokások 

biciniumok, kánonok, quodlibetek, dalok ritmushangszer  dramatizált előadása.  

kísérettel (ajánlott: Kodály Zoltán, Kerényi György,   Bárdos 

Lajos, Szőnyi Erzsébet)  

Vizuális kultúra: a népi  

Népi gyermekjátékok: lakodalom, leánykérés, kézfogó, tárgykultúra jellemző példáinak  

magyar népdalok: változatos téma és hangulat szerint  ismerete. válogatva, 

dalos kalendárium: betlehemes, farsang,  

Gergely-járás, stb.   

Más népek dalainak éneklése magyar nyelven.  Testnevelés és sport: mozgás,  
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helyes légzés, testtartás. A 
Himnusz éneklése csoportosan.  

Kulcsfogalmak/ Rubato, parlando, tempo giusto és alkalmazkodó ritmus, váltakozó ütem, 

fogalmak  hangszerkíséret, dallamvonal.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan 
és/vagy csoportosan alkotó), kreatív zenei  

tevékenység  

Órakeret  

 

6,5   

  10%  -  

Előzetes tudás  

Egyenletes mérő, tempótartás, tempóváltozás érzete. 

Metrumérzet, helyes hangsúlyozás. Irányított rögtönzés, a 

hang jellemzőinek tapasztalata.  

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A páros tagolódású zenei formaegységek érzete, 

kérdésfelelet improvizáció, a 4/4-es és ¾-es metrum 

érzete és helyes hangsúlyozása,   

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Tempó, ritmus, metrum:  

Tempó metrum (3/4, 4/4) és ritmikai változások felismerése, 

reprodukciója és gyakorlása kreatív feladatokkal.  

Énekléssel megismert ritmusképletekhez kapcsolódó egy- és 

felelgetős többszólamú ritmus gyakorlat változatosabb 

mozgásokkal (pl. taps, csettintés, combütögetés, dobbantás), 

ritmusnevekkel vagy más szótagokkal csoportosan és 

párban (ritmusvariáció, ritmusimitáció párban, ritmuslánc, 

hiányzó ritmusmotívumok pótlása). Dallam:  

Dinamikai változások gyakorlása kreatív gyakorlatokkal.  

Ritmuskíséret komponálása, ritmus osztinátó, dallam két szólamra 

elosztva, tartott hangos/hangcsoportos kíséretek, dudabasszus.  

Zenei formaalkotás egyszerű szerkezettel:  

Kérdés-felelet játékok dallami kiegészítés.  

Egyszerűbb, saját költésű, vagy népdalszerű dallam 

improvizációja.  

Belső hallás és zenei memória fejlesztése:  

Játékos memória gyakorlatok rögtönzött dallamfordulatokkal, 

hangzó és „néma” éneklés.  

Magyar nyelv és 

irodalom: 

mondatszerkezetek - 

kérdés és felelet.  

 

Dráma és tánc: 

önkifejezés erősítése, 

néptánc.  

 

Vizuális kultúra: 

vizuális jelek és jelzések 

használata.  

 

Testnevelés és sport: 

mozgáskoordináció.  
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Ritmusvariáció, ¾ ütemmutató, osztinátó, dudabasszus, orgonapont, zenei 

forma, nyitás és zárás, kérdés és felelet, zenei mondat, (forte, piano, 

crescendo, decrescendo), memória, „néma” éneklés.  

 

 

 
 

 

Tematikai egység/  

Fejlesztési cél  

Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák 

fejlesztése  

Órakeret  

 

3,5  
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  10%  1  

Előzetes tudás  

Csendre való képesség, figyelem a zenehallgatásra, fejlődő 

hangszínhallás, többszólamú halláskészség és formaérzék. 

Alapismeretek hangszerekről, a zene befogadásának 

képessége a zenehallgatási anyaghoz kapcsolódóan.  

 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A zenehallgatásra irányuló teljes figyelem képességének 

további fejlesztése. A tanulók zeneértővé nevelése a 

rendszeres zenehallgatás által. Hangszínhallás, a 

többszólamú halláskészség és a formaérzék fejlesztése.   

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

A teljes figyelem kialakításának fejlesztése: tánccal és/vagy szabad 

mozgás improvizációval (egyénileg, párban vagy csoportosan) - 

differenciált karakterű zeneművek vagy zenei részletek többszöri 

meghallgatásával (ismétlődő lejátszásával); a figyelem 

időtartamának növelése hosszabb énekes és zenehallgatási anyag 

segítségével; teljes zenei befogadás kiegészítve egy-egy zenei 

megfigyelésre koncentráló feladattal;  zenei memória gyakorlatok.  

Zenei jelenségek megfigyeltetésével:  

hangfajták (szoprán, mezzo, alt) hangszínhallás fejlesztése; a 

hangszerek hangszínének megkülönböztetése és azonosítása a 

hangadás módja szerint;  

zenei együttesek (szimfonikus zenekar, fúvós együttes, 

vonószenekar, énekkar és zenekar együttes megszólalása, a zenei 

analízis képessége a következő fogalmak használatával: azonosság 

(visszatérés), hasonlóság, variáció és különbözőség, a forma 

mozgásos és vizuális ábrázolása, kérdés-felelet; differenciált 

karakterek zenei ábrázolásának megfigyeltetése,  ellentétpárok: szóló-

tutti, dúr és moll jelleg, forte-piano, egyszólamútöbbszólamú; a 

dallam és kíséret különbözőségeinek megfigyelése. tő hatás fokozása, 

tanult ismeret elmélyítése: rövid történetek zeneszerzőkről, híres 

előadóművészekről; a dalok szövegének értelmezése, dramatizált 

előadás; vizuális megjelenítés (különböző technikák);  népi 

játékhangszerek készítése: dobok, sípok, húros hangszerek.  

Zenehallgatás  

Magyar nyelv és 

irodalom: 

memóriafejlesztés, 

hangszín, hangerő.  

 

Matematika: elemző 

képesség fejlesztése.  

 

Dráma és tánc: tánc és 

szabad mozgás, 

improvizáció, 

dramatizált előadás.  

 

Vizuális kultúra: zenei 

élmények vizuális 

megjelenítése.  

Kreativitás, manuális 

készség fejlesztése  
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Kórusfajta, zenekartípus, azonosság (visszatérés), hasonlóság, variáció, 

különbözőség, zenei ellentétpár, szóló-tutti, dúr és moll jelleg, forte-piano, 

egyszólamú-többszólamú, hangszercsaládok.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

 Zenei befogadás – Zenehallgatás  Órakeret  

 

9,5  

  10%  2  

Előzetes tudás  
Befogadói kompetenciák a korosztálynak és az átélt zenei 

élményeknek megfelelően. Ismeretek hangszerekről.   

 

A tematikai 

egység 

nevelésifejlesztési 

céljai  

A tanult énekes anyaghoz kapcsolódó műzenei anyag vokális és 

hangszeres feldolgozásainak megismerése. Más, a korosztály 

számára befogadható zeneművek meghallgatása élményszerű 

előadásban. Műfaji és stílusbeli sokszínűség. Közös zenei élmények 

feldolgozása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Zenei példák hallgatása és zenei tartalmak megfogalmazása az 

énekes, generatív tevékenységeihez és a befogadói 

kompetenciák fejlesztéséhez kapcsolódva:    

Természet ábrázolása a klasszikus zeneirodalomban.   

Különböző zenei karakterek, ellentétpárok.  

Énekhang: a gyermekkórus hangszíne, nőikar és férfikar, 
vegyeskar.   

Kapcsolódás a zeneelméleti ismeretekhez (pl. metrum, ritmus), 

zenei szemelvények az azonosság, különbözőség, hasonlóság és 

a variáció megtapasztalásához.  

Zenés mese, gyermekopera, daljáték, balett.   

A cselekmény és a zenei folyamatok összevetése. A 

szereplők karakterének azonosítása, 

kifejezőeszközök felismerésével.  

Feszültség és oldás megfigyeltetése zenei anyag 

felidézésével a szereplő felismertetése. Hangverseny  

Magyar nyelv és 

irodalom: memória 

fejlesztése a tanult 

szövegeken keresztül.  

 

Erkölcstan: zeneművek 

erkölcsi tartalma, 

üzenete, viselkedési 

normák a 

zeneművekben.  

 

Dráma és tánc: tánc és 

szabad mozgás, 

improvizáció, 

dramatizált előadás.  

 

Vizuális kultúra: zenei 

tartalmak vizuális 

megjelenítése.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Zenei téma, kíséret, kórusok típusai, zenés mese, gyermekopera, 

daljáték balett.  
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A fejlesztés várt 

eredményei a két  

A tanulók 40 dalt (30 népzenei és 10 műzenei szemelvény) el tudnak 

énekelni emlékezetből a-e” hangterjedelemben több versszakkal,  

évfolyamos ciklus 

végén  

csoportosan. A népdalokat csokorba szedve is éneklik. Csoportosan 

bátran és zengő hangon jó hangmagasságban énekelnek a dalok 

élményekből kiinduló, szövegtartalmat kifejező megszólaltatásával. 

Képesek az új dalokat rövid előkészítést követően tanári segítséggel 

kézjelről vagy betűkottáról előbb szolmizálva, majd szöveggel 

megtanulni. Többszólamú éneklési készségük fejlődik (ritmus osztinátó, 

kánon).  

Kreatívan részt vesznek a generatív játékokban és feladatokban. Képesek 

ritmusvariációt, ritmussort alkotni. A 3/4-es és 4/4-es metrumot helyesen 

hangsúlyozzák.   

A tanult zenei elemeket (pl. metrum, ritmus, dallam, dinamikai jelzések) 

felismerik kottaképről (kézjel, betűkotta). Az ismert dalokat olvassák 

kézjelről, betűkottáról és csoportosan. A megismert ritmikai elemeket 

tartalmazó ritmus gyakorlatot pontosan, folyamatosan szólaltatják meg 

csoportosan és egyénileg is. A tanult dalok stílusában megszerkesztett 

rövid dallamfordulatokat kézjelről, betűkottáról és hangjegyről 

szolmizálják.  

Megkülönböztetik a tudatos zenehallgatást a háttérzenétől. Meg tudják 

nevezni a zeneművekben megszólaló ismert hangszertípusokat. Fejlődik 

formaérzékük, a formai építkezés jelenségeit (azonosság, hasonlóság, 

különbözőség, variáció) meg tudják fogalmazni. Fejlődik zenei 

memóriájuk és belső hallásuk.  

Figyelmesen hallgatják az életkori sajátosságaiknak megfelelő zenei 

részleteket. A negyedik évfolyam végére olyan gyakorlati tapasztalatokat 

szereznek a zenehallgatásról, amelyre építve a zenei stílusérzék és 

zeneértés egyre árnyaltabbá válik.  

 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag  

Az alábbi felsorolás ajánlásokat tartalmaz, és minimális követelményeket határoz meg. A 

zeneművek megadott listája a tanár egyéni választása szerint módosítható, a megadott művek 

azonos stílusú és műfajú művekkel kiválthatók. A megadott művek egy része olyan terjedelmű, 

hogy az ének-zene óra keretei között csak részletek meghallgatására van mód (pl. 

szimfóniatétel, daljáték, meseopera). A megfelelő részletek kiválasztásához a fejlesztési 

céloknál meghatározott tartalmak adnak iránymutatást.  

Benyomások zenéről: különböző zenei karakterek, azonosság, hasonlóság, különbözőség, 

variáció, vokális együttesek (a szólóhangtól a kórusig), hangszeres együttesek 

(szólóhangszertől a zenekarig), hangszeres virtuozitás.  
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A tanult népdalok felvételei, népi hangszerek bemutatása felvételről (kapcsolódjon gyakorlati 

zenéléshez), táncrend a népzenében, idegen népek zenéje.  

 

Népdalok feldolgozásai (ajánlott: Bartók Béla: Negyvennégy duó két hegedűre, BB 104 – 

részletek, Bartók Béla: Magyar népdalok ,BB 80b, valamint válogatás Kodály Zoltán: Magyar 

népzene sorozatból).  

 

Zenés mese, meseopera, gyermekopera, daljáték (ajánlott: Benjamin Britten: A kis 

kéményseprő [The Little Sweep], in: Csináljunk operát! [Let’s Make an Opera] op. 45, Kodály 

Zoltán: Háry János) – DVD-felvételekről is.  

Ajánlott művek különböző stíluskorszakokból válogatva:  

Régi magyar táncok (Kájoni és Vietoris kódex)  

Clément Jannequin: A madarak éneke (Les chant des oiseaux) Thomas 

Morley: Fyre, fyre  

Antonio Vivaldi: A négy évszak (Le Quattro Stagioni)  

Johann Sebastian Bach: Karácsonyi oratórium (Weihnachtoratorium), BWV 248,   

Johann Sebastian Bach: Mer hahn en neue Oberkeet (Parasztkantáta), BWV 212   

Leopold Mozart: G-dúr (Vadász) szimfónia  

Wolfgang Amadeus Mozart: A dúr szonáta, KV. 331. III. tétel Alla Turca  

Bedřich Smetana: Moldva (Vltava) in: Hazám (Má vlast)  

Johann Strauss: Kék Duna keringő, Radetzky-induló, Tere-fere polka  

Camille Saint-Saëns: Az állatok farsangja (Le carnaval des animaux)   

Dohnányi Ernő: Variációk egy gyermekdalra, op. 25  

Bartók: Negyvennégy duó két hegedűre, BB 104,   

Kodály Zoltán: Gyermek- és nőikarok  

Bartók Béla: Egynemű karok  
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TERMÉSZETISMERET  

3.évfolyam  

 

ÉVES ÓRASZÁM 3. ÉVF: 36 ÓRA/HETI 1 ÓRA  

KERETTANTERVBEN TARTALOMMAL: 32,5 ÓRA  

KIDOLGOZÁSRA VÁRÓ: 3,5   

SZABADON FELHASZNÁLHATÓ ÓRAKERET: 18 ÓRA  

 

 

Ebben a képzési szakaszban – az életkori sajátosságokhoz illeszkedve – tágul a megismerendő 

környezet: az iskola világából kitekintünk a felnőttek világa felé, miközben a szűkebb 

környezetből a tágabb környezetbe lépünk. Ennek kapcsán egy-egy jelenséggel kapcsolatos 

múltbeli elképzelések és modern magyarázatok, régi és mai alkalmazások vizsgálatára és 

értelmezésére is alkalom nyílik.  

A 3–4. évfolyamon az egyszerűbb vizsgálatok mellett egyre nagyobb szerepet kapnak a 

módszeresebb megfigyelések. A rácsodálkozástól a tapasztalatok mind szabatosabb 

megfogalmazásáig jutunk el: innen vezet majd az út azok rögzítéséig, rendszerezéséig és a 

természethez intézett kérdéseknek megfelelő kísérletek megtervezéséig a magasabb 

évfolyamokban. Mindez megalapozza az igényt az információkeresésre, az önálló 

munkavégzésre.   

Az emberi test működésével kapcsolatban a leíró megfigyelésen túllépve egyre 

fontosabbá válik az ok-okozati összefüggések feltárása. Emellett a divattal, szokásokkal 

kapcsolatos kritikus állásfoglalás, a tudás alkalmazásának igénye, az érvek és ellenrévek 

keresése és összevetése is fontos szerepet kap. Mindez a természettudományos műveltség 

megalapozásához elengedhetetlen.  

Az élő és élettelen természeti jelenségek rendszerbe foglalásán, a kölcsönhatások 

feltárásán keresztül a megértés igényére helyezünk hangsúlyt. Kiemelt szerepet kap a 

környezettudatosság, illetve az ember és a természet harmonikus együttélési módjainak 

tisztelete, ilyen megoldások értékelése és keresése.  

Az egyes foglalkozások, szakmák megismerésén keresztül azok tisztelete, a munka 

értékének megbecsülése, a kezdeményezőkészség és a segítő magatartás (önkéntesség) 

fejlesztése jelenik meg kiemelt nevelési célként.  

A visszatérő témák lehetőséget adnak az ismeretek elmélyítésére, miközben a tanulók 

megtapasztalhatják, hogy a már elsajátított ismeretek, készségek, a már megszerzett tudás 

(legyen az még egyelőre bármilyen töredékes vagy esetleges is) hasznosíthatók az újabb 
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ismeretek megszerzésekor. A közvetlen környezetben, a mindennapi életben megtapasztalható 

jelenségekből kiinduló, a problémák megértését célzó tanulás a természettudományos 

gondolkodás fejlődése mellett segíti az egyéni tanulási stílus kialakítását is. Ezzel alapozzuk 

meg az igényt a tudás folyamatos bővítésére, a tudomány fejlődésének követésére, a környezeti 

jelenségek megfigyelésére, a magyarázatok megtalálására.  

Az önálló és kritikus információszerzés a természettudományos műveltség megalapozásának 

kulcseleme, de jelentős szerepe van a szociális és állampolgári kompetencia fejlesztésében, 

illetve az állampolgárságra, demokráciára való nevelésben is. A megvalósítást változatos 

tevékenységek: projektmunka, az érveken, tényeken alapuló vita, a különböző kollaboratív 

feladatok, szerepjátékok stb. segíthetik. Érdemes az írott információk mellett a különböző 

multimédiás és infokommunikációs források adta lehetőségeket is kihasználni. Ez a korosztály 

a képi információkra különösen fogékony, és képek segítségével igen hatékonyan fejezi ki 

magát. Erre építve nemcsak a hatékony, önálló tanuláshoz, hanem az esztétikaiművészeti 

tudatosság fejlődéséhez is hozzájárulhatunk.  

A tantárgyi tartalmak és az aktív, problémaalapú tanulás módszerének alkalmazása 

jelentős szerepet játszanak a testi-lelki egészség alakulásában, a fenntarthatóság és a 

környezettudatos szemlélet fejlesztésében, a hatékony, önálló tanulás különböző technikáinak 

megismerésében és gyakorlásában.  

A lakóhely és az ország főbb nevezetességeinek megismerése és bemutatása, egy 

választott nemzeti park vagy tájvédelmi körzet megismerésének kapcsán fejlődik az 

azonosságtudat, valamint a hazához és a lakóhelyhez való kötődés, a tudománytörténeti elemek 

pedig a tudomány és technika fejlődésének felismerését, az egyes találmányoknak az emberiség 

fejlődésében betöltött szerepének értékelését segítik elő.   

A jeles napokkal kapcsolatos szokásoknak a természet változásával való 

összekapcsolása hozzájárul annak megértéséhez, hogy hagyományaink segítenek a természettel 

való kapcsolat újrafelfedezésében, megélésében és egyúttal életünket is strukturálják.  

A legtöbb tematikai egység 8 órára készült. A feldolgozás során azonban ezek az 

egységek két évfolyamra bontva is megvalósíthatóak.   

A megismerési folyamat irányításában általában, de a terepi látogatások és az önálló munka 

során különösen is fontos a tanító facilitátori szerepe és a segítő értékelés formáinak az 

alkalmazása.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Mennyi időnk van?  Órakeret   
3,5   

  10%  -  

  szabadon 

felhasználható órakeret  

1  

Előzetes tudás  Idő, napszakok, évszakok.  
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Az anyag, energia, információ, a rendszerek, illetve az 

állandóság és változás szemszögéből az idő fogalmának 

megértése, az időegységek alkalmazásának fejlesztése, az 

időfogalom mélyítése. A felépítés és működés, illetve a 

környezet és fenntarthatóság szempontjából a Föld, a Nap 

és a Hold kapcsolatának felismertetése. A tudomány és 

technika fejlődésének felismertetése példák alapján, a 

találmányok jelentőségének meglátása a távcső példáján.  

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások,  

ismeretek  
Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Problémák, jelenségek,  Időmérő eszköz készítése,  Magyar nyelv és  
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gyakorlati alkalmazások:  

Miért épp 24 órából áll egy nap? 

Hogyan mérték az időt régen, és 

hogyan mérhetjük most?  

 

Ismeretek:  

Az idő mérése, az időmérés 

alkalmi és szabványegységei. Az 

idő kifejezése a mindennapi 

kommunikációban.  

Emberi életszakaszok.  

Születés és halál.  

A Föld mozgásai.   

Föld, Nap, Hold, holdfázisok 

képének megismerése.   

A távcső mint a távoli 

objektumok megfigyelésének 

eszköze.  

A földgömb használata  

kalibrálása. Napóra 

megfigyelése. Időmérő eszközök 

csoportosítása (pontosság, 

használhatóság, esztétikum 

szerint).  

Az idő múlása jeleinek 

felismerése, szóbeli leírása az 

emberi egyedfejlődés egyes 

szakaszaiban.  

A születéssel, gyermekvárással, 

az elmúlással kapcsolatos 

gyermeki elképzelések 

megbeszélése.  

A Föld mozgásáról (forgás, Nap 

körüli keringés) elképzelés 

kialakítása modell alapján.  

Annak felismerése, hogy a 

Földön nem mindenütt egyszerre 

van nappal, illetve éjszaka. Az 

időzónák megsejtése.  

Kapcsolat keresése a naptár 

elemei és a Föld mozgásai között.  

Képek keresése, közös bemutató 

készítése: az égitestek 

szépségének meglátása.  

Az egyes holdfázisok rajzolása, 

elhelyezése a naptárban, a 

ciklikus ritmus felismerése.  

Annak megsejtése, hogy a 

különböző időszámítási 

módszerek miatt eltérések 

adódhatnak.  

A távcső működésének 

vizsgálata. Annak megértése 

konkrét példák alapján, miért 

jelentett a távcső felfedezése 

hatalmas mérföldkövet a 

tudomány fejlődésében.  

irodalom: hasonlatok, 

metaforák, 

szólásmondások (az 

idővel kapcsolatban).  

 

Vizuális kultúra: az 

idő képi ábrázolása, az 

égitestek képi 

ábrázolása.  

 

Ének-zene: ütem, 

ritmus, metronóm.  

 

Matematika: folyamat 

mozzanatainak időbeli 

elrendezése; időrend 

kezelése.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Időmérés, égitest, naptár.   
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Tájékozódás a tágabb a térben   Órakeret   
3,5   

  10%  1  

  szabadon  

felhasználható 

órakeret  

2  

Előzetes tudás  
Fő világtájak, tájékozódás vázlatrajz alapján, saját település 

neve, környezete.  

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A rendszerben való gondolkodás fejlesztése: a rész-egész 

kapcsolat értelmezése hazánk földrajzi helyzetén belül. A 

helyi és nemzeti azonosságtudat megalapozása, alakítása. A 

lakókörnyezettel és hazánkkal kapcsolatos pozitív attitűd 

megalapozása. A közlekedéssel kapcsolatos tudás bővítése. 

A térbeli tájékozódás fejlesztése, a térképhasználat 

előkészítése.  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások,  

ismeretek  

Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  
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Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

Hol találjuk Magyarországot a 

Föld bolygón és lakóhelyünket 

Magyarországon?    

Hogyan tervezhetünk meg egy 

utazást?  

 

Ismeretek:  

A földfelszín formakincsének 

elemei (hegység, dombság, 

alföld, óceán, tenger, tó, folyam, 

folyó, patak).   

Magyarország helyzete:  

államhatárok, felszínformák, 

vizek, főváros, települések, 

útvonalak, szomszédos 

országaink.  

Magyarország elhelyezése: Föld 

bolygó, Európa kontinens, 

Közép-Európa, Kárpát-medence.  

A települések infrastruktúra 

rendszere: nagyváros, város, falu, 

tanya. Külváros, kertváros, 

belváros. Vonzáskörzet.  

A felszíni formák megfigyelése 

terepasztalon, maketten vagy 

saját készítésű modellen (például 

homokasztalon) és összevetése 

térképpel, földgömbbel. A 

település és közvetlen környezete 

felszíni formakincseinek 

összekötése a modellezett 

formákkal.  

A fő világtájak megnevezése, 

elhelyezése a térképen. Az 

égtájak azonosítása a közvetlen 

környezetben.  

Magyarország domborzati 

térképén az alapvető térképjelek 

megnevezése, a szomszédos 

országok felsorolása.  

A nagy tájegységek felismerése 

Magyarország térképén. Irányok, 

távolságok leolvasása.  

A lakóhely elhelyezése az 

infrastruktúra rendszerében. 

Konkrét példák besorolása.  

Egy tájegységgel kapcsolatban 

kutatómunka elvégzése: képek, 

történetek keresése.  

Térképmásolás. Saját település  

Technika, életvitel és 

gyakorlat: közlekedés, 

utazás, közlekedési 

eszközök.  

 

Matematika:  

Tájékozódás a síkban.  

Távolságok, 

nagyságrendek 

becslése, 

megnevezése, mérése.  

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

Magyarország  

értékeinek, illetve a 

lakóhelyhez köthető 

értékek megjelenítése 

a szépirodalomban.  

 

Vizuális kultúra: 

nemzeti 

szimbólumaink, illetve 

az egyes 

tájegységekhez 

köthető jelképek.  

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

538 

 

Magyarország nagy tájegységei.  

Lakóhelyünk, 

lakókörnyezetünk és hazánk 

néhány főbb természeti és 

kulturális nevezetessége. A 

lakóhely történetének néhány 

fontosabb eseménye és 

természeti környezete. 

Közlekedési eszközök. 

Tömegközlekedés.   

A vízi, szárazföldi és légi 

közlekedési eszközök.  

Iránytű használata  

Tájékozódás mágnesekkel, a 

Nap segítségével Alaprajz 

készítése 

megtalálása Magyarország 

térképén. Néhány jellegzetes 

magyar nevezetesség 

megismerése képeken, 

multimédián keresztül. Közös 

bemutató készítése a lakóhely 

kulturális és természeti 

értékeiről. A természeti és 

mesterséges fogalompár 

alkalmazása a lakóhely 

értékeinek leírásában.  

Utazás tervezése a lakóhely és 

valamely nevezetes helység 

között, térkép segítségével: úticél 

megtalálása, közbenső állomások  

felsorolása, látnivalók 

felsorolása, a távolság és 

időtartam becslése.   

A tömegközlekedési rendszer 

jelentőségének, környezeti 

hatásainak elemzése.  

 

Ének-zene: 

Magyarországhoz, 

illetve az egyes nagy 

tájegységekhez vagy a 

lakóhelyhez köthető 

népdalok, zeneművek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Rész-egész viszony, távolságbecslés, térkép, Magyarország, település, 

közlekedési eszköz, tömegközlekedés.  
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gyakorlati alkalmazások:  

Milyen kapcsolat van az ünnepek 

és az évszakok között? (Pl. 

farsang, húsvét, pünkösd, 

karácsony.)  

Mire jók a hagyományok?  

Lehet-e tanulni egy 

iskolázatlan embertől? Miért 

fontos a természetvédelem?  

 

Ismeretek:  

Jeles napok, ünnepek kapcsolata 

a természet változásaival.  

A lakóhely hagyományai.  

A gazdálkodó ember természeti  

és épített környezetének 

kölcsönhatása az ártéri 

fokgazdálkodás példáján.   

Haszonállatok: mézelő méh, 

szürkemarha, mangalica, racka. 

Haszonnövények: alma, meggy, 

szőlő. Vadon élő állatok: kárász, 

csuka, nemes kócsag, fehér 

gólya. Gyógy- és 

fűszernövények: galagonya, 

szeder, menta.  

A hagyományos házak anyagai 

(nád, sás, fűz, agyag, vályog), a 

települések mérete.  

A folyószabályozás hatása és a 

vizek védelme.   

Tanulmányi séta erdőben, tanyán  

napok és természeti történések, 

népdalok, népköltések és versek, 

szépirodalmi részletek 

megjelenítésével.   

Példák keresése arra, hogyan 

látták el az ártéri gazdálkodásból 

élők táplálékigényüket  

(növények, tenyésztett állatok, 

halászat, vadászat), hogyan 

készítették és tartósították 

ételeiket, milyen használati 

tárgyakat és milyen 

nyersanyagokból készítettek, 

hogyan ügyeltek arra, hogy a 

megújuló természet hosszú távon 

is biztosítsa igényeiket. Egy-két 

anyag feldolgozásának  

kipróbálása (pl. agyag, 

fűzfavessző, 

gyógynövényszárítás).  

Annak megértése, hogy a helyi 

sajátosságokra, problémákra a 

hagyományos tudás kínálja a 

legmegfelelőbb megoldásokat.  

A körültekintő emberi 

beavatkozás jelentőségének 

felismerése. A vízvédelem 

szerepének belátása.  

Az iskolához legközelebb eső 

nemzeti park vagy tájvédelmi 

körzet megismerése, értékmentő 

munkájának megértése.  

A természetvédelem és a 

fenntarthatóság kapcsolatának 

felismerése.  

irodalom: 

többjelentésű szavak 

(a fok szó jelentései).  

 

Ének-zene: népdalok.  

 

Vizuális kultúra: 

népművészet.  

 

Erkölcstan: a 

természet tisztelete, a 

hagyományok 

jelentősége.  

 

Matematika: 

részegész kapcsolat.  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a ház 

részei, építőanyagok, 

anyagok  

felhasználása, 

megmunkálása; 

élelmiszerek 

tartósítása.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Fenntarthatóság, fokgazdálkodás, természetvédelem, vizes élőhely, 

tapasztalati tudás, egyensúly.  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Miért érdemes takarékoskodni?  Órakeret   
3  

  10%  1  

  szabadon  

felhasznál 

ható 

órakeret  

3  

Előzetes tudás  Hőmérséklet, az anyagok tulajdonságai.   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Az anyag, energia, információ szempontjából az 

energiatakarékos magatartás erősítése. A papírgyártás 

megismerésén keresztül az ipari folyamat főbb lépéseinek 

megértése, a tudatos fogyasztói magatartás kialakítása, a 

szelektív gyűjtés fontosságának felismertetése. A múzeumok 

munkájának értékelése.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások,  

ismeretek  
Fejlesztési követelmények  

Kapcsolódási 

pontok  
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Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Fogyasztanak-e áramot az 

elektromos berendezések, ha 

készenléti üzemmódban 

vannak?  

Mi a különbség a hagyományos 

és az energiatakarékos izzók 

között?   

Mire jó a papír? Készíthetünk-e 

otthon is papírt?  

 

Ismeretek:  

A hőátadás.  

A háztartási gépek, eszközök 

és készülékek 

energiatakarékossága. Az 

elektromos készülékek 

üzemeltetése a hőtermelés 

miatt veszteséggel is jár.  

A megújuló és nem megújuló 

energiaforrások.  

A papír szerepe mindennapi 

életünkben.  

A papírgyártás: az ipari gyártás 

vázlata (a termék előállítása:  

nyersanyag, termék, 

késztermék, hulladék; a 

papírgyártás  

Megfigyelések, vizsgálatok a 

hő terjedésével kapcsolatosan.   

A megújuló és nem megújuló 

energiaforrások 

megkülönböztetése konkrét 

példák alapján.  

Különböző papírfajták 

vizsgálata megadott 

szempontok alapján. Példák 

gyűjtése a papír 

felhasználására. A gyűjtött 

példák alapján az egy hét 

alatt felhasznált papír 

mennyiségének mérése.   

Ismerkedés a papír 

történetével, merített papír 

készítése. A papírgyártás és 

papírkészítés példáján a házi 

és ipari előállítás 

különbségeinek megfigyelése.  

A szelektív gyűjtés és a 

tudatos fogyasztói magatartás 

szerepének felismerése az 

újrahasznosítás kapcsán, az 

újrahasznosításra gyűjtött 

példák alapján.  

Az egyes csomagolóanyagok 

összehasonlítása különböző 

szempontok szerint 

(esztétikus, gazdaságos, 

környezetkímélő, 

energiatakarékos, 

újrahasznosítható, eldobó,  

Vizuális kultúra: 

műveletek különféle 

papírfajtákkal  

(ragasztás, kasírozás, 

kollázs), papírmasé.  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: gyártási 

folyamatok.  

 

Erkölcstan: az 

egyéni felelősség 

kérdése.  

 

Matematika: 

halmazok.  
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vízigényes folyamat).  

Használati tárgyak és alkotások 

újrahasznosított papírból.  

A papír mint csomagolóanyag. 

Egyéb csomagolóanyagok.   

Példák a papír, műanyag, 

fém újrahasznosítására.  

Szelektív hulladékgyűjtés  

Papírgyártás folyamata  

Környezetünkben történő 

változások  

pazarló).  

Múzeumlátogatás után a 

szerzett tapasztalatokról 

beszámoló szóbeli vagy 

írásbeli vagy rajzos formában 

előre megadott vagy 

választott szempont alapján.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Papírgyártás, újrahasznosítás, energiaforrás, energiatakarékosság.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Az a szép, akinek a szeme kék?  Órakeret   
2,5  

  10%  -  

  szabadon  

felhasznál 

ható 

órakeret  

1  

Előzetes tudás  Testrészek, emberi tulajdonságok.   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Az ember megismerése és egészsége szempontjából az alkat, a 

külső és belső tulajdonságok különbözőségének elfogadtatása. 

Példákon keresztül az öröklődés szerepének a felismertetése. A 

toleráns és segítőkész magatartás megalapozása, erősítése.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások,  

ismeretek  
Fejlesztési követelmények  

Kapcsolódási 

pontok  
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Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Mitől látunk valakit 

szépnek? Csak a 

szupermodellek lehetnek 

szépek?  

 

Ismeretek:  

Emberábrázolás a 

művészetben. Szépségideálok.  

Külső és belső tulajdonságok. 

Szerzett és öröklött  

Példák, illusztrációk gyűjtése 

különböző korok, kultúrák 

szépségideáljaira. Annak 

felismerése, hogy nem 

minden szépségideál vagy 

divat hat előnyösen 

egészségünkre, egyes 

szokások pedig kifejezetten 

egészségkárosítóak (tűsarkú 

cipők, fűző stb.).  

Az emberek közötti testi 

különbségek és hasonlóságok 

megfigyelése. Példák alapján 

az  

Vizuális kultúra: 

emberábrázolás a 

művészetben; portré 

és karikatúra.  

 

Magyar nyelv és 

irodalom: a 

jellemzés; 

hasonlatok, 

metaforák a 

szépséggel 

kapcsolatban.  

 

tulajdonságok.  

Az ápolt külső szebbé tesz: a 

testápolás módjai 

(tisztálkodás, haj, körmök, 

bőr, fogak ápolása).  

A divat és a testápolás 

kapcsolata.  

Fogyatékkal élők, 

megváltozott 

munkaképesség. A „másság 

„ elfogadása  

öröklött tulajdonság 

megértése, tulajdonságok 

csoportosítása.  

A helyes és rendszeres 

testápolási szokások 

megismerése, gyakorlása. 

Annak felismerése, hogy a 

divat nem mindig az 

egészséges testápolási 

szokásokat közvetíti, gyakran 

felesleges vagy káros 

szokásokat is erőltethet.  

Személyes tapasztat szerzése 

az érzékszervi és a 

mozgásszervi fogyatékkal 

élők életéről. Fogyatékkal 

élők elfogadása, segítése.  

Ének-zene: 

gunyoros 

népdalok, amelyek 

egy-egy testi 

tulajdonságot 

karikíroznak.  

 

Technika, életvitel 

és gyakorlat: a 

testápolás módjai, 

egészséges életmód.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Testalkat, testi adottságok, személyes higiéné, öröklődés.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Merre megy a hajó?  Órakeret   
3  

  10%  -  

  szabadon  

felhasznál 

ható 

órakeret  

4  

Előzetes tudás  Halmazállapot-változások, oldódás, kölcsönhatás.  
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Az anyag, energia, információ szempontjából a mágnesség 

szerepének felismerése és kölcsönhatásként való értelmezése; 

hang- és  

fényjelenségek tanulmányozása. Az állandóság és változás 

megfigyelése saját vizsgálatok értelmezésén keresztül. A 

tudomány, technika, kultúra szempontjából az egyes jelenségek 

gyakorlati alkalmazásának megismerése.  

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások,  

ismeretek  
Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások:  

Hogyan talál vissza tavasszal a 

fecske az ősszel elhagyott 

fészkére?  

Hogyan tájékozódtak a hajósok 

régen és most?   

Példák keresése az állatok 

tájékozódására. A 

Göncölszekér csillagkép 

felismerése. Rajz készítése 

szabadon választott 

csillagképről, a csillagkép 

nevével kapcsolatos 

gyűjtőmunka végzése.  

Vizsgálatok a mágnességgel  

Vizuális kultúra: 

képek vízről, 

tengerről, hajókról.  

 

Magyar nyelv és 

irodalom: a hajózás 

mint téma, a 

csillagképekhez  
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Miért színes a 

szivárvány? Van-e hang 

a Holdon? Miért lehet 

szomjan halni a 

tengeren?  

Miért fagy be nehezen a 

tenger?  

Miért úszik a jégtömb a vízen?  

 

Ismeretek:  

Tájékozódás csillagképek 

alapján.  

A Göncölszekér legendája.  

Tájékozódás iránytűvel: a Föld 

mágneses tere, a mágneses 

vonzás, taszítás.  

Példák hang- és 

fényjelenségekre.  

Keverékek és oldatok.  

Megfordítható (fagyás-

olvadás, oldódás-

kristályosítás) és nem 

megfordítható folyamatok 

(égés).  

Körfolyamat: a víz 

körforgalma a természetben.  

Sós víz, édesvíz.   

Az édesvízkészlet mennyisége 

a Földön a sós vízhez képest.  

Szilárd, folyékony- és 

légnemű halmazállapotok 

ismétlése Halmazállapot- 

változások  

Az időjárás megfigyelése és 

vizsgálata  

kapcsolatban (vonzás, 

taszítás, a kölcsönösség 

felismerése). Az iránytű 

működésének értelmezése. 

Annak megértése, miért 

jelentett az iránytű feltalálása 

hatalmas segítséget a 

hajósoknak.  

Konkrét jelenségek (rezgő 

húrok, megütött vizespohár, 

rezgő vonalzó stb.) 

vizsgálatán keresztül annak 

megtapasztalása, hogy a 

hangot a levegő rezgésén 

keresztül érzékeljük. 

Fénytörés és -szóródás 

vizsgálatán keresztül annak 

felismerése, hogy a fehér 

fény különböző színek 

keveréke.  

Példák gyűjtése 

környezetünkből keverékekre 

és oldatokra. A sós víz 

fagyásának vizsgálatán 

keresztül annak meglátása, 

miért fagy be nehezebben a 

tenger, mint az édesvíz.   

A vízkörforgalom egyes 

lépésein keresztül a már 

ismert fizikai változások 

(párolgás, lecsapódás) 

bemutatása, az ellentétes 

irányú folyamatok 

felismerése. A 

víztakarékosság, az 

édesvízkészlet védelme 

fontosságának felismerése.  

kötődő mítoszok, 

mondák, legendák.  

 

Ének-zene: a 

hangszerek hangja, 

hangmagasság; a 

hajózáshoz kötődő 

dalok.  

 

Matematika:  

Tájékozódás a külső 

világ tárgyai szerint; 

a tájékozódást segítő 

viszonyok 

megismerése.   

Számok, nagy 

számok, 

mértékegységek.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Tájékozódás, kölcsönhatás, vízkörforgalom.   
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Egészség és betegség  Órakeret   
3,5   

  10%  -  

  szabadon  

felhasználható 

órakeret  

1  

Előzetes tudás  Testrészek, egészséges táplálkozás elemei, hőmérséklet.   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Az ember megismerése és egészsége, illetve a felépítés és 

működés kapcsolata szempontjából a betegségtünetek 

felismerésének képessége és a kezdeményezőkészség 

fejlesztése, az egészségtudatos életmód kialakítása és 

gyakorlása. A felelősségtudat erősítése.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások,  

ismeretek  
Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  
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Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások:  

Miért betegszünk meg? Hogyan 

kerülhetjük el a betegségeket?  

Milyen jelei lehetnek annak, 

hogy betegek vagyunk?   

Mitől függ a gyógyulás?  

Mi a teendő baleset esetén?  

 

Ismeretek:  

Az egészséges életmód  

(táplálkozás, aktív és passzív 

pihenés, öltözködés, személyes 

higiéné, rendszeres testmozgás, 

lelki egészség).  

A betegség (nátha, influenza, 

bárányhimlő) tünetei.  

A testhőmérséklet, láz mérése.  

A betegség okai: fertőzés, 

örökletes betegség, életmód.  

A gyógyítás. A körzeti orvos és a 

kórház feladatai. A gyógyszertár. 

A védőoltások szerepe.  

Baleset: megelőzés, segélykérés, 

a mentők értesítése. A mentők 

munkája.  

Az egészségünket károsító és 

védő szokások csoportosítása. 

Példák gyűjtése az aktív és 

passzív pihenésre.  

A betegségtünetek 

felismerésének gyakorlása 

esettanulmányokon keresztül.  

A fertőzés megelőzési módjainak 

gyakorlása.  

A gyógyítók munkájának 

elismerése, tisztelete. Az egyes 

egészségügyi intézmények 

használatának megismerése.  

A megelőzés szerepének 

felismerése. A mentők 

munkájának értékelése, tisztelete. 

Teendők, segítségkérés 

módjainak megismerése baleset 

esetén.  

Testnevelés és sport: 

a rendszeres 

testmozgás szerepe, 

stresszoldás.  

 

Magyar nyelv és 

irodalom: hasonlatok, 

szólásmondások, 

közmondások, mesék 

(az egészséggel és 

betegséggel 

kapcsolatban).   

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a betegség 

tünetei, teendők 

betegség esetén.  

Helyes fogápolás    

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Egészségmagatartás, betegség, gyógyítás, baleset, fogyaték.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Önismeret és viselkedés  Órakeret   
3,5  

  10%  -  

  szabadon  

felhasznál 

ható 

órakeret  

1  

Előzetes tudás   
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Az önismeret és az önreflexió fejlesztése a viselkedési helyzetek 

tanulmányozásán keresztül. Az ember megismerése és egészsége 

szempontjából az emberi magatartásformák megfigyelése, 

hasonlóságok és különbségek keresése az állati 

kommunikációval. A kapcsolatok és a közösség jelentőségének 

felismertetése az ember életében.  

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások,  

ismeretek  
Fejlesztési követelmények  

Kapcsolódási 

pontok  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások:  

Igaz-e, hogy „ugatós kutya 

nem harap”?  

Van-e hasonlóság az emberi 

és az állati viselkedés között?  

Hogyan „olvashatunk” mások 

jelzéseiből?  

Hogyan kerülhetjük el a 

sértődéseket, veszekedéseket?  

Hogyan őrizhetjük meg 

barátságainkat?  

 

Ismeretek:  

Kommunikáció az 

állatvilágban: a kutya 

tájékozódása, területvédő és 

behódoló magatartása.  

Az emberi kommunikáció: 

beszéd, testbeszéd.  

Mosoly, fintor, bólintás,  

A kutya magatartásán 

keresztül példák vizsgálata az 

állati kommunikációra. 

Hasonlóságok és különbségek 

keresése az állati és emberi 

kommunikáció között.  

Filmrészletek, fotók 

segítségével az emberi 

kommunikáció elemeinek 

vizsgálata, a mimika és a 

testtartás szerepének elemzése 

egy-egy példán. Szerepjáték 

során a megállapítások 

kipróbálása, ellenőrzése.  

Emberi magatartásformák 

megfigyelése különböző 

helyzetekben.  

Helyzetgyakorlatok elemzése. 

Példák csoportosítása (helyes 

és helytelen viselkedés), érvek 

és indokok keresése.  

Az együttélés alapvető 

szabályainak megbeszélése.   

Magyar nyelv és 

irodalom: szólások, 

közmondások, 

metaforák (az ember  

és az állatok 

viselkedésével 

kapcsolatban).  

 

Vizuális kultúra: 

arckifejezések, 

testbeszéd 

megjelenítése 

művészeti 

alkotásokon.  

 

Ének-zene: emberi 

konfliktusok 

megjelenése 

dalokban.  

 

Matematika: 

hasonlóságok és  

hunyorítás, testtartás szerepe.  

Magatartásformák, szabályok, 

viselkedési normák különböző 

élethelyzetekben. Példák a 

helytelen és helyes 

viselkedésre.  

Együttélés a családban.  

Baráti kapcsolatok, 

iskolai közösségek. 

Önismereti játékok  

 különbségek.  

 

Erkölcstan: emberi 

kapcsolatok, 

közösség, a helyes 

magatartás.  Fen
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Kommunikáció, metakommunikáció, 

együttélés.  

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Vágtat, mint a paripa  Órakeret   
3  

  10%  -  

  szabadon  

felhasznál 

ható 

órakeret  

1  

Előzetes tudás  Testrészek.   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A mozgásjelenségek tanulmányozása során az állandóság és 

változás és kapcsolatuk felismertetése. Az ember megismerése és 

egészsége szempontjából a mozgás szerepének felismertetése az 

egészségmegőrzésben, a mozgásszervrendszer működésének 

alapvető megértetése. A felépítés és működés kapcsolatának 

beláttatása a ló testfelépítésének és mozgásának példáján.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások,  

ismeretek  
Fejlesztési követelmények  

Kapcsolódási 

pontok  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Miért vágtat sebesen a 

paripa?  

Kiből lesz jó rövidtávfutó? És 

jó hosszútávfutó?   

Hogyan fejleszthetjük 

mozgásunkat?   

 

Ismeretek:  

A mozgásfajták  

megkülönböztetése (egyenletes  

Mozgásjelenségek vizsgálata 

játékos kísérleteken 

keresztül: kérdések 

megfogalmazása a mozgások 

jellemzőivel kapcsolatban. A 

jelenségek megfigyelése az 

állandóság és a változás 

szempontjából, a változások 

megfigyelése, adott 

szempontú besorolása (a 

mozgás gyorsasága, iránya). 

Példák gyűjtése mozgással 

kapcsolatos rekordokra.  

A rendszeres testmozgás  

Vizuális kultúra: a 

mozgás 

megjelenítése a 

művészetekben, 

mozgókép készítése.  

 

Ének-zene: 

népdalok, 

zeneművek a ló és 

ember kapcsolatáról, 

a ritmus és a mozgás 

kapcsolata (táncok).  

 

Testnevelés és sport: 
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és gyorsuló mozgás, ütközés).  

A csontok, izmok, ízületek 

szerepe: hajlékonyság, erő, 

rugalmasság, gyorsaság, 

ügyesség.  

Az edzés és a bemelegítés. A 

testalkatnak, testi 

adottságoknak megfelelő 

mozgásformák. A tánc mint 

mozgás. A mozgás mint aktív 

pihenési forma.  

A mozgásszegény életmód 

veszélyei.  

A ló leírása: testfelépítés, 

életmód, alkalmazkodás a 

környezethez.  

A ló mozgása: ügetés, 

poroszkálás, vágta.  

Emberi mozgásformák  

jelentőségének felismerése. 

Esettanulmányok, példák 

feldolgozása arról, hogy a 

rendszeres testmozgás hogyan 

fejleszti az akaraterőt, 

állóképességet, ügyességet. A 

bemelegítés fontosságának, az 

edzésmunka során a 

fokozatosság elvének 

belátása. Lehetőségek 

keresése a lakóhelyen a 

rendszeres testmozgás 

gyakorlására.  

A kapcsolat felismerése a ló 

testfelépítése és életmódja, 

illetve természetes környezete 

között. Annak magyarázata, 

miért elterjedt haszonállat a 

ló: példák keresése a ló és az 

ember kapcsolatára.  

A ló mozgásának 

megfigyelése és a különböző 

mozgásformáinak 

összehasonlítása.  

a rendszeres 

testmozgás, az 

edzés, a bemelegítés; 

világcsúcsok, 

nemzeti rekordok 

különböző 

sportágakban, 

lovassportok.  

 

Magyar nyelv és 

irodalom: a mozgás 

leírására szolgáló 

rokon értelmű 

szavak, hasonlatok a 

mozgás kifejezésére; 

a mozgás, illetve a 

ló mozgásának 

megjelenítése 

irodalmi 

alkotásokban, 

mondókákban.  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

egészséges életmód, 

testmozgás.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Mozgásszerv, mozgásforma.   

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Kertben, mezőn  Órakeret   
3   

  10%  -  

  szabadon felhasználható 

órakeret  

3  

Előzetes tudás  Életfeltételek, tápanyagok, táplálék, évszakok.   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A felépítés és működés kapcsolatában az élőlények 

csoportosítása, a haszonnövények fogyasztható részeinek 

megnevezése.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások,  

ismeretek  
Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  
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Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások:   

Mit érdemes venni a piacon?  

Életközösség megfigyelése. Az 

élővilág szerveződési szintjeinek 

felismerése. A megfigyelt 

élőhely élőlényeinek  

Magyar nyelv és 

irodalom: a kenyérrel 

kapcsolatos  
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Honnan származik, és mire utal 

a növény elnevezés?  Mitől 

növekszik a növény? Hogyan 

kerül a kenyér az asztalra?  

 

Ismeretek:  

A Nap mint energiaforrás. A 

napsugárzás hatása az élővilágra.  

Gombák, növények, állatok.  

Zöldségek, gyümölcsök. A 

növény részei (gyökér, szár, 

levél, virág, termés). A mag. 

Ehető növényi részek.  

Életszakaszok, csírázás, fejlődés, 

növekedés, öregedés.  

Háziállatok (kutya, macska), 

haszonállatok (tyúk, kacsa), 

hazai vadon élő állatok  

(rókalepke, májusi cserebogár, 

kárász, csuka, seregély, 

feketerigó, mezei pocok, őz, 

róka).  

Szaporodás: pete, tojás, 

elevenszülő.  

Lebomlás, komposztálás, 

rothadás.  

Kenyérsütés: búza, liszt és 

kenyér példáján a nyersanyag, 

termék, késztermék fogalma, a 

rostálás, a szitálás, az őrlés, a 

kelesztés és a dagasztás 

folyamata, az üzletekben kapható 

kenyerek és az adalékok szerepe, 

kenyérsütés házilag, kapcsolódás 

az új kenyér ünnepéhez, a 

kenyérrel kapcsolatos 

hagyományok.  

Tanulmányi séta  

Egészségnap  

csoportosítása (gomba, növény, 

állat, zöldség, gyümölcs).  

Látogatás a piacon, a tanyán 

vagy a kertben. Az 

idényzöldségek, 

idénygyümölcsök felismerése, 

csoportosítása aszerint, hogy 

mely ehető növényi részt 

fogyasztjuk. Példák keresése 

magra, termésre.  

Naptár készítése az 

idényzöldségekről és 

idénygyümölcsökről.  

Növény fejlődésének 

megfigyelése. A megfigyelt 

élőhelyen talált növények 

csoportosítása aszerint, mely 

életszakaszban voltak. 

Példaállatok csoportosítása a 

tanult csoportok szerint  

(háziállat, haszonállat, vadon élő 

állat, illetve ízeltlábúak, halak, 

madarak, emlősök).  

Néhány jellegzetes állatnyom 

tanulmányozása, lerajzolása.  

Életnyomok gyűjtése a terepi 

látogatás során.  

Állatnyomok megismerése.  

Lebomlás vizsgálata. A 

komposztálás szerepének 

felismerése. Szerves hulladékok 

csoportosítása a 

komposztálhatóság szerint.  

Példák gyűjtése kenyérfajtákra, 

összehasonlításuk különböző 

szempontok szerint. A 

kenyérsütés példáján a természet 

tiszteletének felismerése a 

hagyományos életmód egyszerű 

cselekvéseiben.  

hasonlatok,   

szólás-mondások, 

mesék, mondák, 

műalkotások.  

 

Vizuális kultúra:  

mesterséges 

életközösségek (kert,  

mező) képi 

megjelenítése; 

zöldség- és 

gyümölcscsendéletek.   

 

Ének-zene: a 

kenyérsütéssel, illetve 

az egyes élőlényekkel 

kapcsolatos dalok.  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: gyártási 

folyamat; alapanyag, 

nyersanyag, 

késztermék.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Életközösség, növényi szerv, életciklus, napenergia, kenyérsütés.  
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A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos 

ciklus végén  

Az egészséges életmód alapvető elemeinek alkalmazása az 

egészségmegőrzés és az egészséges fejlődés érdekében, a betegségek 

elkerülésére.  

Az életkornak megfelelően a helyzethez illő felelős viselkedés 

segítségnyújtást igénylő helyzetekben.  

A hosszúság és idő mérése, a mindennapi életben előforduló távolságok 

és időtartamok becslése.  

Képesség adott szempontú megfigyelések végzésére a természetben, 

természeti jelenségek egyszerű kísérleti tanulmányozására.  

A fenntartható életmód jelentőségének magyarázata konkrét példán 

keresztül, a hagyományok szerepének értelmezése a természeti 

környezettel való harmonikus kapcsolat kialakításában, illetve 

felépítésében.  

Az élőlények szerveződési szintjeinek és az életközösségek 

kapcsolatainak a bemutatása, az élőlények csoportosítása tetszőleges és 
adott szempontsor szerint.  

Egy természetes életközösség bemutatása.  

Egy konkrét gyártási folyamat kapcsán a technológiai folyamat 

értelmezése, az ezzel kapcsolatos felelős fogyasztói magatartás ismerete.  

Magyarország elhelyezése a földrajzi térben, néhány fő kulturális és 

természeti értékének ismerete.   

Informatikai és kommunikációs eszközök irányított használata az 

információkeresésben és a problémák megoldásában.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESTNEVELÉS  
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3. évfolyam  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Előkészítő és preventív mozgásformák  
Órakeret 10 

óra+ 

folyamatos  

Előzetes tudás  

A tanóra menetét segítő egyszerű alakzatok kialakítása és megtartása. 

Az alapvető gimnasztikai szakkifejezések ismerete és végrehajtása. A 

fittség, a higiénia, a baleset-megelőzés és a környezettudatosság 

területein megszerzett elemi ismeretek.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A testnevelés optimális tanulási környezetének további erősítése.  

Az elemi kommunikációs szabályok, formák és jelek megszokottá 

tétele, a testi és lelki egészségért való személyes felelősség tudatosítása. 

A szervezési feladatok körének bővítése, egyre önállóbbá tétele.  

Az egészségfejlesztés alapvető területein szerzett ismeretek gyarapítása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények   Kapcsolódási pontok  

MOZGÁSMŰVELTSÉG  

Térbeli alakzatok és kialakításuk (rendgyakorlatok): 

Tér- és távköz, többsoros vonal kialakítása. A tanórai feladat 

végrehajtásához szükséges egyéb térformák kialakítása. Gimnasztika: 

Nyújtó, erősítő és ernyesztő hatású szabadgyakorlati alapformájú 

gyakorlatok végrehajtása az ízületi és gerincvédelem szabályainak 

megfelelően eszköz nélkül és különböző eszközökkel. Játékos 

gyakorlatsorok zenére. Bemelegítő és levezető gyakorlatok 

egyénileg, párban és társakkal végrehajtva eszköz nélkül és 

különböző eszközöket felhasználva. Tudatos izomfeszítés, nyújtás és 

ernyesztés, légzőgyakorlatok a bemelegítésben és levezetésben.  

Tartásos és mozgásos elemek önálló végrehajtása.  

Keringésfokozó feladatok; zenés gimnasztika fokozódó intenzitással 

és terjedelemmel; gyermekaerobik gyakorlatsorok erőfejlesztő és 

aerob állóképesség-fejlesztő jelleggel. Ízületi 

mozgékonyságfejlesztés, aktív és passzív, dinamikus és statikus 

nyújtó gyakorlatokkal. Koordinációfejlesztő finommotoros 

gyakorlatok különféle eszközökkel. Testséma-, tér- és 

testérzékelésfejlesztő játékos gyakorlatok.  

Játék: 

A térbeli tudatosságot, az energiabefektetés tudatosságát és a 

testtudatot alakító, koordinációfejlesztő szerepjátékok, 

szabályjátékok és feladatjátékok kreatív, kooperatív, valamint 

versenyjelleggel. Játékok testtartásjavító feladatokkal.  

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés:  

Preventív, szokásjellegű tevékenységformák végzése egyedül, párban 

és csoportban. A biomechanikailag helyes testtartást kialakító és 

fenntartó gyakorlatok önálló alkotással és végrehajtással. Egy-egy 

Környezetismeret: 

tájékozódási 

alapismeretek.  

 

Vizuális kultúra: tárgy- 

és környezetkultúra, 

vizuális 

kommunikáció.  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: életvitel, 

háztartás.  
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nyújtó és erősítő hatású gyakorlat önálló végrehajtása a testtartásért 

felelős főbb izomcsoportokra korrekciós céllal is. Motoros, illetve  
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fittségi tesztek pontosabb végrehajtása.  

Aktív, mozgásos relaxációs gyakorlatok, a progresszív és az interaktív 

relaxáció gyakorlatai.  

Higiéniával és a környezettudatossággal kapcsolatos ismeretek 

tudatos alkalmazása.   

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  

A bemelegítés és levezetés alapvető szabályainak ismerete. A 

biomechanikailag helyes testtartás jellemzői, fontossága, a 

gerincvédelem szabályai.  

A szervezet terhelésével, edzésével kapcsolatos elemi ismeretek.  

Pulzusmérés.  

A tartásos és mozgásos elemek szakkifejezéseinek bővülése. 

Higiéniai alapismeretek: a biológiai éréssel járó testi változások 

alapismeretei.  

Relaxációs alapismeretek: belső figyelem, önkontroll, testtudat, a 

feszültségek feloldása.  

Környezettudatosság: takarékosság, öltözői rend, saját felszerelés és a 

sporteszközök megóvása.  

Személyes felelősség: feladatok megindítását és megállítását jelző 

kommunikációs jelek felismerése és alkalmazása, egészség, sport, 

életviteli és életmód alapismeretek, biztonság, baleset-megelőzés és 

elsősegély-nyújtási alapismeretek.   

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Alakzat, testséma, helyes testtartás, sérülés, megelőzés, tartásos elem, 

mozgásos elem, stressz, feszültség, életmód, táplálkozás, fittség, edzettség, 

mozgásintenzitás, hajlékonyság, vélemény.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  
Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák  Órakeret 27 

óra  

Előzetes tudás  

A természetes hely- és helyzetváltoztató mozgások elnevezéseinek, 

legfontosabb vezető műveleteinek ismerete. Fentiek alkalmazása 

egyszerű játékhelyzetekben.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A mozgáskoordináció fejlődésével párhuzamosan az alapvető hely- és 

helyzetváltoztató mozgásformák stabillá és automatizálttá tétele, 

változó körülmények között is optimális precizitás kialakítása.  Az 

alapvető mozgáskészségek tanulásának folyamatában nagyfokú 

cselekvésbiztonság kialakítása - lehetőség szerint – a Kölyökatlétika 

mozgásanyagának beépítésével.  

Az egyéni, a páros és a csoportos tanuláshoz szükséges személyes és 

szociális kompetenciák továbbfejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények   Kapcsolódási pontok  
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MOZGÁSMŰVELTSÉG  

Járások, futások, oldalazások, szökdelések és ugrások:  

Fordulattal, ritmus- és irányváltással; manipulatív feladatokkal 

kombinálva; mozgáskapcsolatokban, vonalak, bóják, ugrókötél 

által meghatározott mozgásútvonalakon; változó magasságú 

akadályok  

Vizuális kultúra: 

kifejezés, alkotás, 

vizuáliskommunikáció. 
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beiktatásával; különböző ritmusú és tempójú zenére.   

Szökdelések, el-, fel- és leugrások és érkezések zenére, ritmikusan, 

áthajtások közben, különböző eszközök segítségével; manipulatív 

mozgásokkal összekötve. Haladás kiépített, komplex akadálypályán. 

Három-öt mozgásformából álló helyváltoztató mozgássorok alkotása 

és végrehajtása zenére is. Menekülés és üldözés különböző 

tértárgyak, akadályok kerülésével, egyéb taktikai feladatokkal.   

Lendítések, körzések: 

Különböző testrészekkel különböző iramú és sebességű mozgások 

közben. Rövid mozgássorok alkotása és végrehajtása önállóan vagy 

párban a lendítésekre és körzésekre építve (zenére is).  

Hajlítások és nyújtások:  

Különböző testhelyzetek kialakítása hajlításokkal és nyújtásokkal az 

egyéni kreativitást felhasználva. Hajlítások és nyújtások 

összekapcsolása futásból felugrással, illetve különböző eszközökkel. 

Rövid mozgássorok alkotása és végrehajtása önállóan vagy párban a 

hajlításokra és nyújtásokra építve (zenére is).  

Fordítások és fordulatok:  

Fordítások különböző helyváltoztató mozgásokhoz kapcsolva. Fél és 

egész fordulat helyben, ugrással különböző eszközökön is. 

Fordulatok manipulatív eszközökkel kombinálva. Rövid 

mozgássorok alkotása és végrehajtása önállóan vagy párban a 

fordításokra és fordulatokra építve (zenére is).  

Tolások, húzások:  

Különböző eszközök húzása és tolása egyénileg, párokban és 

csoportokban fokozódó erőkifejtéssel, különböző eszközökkel és 

testrészekkel.  

Emelések és hordások:  

Társemelések és társhordások csoportokban, illetve az egyéni 

kompetenciáktól függően párokban. Különböző eszközök emelése és 

hordása az ízület- és gerincvédelem alapelveinek megfelelően.   

Függés- és lengésgyakorlatok:  

Mászókötélen, mászórúdon, bordásfalon, alacsonygyűrűn, KTK-n, 

egyéb játszótéri eszközökön az egyéni kompetenciáknak 

megfelelően. „Vándormászás”.  

Egyensúlygyakorlatok: Különböző testrészeken és testhelyzetekben 

stabil és labilis felületen, csukott vagy bekötött szemmel. 

Egyensúlyi helyzetek megtalálása hely- és helyzetváltoztató 

mozgásokból, illetve manipulatív eszközhasználattal. Társas 

egyensúlygyakorlatok a közös súlypont megtalálásával. Eszközök 

egyensúlyban tartása mozgásban különböző testrészekkel, illetve 

eszközökkel. Egyéb egyensúlygyakorlatok. Gurulások, 

átfordulások:  

Különböző szereken, eszközökön; különböző kiinduló helyzetekből, 

előzetes és utólagos mozgással, egyensúlygyakorlatokkal, illetve 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: életvitel, 

háztartás. 

 

Matematika:  

műveletek 

értelmezése; 

geometria, mérés, 

testek. 
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manipulatív mozgásokkal összekapcsolva. Társsal, társakkal 

tükörképben és azonosan, társon át.  

Támaszok:  

Haladás kéztámaszos helyzetekben (utánzó mozgásokkal is) komplex 

akadálypályán, nehezített feltételek mellett. Ugrások,  
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lépegetések kézzel („támlázás”) és lábbal különböző 

támaszhelyzetekben. Elszakadás a talajtól kézzel és/vagy lábbal 

különböző támaszhelyzetekből. Fel-, le-, átmászások eszközökre 

nehezített feltételekkel.  

A természetes hely- és helyzetváltoztató mozgásokat alkalmazó 

játékok: 

Szerep-, szabály- és feladatjátékok, kreatív és kooperatív játékok, 

népi gyermekjátékok a helyváltoztató természetes mozgásformák 

felhasználásával. Akadályversenyek, különböző magasságú eszközök 

leküzdésével. A közösség összteljesítményén alapuló versenyjátékok. 

A saját egyéni teljesítmény túlszárnyalását célzó egyéni versenyek.  

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  

A térbeli tudatosság (érzékelés): elhelyezkedés a térben; 

mozgásirány; a mozgás horizontális síkjai; a mozgás végrehajtásának 

útvonala; a mozgás kiterjedése.  

Az energiabefektetés tudatossága: idő, sebesség; erőkifejtés; lefutás. 

Kapcsolatok, kapcsolódások: testrészekkel; tárgyakkal és/vagy 

társsal, vagy társakkal.  

A tematikus területhez kapcsolódó mozgásos feladatok elnevezései. 

Az egyes mozgások vezető műveleteinek, tanulási szempontjainak 

fogalmi ismerete.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Hely- és helyzetváltoztató mozgás, térérzékelés, testérzékelés, 

mozgáskapcsolat, mozgásos játék, játékszabály, játékszerep, gyorsaság, 

állóképesség, erő, akadályverseny.   

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  
Manipulatív természetes mozgásformák  Órakeret 

35 óra  

Előzetes tudás  

Az eszközök ismerete, balesetmentes használata. A 

manipulatív alapmozgások vezető műveletei.   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A tudatos gyakorlás és a gyakorlás általi fejlődés örömteli megélése 

során a magabiztosság erősítése.   

Bátor, sikerorientált tanulási igény megalapozása, ezzel hozzájárulás a 

szabadidős aktivitások és játéktevékenység mindennapi életben való 

használatához. A finommotorika fejlesztése – lehetőség szerint – a 

Kölyökatlétika mozgásanyagának beépítésével.   

Ismeretek/fejlesztési követelmények   Kapcsolódási pontok  Fen
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MOZGÁSMŰVELTSÉG  

Dobások (gurítások) és elkapások:  

Egy- és kétkezes gurítások és dobások helyből, majd haladásból.  

Különböző ívben és sebességgel érkező labdák és egyéb eszközök 

elkapása párban és csoportokban nehezített feltételek mellett. Alsó, 

felső, mellső dobások párban és csoportokban különböző erővel, 

irányba és távolságra haladómozgás közben. Gurítások, dobások és 

elkapások egyszerű cselekkel és egyéb feladatokkal kombinálva.  

Vizuális kultúra:  

vizuális 

kommunikáció.  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: életvitel, 

háztartás. 

Labdaátadások játékhelyzetekben. Kapura dobások talajról. Páros és 

hármas kapcsolatok kialakítása játékhelyzetekben.   

Rúgások, labdaátvételek lábbal:  

Labdás koordinációs gyakorlatok labdavezetéssel különböző 

alakzatokban. Labdavezetés- és labdakontroll-gyakorlatok váltakozó 

sebességgel és/vagy irányban társak között mindkét láb 

használatával. Belső csüd, teli csüd, teljes csüd, külső csüd 

használata feladatmegoldásoknál. „Dekázás” mindkét láb 

használatával. Rúgások a lábfej különböző részeivel helyből, 

mozgásból. Játékos passzgyakorlatok. Kézből rúgásfeladatok 

meghatározott célra, távolságra „dropból” is próbálkozva.  

Labdavezetések kézzel: 

A társsal azonosan, illetve tükörképben; váltakozó irányban, 

sebességgel, akadályok felhasználásával; kreatív feladatalkotással; 

labdadobással, gurítással kombinálva egyénileg, párban és 

csoportban; csoportos labdavezetéses feladatok.  

Ütések testrésszel és eszközzel:  

Puha labda és léggömb ütése testrésszel, rövid és hosszú nyelű ütővel 

különböző célfelületekre, távolságokra és magasságokra; háló 

(zsinór) fölött különböző magasságban és ívben a vizuális kontroll 

csökkentésével; egyénileg, párban és csoportban, tükörképben és 

azonosan. Ütések tenyeres és fonák mozgásmintával; szervaszerűen. 

A manipulatív természetes mozgásformák gyakorlása játékban 

Szabály- és feladatjátékok, sportjáték-előkészítő kisjátékok, alkotó és 

kooperatív játékok. Népi gyermekjátékok. A manipulatív mozgásokat 

alkalmazó, pontosságra, csökkenő hibaszázalékra, növekvő 

sikerességre, kreatív eszközhasználatra irányuló egyéni, páros és 

csoportos versenyek.  

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  

Bonyolultabb játékfeladatok által megkövetelt, szabályok szerinti 

eszközhasználat.   

A manipulatív eszközhasználati technikák vezető műveletei. 

Térbeli és energiabefektetésbeli ismeretek az eszközhasználattal 

összefüggésben.  

Az eszközkezelés lehetőségeinek megkülönböztetése.  

A játékfeladat által megkövetelt szabályok szerinti eszközhasználat 

ismerete.  
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Alkalmazkodás, akarat, sporteszköz, használati szabály, lábfej, tenyeres, 

fonák, dekázás, droprúgás.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű 

feladatmegoldásokban   
Órakeret 

15 óra  

Előzetes tudás  

A tanult tornaelemek, táncmozdulatok felismerése, végrehajtása. 

Egyszerű, 2 4 mozgásformák összekapcsolása, esztétikus végrehajtás 
mellett.  

Nyújtott karú támaszhelyzetek. Eredményes mászókulcsolás.  

Magabiztos statikus és dinamikus egyensúlyi helyzetek.  

 

 Egyszerű tánclépésekkel, a zene ritmusára a tanár, a pár, a társak 

mozgásának többnyire sikeres követése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A felelősségteljes gyakorlás révén az önálló tanuláshoz szükséges 

képességek fejlesztése.   

A tornajellegű feladatok kombinált megoldásával a testérzékelés, a tér-, 

izom- és egyensúlyérzékelés továbbfejlesztése.  

A torna- és a táncelemek gyakorlásával hozzájárulás a relatív erő- és a 

ritmusképesség fejlődéséhez.  

Az esztétikus mozgásvégrehajtás rögzítése.   

A tánc jellegű feladatok tanulása közben a térbeliség (mozgás), az 

időbeliség (ritmus) és dinamika összehangolása.  

Ösztönzés az együttműködésre, alkalmazkodásra, a másik nem, a másik 

személy, a másik csoport elfogadására és megbecsülésére.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények   Kapcsolódási pontok  
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MOZGÁSMŰVELTSÉG  

Torna:  

Torna-előkészítő mozgásanyag. Talajgyakorlatok (gurulóátfordulás 

előre és hátra az egyéni kompetenciákhoz illeszkedő nehézséggel - 

különböző kiinduló helyzetből, repülési fázissal, szerekre, párban, 

csoportban; fellendülési kísérletek segítségadással vagy nélküle 

kézállásba; kézenátfordulás oldalt, emelés zsugorfejállásba; felugrás  

kéztámasszal különböző szerekre; támaszugrások az egyéni 

kompetenciákhoz igazodva talajról, ugródeszkáról és/vagy 

minitrambulinról, egyéni-páros-társas egyensúly- és gúlagyakorlatok. 

Alaplendület és leugrás gyűrűn és/vagy nyújtón és/vagy játszótéri 

eszközökön. 3-6 mozgásforma kapcsolatában tornagyakorlatok 

önálló alkotása és végrehajtása egyénileg és párokban; kötél- és/vagy 

rúdmászás kísérletek mászókulcsolással (3 ütemű mászás); gyermek 

aerobikgyakorlatok.  

Tánc:  

Kreatív tánc különböző ritmusú, tempójú zenére.   

A fantázia és képzelet megjelenítése játékosan, önállóan alkotott 

mozgásokon keresztül zenére (kreatív tánc). A zene hangulata, 

dinamikája hatásának a mozgás általi kifejezése a gyermeki 

képzelőerő, kreativitás által.  

Páros vagy társas táncfolyamatok összhangban. Motívumismeret 

bővülése és az adott tánc(ok) struktúrájának egyre mélyebb 

megértése és végrehajtása. Páros és csoportos, változatos térformájú 

motívumfüzérek, gyermektáncok.  

Ritmusgyakorlatok egész testtel, a különböző testrészek ritmusában 

egyszerű párhuzamosságok kivitelezése.  

Tornához és tánchoz kapcsolódó játékok, versenyek, bemutatók: 

Szerepjátékok, szabályjátékok, feladatjátékok, kreatív és kooperatív 

játékok tornajellegű mozgásformák illesztésével. Népi játékok 

énekre, dalra, zenére. Kreativitásra, esztétikumra és 

mozgáspontosságra épülő egyszerű torna- és táncbemutatók.  

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  

A tornamozgások megnevezése, torna és testnevelés  

Környezetismeret:  

testünk, 

életműködéseink.  

 

Ének-zene: magyar 

népi mondókák, népi 

gyermekjátékok, 

mozgásos 

improvizáció, ritmikai 

ismeretek. 

megkülönböztetése. Baleset- és sérülésveszélyes helyzetek 

elkerülésének módjai, a személyes teljesítőképesség határai 

átlépésével kapcsolatos kockázatok létezésének elfogadása. A tanult 

dalok szövege, a tanult táncokhoz kapcsolódó népi hagyományok, 

ünnepek elnevezései.   

A táncjellegű feladatmegoldások a Tánc és dráma kerettanterv 

mozgásanyagával összekapcsolhatók.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Gurulás, fellendülés, kéztámasz, spicc, egyensúlygyakorlat, tornaelem, 

alátámasztási pont, aerobik, pontozás, párvezetés, tánc, ütemmutató 

(metrum), szinkópa, szünet, táncház, fonó, „játszó”, felkérés.  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Természetes mozgásformák az atlétika jellegű 

feladatmegoldásokban  

Órakeret 

20 óra+ 7 

óra+9 óra  

Előzetes tudás  

A futó-, ugró- és dobóiskolai alapgyakorlatok végrehajtása, azok 

vezető műveleteinek ismerete.   

Különböző intenzitású mozgások többször rövid ideig történő 

fenntartása játékos, változó körülmények között, illetve játékban.   

Széleskörű mozgástapasztalat a Kölyökatlétika játékaiban.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A futó-, ugró- és dobóiskola alapgyakorlatainak fokozódó 

pontosságú végrehajtása. Idő-, és tempóérzékelésen alapuló tartós 

futások gyakorlása. A mozdulat- és reakciógyorsaság, az aerob 

képességek és a törzs- és ízületi stabilizáció fejlesztése. Az atlétikai 

jellegű alapmozgások tanulása iránti motiváció erősítése a mozgások 

pontosságra törekvő, változatos gyakorlásával.   

Az önértékelés további erősítése. A testséma, a testtudat, a figyelem 

összpontosításának és a figyelem rugalmasságának fejlesztése.  

Ismeretek/Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

MOZGÁSMŰVELTSÉG  

Járás- és futás mozgásformái: egyenletes és változó, illetve 

váltakozó ritmussal, sebességgel, erőkifejtéssel, 

lépéstávolsággal és/vagy lépésfrekvenciával; komplex 

akadálypályán;   

vágtafutás; tartós futás különböző terepeken; rajtgyakorlatok és a 

guggolórajt.  

Ugrások és szökdelések ugrásformái: 

Ugróiskolai gyakorlatok, sorozatszökdelések az ugrástávolság és  -

magasság változtatásával, páros és egylábon, különböző síkokban; 

távolugrás-kísérletek elugrósávból guggoló- és/vagy  

lépőtechnikával; magasugrás-kísérletek átlépő technikával; komplex 

futó- és ugróiskolai gyakorlatvariációk .  

Dobások mozgásformái:  

Egy- és kétkezes hajító-, lökő- és vetőmozdulatok célra, változó 

távolságra, különböző kiinduló helyzetekből. A forgómozgások 

előkészítő gyakorlatai.  

Hajítómozgások 3 lépéses dobóritmusban.  

Környezetismeret:  

testünk, 

életműködéseink.   

 

Matematika: 

geometria, mérés, 

testek.  

 

Vizuális 

kommunikáció: 

közvetlen tapasztalás  

útján szerzett 

élmények 

feldolgozása, 

látványok 

megfigyelése, leírása.  
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Az atlétikai jellegű mozgások alkalmazása játékokban és a 

Kölyökatlétika versenyrendszerében:  

A Kölyökatlétika mozgásrendszerére épített szabályjátékok, 

feladatjátékok, kreatív és kooperatív játékok, önálló, páros és 

csoportos ugróiskolai gyakorlatsorok, játékok alkotása. A 

Kölyökatlétika eszközkészletének sokoldalú felhasználása 

kontrollált csapatversenyek formájában.   

A fent megnevezett tananyagtartalmakat megemelt óraszámban 
gyakoroljuk.  

 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  

Az energia-befektetés tudatosságának összetevői. A futó-, ugró- és 

dobófeladatokhoz tartozó mozgások megnevezései, a tanult 

mozgások vezető műveletei, idő- és távolságmérés, atlétikai 

eszközök elnevezései.  

A Kölyökatlétikai versenyforma ismerete, az egyéni szerepvállalás 

fontossága a csapat eredményessége érdekében.   

Közös szervezés, egymás teljesítményének értékelése és elfogadása.  
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Kulcsfogalmak/f 

ogalmak  

Futó-, ugró- és dobóiskola, váltott lábú szökdelés, váltás, gát, forgás, 

dobóritmus, sarok-talp gördülés.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai és 

taktikai feladatmegoldásaiban  

Órakeret  

15 óra+ 18 

óra+ 9 óra  

Előzetes tudás  

Tapasztalat a manipulatív természetes mozgásformák gyakorló- és 

feladathelyzetben történő alkalmazásáról.  

Motivált tanulás a játék folyamatában.  

Összjáték-tapasztalatok az egyszerű támadó és védő helyzetekről. A 

sportszerű viselkedés jellemzőinek ismerete.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A sportjátékok alaptechnikai és taktikai feladatmegoldásával 

hozzájárulás a taktikai gondolkodás fejlődéséhez.   

A közös játékfeladatok során a csapatérdek hangsúlyos megjelenítése az 

egyéni érdekkel szemben.   

A játéktevékenység során kialakuló döntéshelyzetek során a célszerű 

mozgásválasz megtalálása.  

A szabadidő aktív közösségi játékkal történő kitöltése igényének 

megerősítése.   

A tevékenységek során az énközpontúság csökkentése, ezáltal a taktikai 

gondolkodás további fejlesztése, az egyén csapathoz való pozitív 

viszonyának további megerősítése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények   Kapcsolódási pontok  
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MOZGÁSMŰVELTSÉG  

Általános technikai és taktikai tartalmak: 

Támadó és védő feladatok terület- és emberfogással kisjátékok 

közben; páros cselezési feladatok, testcsel labdavezetéssel, játékos 

passzgyakorlatok; passzgyakorlatok labdavezetéssel kombinálva 

1:1, 2:1, 3:1 ellen.  Minikosárlabda:  

Kosárra dobási kísérletek helyből, büntetődobás alacsony palánkra; 

megindulás, megállás, sarkazás a kosárlabdában.  

Miniröplabda:  

Kosárérintés és alkarérintés, alsó egyenes nyitás puha labdákkal, 

léggömbbel egyénileg, párokban, csoportokban.  

Labdarúgás:  

Rúgások kapura és társhoz belsővel, belső csüddel, teljes csüddel, 

labdaátvételek; labdakontroll-gyakorlatok, lövő- és testcselek 

nehezedő feltételek mellett. A kispályás labdarúgás szabályainak 

alkalmazása 4:1 felállási formában, rombuszalakzatban. A felállási 

forma alkalmazása Területnyitás támadásban. Területszűkítés 

védekezésben. Kapusok szerepe védekezésben, támadásban.  

Szivacskézilabda:  

Kapura dobási kísérletek helyből, nekifutásból, páros lefutásból.  

Passzgyakorlatok. Ismerkedés a kapusjátékkal.  

Sportjáték-előkészítő (kis)játékok: 

Létszámazonos (1:1; 2:2; 3:3; 4:4 ellen), létszámfölényes 

helyzetekben (2:1, 3:1, 4:1, 4:2 ellen) labdarúgás, szivacskézilabda,  

Vizuális kultúra:  

vizuális 

kommunikáció.  

 

Matematika: számolás, 

térbeli tájékozódás, 

összehasonlítások, 

geometria.  

 

Magyar nyelv- és 

irodalom:  

kommunikációs jelek 

felismerése és 

értelmezése. 

minikosárlabda (streetball) jelleggel; kis létszámú cicajátékok 

labdarúgás-, kézilabda-, kosárlabda jelleggel, fokozatos 

szabálybevezetéssel; területfoglaló, menekülő-üldöző taktikai 

játékok; palánkkosárlabda, miniröplabda, vonaljátékok, (kooperatív) 

zsinórlabda, átfutós röplabda puha labdákkal; sportjátékok rögtönzött 

mérkőzései kis létszámú csapatokkal, egyszerűsített szabályokkal. A 

fent megnevezett tananyagtartalmakat megemelt óraszámban 

gyakoroljuk.  

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  

Kommunikációs formák és jelek felismerése a csapatjáték során. A 

kisjátékokhoz szükséges sportági alapszabályok ismerete.  

Törekvés a társas szabályok betartására. A sportszerű viselkedést 

igénylő helyzetek felismerése.  

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Labdaív, területvédés, cselezés, emberfogás, területfoglalás, technikai 

végrehajtás, taktikai gondolkodás, kooperatív játék, labdabirtoklás, 

emberelőny, esélykiegyenlítés, győzelem, vereség.   
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős 

mozgásrendszerekben  
Órakeret 

15 óra  

Előzetes tudás  

A szabadtéri és természetben űzött mozgásos tevékenységek alapvető 

egészségvédelmi és környezettudatos szabályai.  

Az időjárási körülmények hatása a testmozgásra.  

Mozgástapasztalat néhány szabadidős mozgásrendszerről.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Az alternatív, szabadidős mozgásformák további megismerése és 

kipróbálása.  

A kihívást jelentő, új sportágak révén a mozgás iránti pozitív érzelmi 

bázis formálása.  

Az aktív szabad játék, majd a rekreáció a későbbi egészséget fenntartó, 

fejlesztő funkciójának megalapozása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények   Kapcsolódási pontok  

MOZGÁSMŰVELTSÉG  

Ismerkedés újabb alternatív és szabadidős aktivitásokkal, technikai 

készletükkel, taktikai elemeikkel és szabályaikkal és/vagy az 1-2. 

osztályban választottak további gyakorlása a lehetőségek 

függvényében:  

Szabad, aktív játéktevékenység; szabad mozgás a természetben 

változatos időjárási körülmények közepette; feladatok és játékok 

havon és jégen; siklások, gördülések, gurulások, gurítások különféle 

eszközökkel; hálót igénylő és háló nélküli labdás sportok, játékok; 

labdás játékok különféle labdákkal ; falmászás; íjászat, lovaglás, :, 

karate, nordic-walking, vívás. Egyéb szabadidős mozgásos, táncos 

tevékenységek. Gyermekjóga gyakorlatok.  

Technika, életvitel és 

gyakorlat: közlekedési 

ismeretek.  

 

Környezetismeret: 

testünk, 

életműködéseink; 

időjárás, éghajlat.  

Az alternatív, szabadidős mozgásos tevékenységekben 

megvalósítható játékok.  

A választott mozgásrendszerhez illeszkedő játékok, ügyességi 

csapatversenyek, házi bajnokságok 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  

A választott szabadidős mozgásrendszerek elnevezései, alaptechnikai 

és taktikai elemei, legfontosabb szabályai, KRESZ-alapismeretek, a 

szabadidős mozgásokhoz tartozó szabályok, eszközök ismerete, a 

szabadidő- és médiatudatosság.   

A választás a helyi sajátosságok figyelembe vételével (képesített 

szakember, felszereltség) a helyi tanterv alapján történik. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Rekreáció, szabadidő, játékszervezés, bőrbetegség, kullancs, UV-sugárzás,   
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A fejlesztés várt 

eredményei a két  

évfolyamos ciklus 

végén  

Előkészítő és preventív mozgásformák  

Egyszerű, általános bemelegítő gyakorlatok végrehajtása önállóan, zenére 

is.  

Önálló pulzusmérés.  

A levezetés helyének és preventív szerepének megértése.  

A nyújtó, erősítő, ernyesztő és légzőgyakorlatok pozitív hatásainak 

ismerete.   

A gyakorláshoz szükséges egyszerűbb alakzatok, térformák önálló 

kialakítása.   

Az alapvető tartásos és mozgásos elemek önálló bemutatása. A 

testnevelésórán megfelelő cipő és öltözet, tisztálkodás igényének 

megszilárdulása.  

A játékok, versenyek során erősödő személyes felelősség a magatartási 

szabályrendszer betartásában és a sportszerűen viselkedés terén.  

Különbségtétel az aktív és passzív ellazulás között. A „tudatos jelenlét” 

ismerete és annak alkalmazása a gyakorlatban.  

 

Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák  

Az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások célszerű, folyamatos és 

magabiztos végrehajtása.  

Az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások kombinálása térben, 

szabályozott energiabefektetéssel, eszközzel, társakkal.  

A bonyolultabb játékfeladatok, a játékszerepek és játékszabályok 

alkalmazása.   

A természetes hely- és helyzetváltoztató mozgások megnevezése, 

valamint azok mozgástanulási szempontjainak (vezető műveletek) 

ismerete.  

 

Manipulatív természetes mozgásformák  

A manipulatív természetes mozgásformák célszerű, folyamatos és 

magabiztos végrehajtása.  

A manipulatív természetes mozgásformák kombinálása térben és 

szabályozott energiabefektetéssel.   

A rendszeres gyakorlás és siker mellett az önálló tanulás és fejlődés 

pozitív élményének megerősödése.  

A pontosság, célszerűség és biztonság igénnyé válása. A 

sporteszközök szabadidős használatának állandósulása.  
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Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű feladatmegoldásokban  

Részben önállóan tervezett 3-6 torna- és/vagy táncelem összekötése 

zenére is.  

A képességszintnek megfelelő magasságú eszközökre helyes technikával 

történő fel- és leugrás.  

Nyújtott karral történő támasz a támaszugrások során.  

Gurulások, átfordulások, fordulatok, dinamikus kar-, törzs- és 

lábgyakorlatok közben viszonylag stabil egyensúlyi helyzet.  

A tempóváltozások érzékelése és követése.  

A tanult táncok, dalok, játékok eredeti közösségi funkciójának ismerete.  

 

Természetes mozgásformák az atlétikai jellegű feladatmegoldásokban  

A futó-, ugró- és dobóiskolai gyakorlatok vezető műveleteinek ismerete,  
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precizitásra törekedve történő végrehajtása, változó körülmények között.  

A 3 lépéses dobóritmus ismerete.  

A különböző intenzitású és tartamú mozgások fenntartása játékos 

körülmények között, illetve játékban.  

Tartós futás egyéni tempóban, akár járások közbeiktatásával is.   

A Kölyökatlétika eszköz- és versenyrendszerének ismerete. A 

Kölyökatlétikával kapcsolatos élmények kifejezése.  

 

Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai és taktikai 

feladatmegoldásaiban  

A tanult sportjátékok alapszabályainak ismerete.   

Az alaptechnikai elemek ismerete és azok alkalmazása az előkészítő 

játékok során.  

Az egyszerű védő és a támadó helyzetek felismerése.  

Az emberfogásos és a területvédekezés megkülönböztetése.  

Törekvés a legcélszerűbb játékhelyzet-megoldásra.  

A csapatérdeknek megfelelő összjátékra törekvés. A 

sportszerű viselkedés értékké válása.  

 

Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő jellegű 

feladatmegoldásokban  

Néhány önvédelmi fogás bemutatása párban.  

Előre, oldalra és hátra esés, tompítással.  

A tolások, húzások, emelések és hordások erőkifejtésének 

optimalizálódása.   

A grundbirkózás alapszabályának ismerete és alkalmazása.  

A sportszerű küzdés, az asszertív viselkedés betartására törekvés.  

Az saját agresszió kezelése.  

Az önvédelmi feladatok céljának megértése.  

 

Természetes mozgásformák a vízbiztonságot kialakító és 

úszógyakorlatokban  

Egy úszásnemben 25 méter leúszása biztonságosan.  

Fejesugrással vízbe ugrás.  

Az uszodai rendszabályok természetessé válása. A 

tanult úszásnem fogalmi készletének ismerete.  

 

Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős 

mozgásrendszerekben  

Legalább 4 szabadidős mozgásforma és alapszabályainak ismerete. A 

tanult szabadidős mozgásformák sporteszközei biztonságos 

használatának, alaptechnikai és taktikai elemeinek ismerete, alkalmazása.  

A szabadidős mozgásformák önszervező módon történő felhasználása 

szabad játéktevékenység során.  
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A szabadtéren, illetve speciális környezetben történő sportolással együtt 

járó veszélyforrások ismerete.  
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MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM  

4. évfolyam  

 

ÉVES ÓRASZÁM 4. ÉVF: 216 ÓRA (HETI 6 ÓRA)  

KERETTANTERVBEN TARTALOMMAL:194,5 ÓRA  

KIDOLGOZÁSRA VÁRÓ:21,5  

SZABADON FELHASZNÁLHATÓ ÓRAKERET: 54 ÓRA  

 

 

A beszédkészség, a szóbeli szövegek megértésének, értelmezésének és alkotásának fejlesztése 

képezi alapját és kiinduló pontját valamennyi újonnan megtanulásra kerülő nyelvi 

tevékenységnek. E fejlettség döntően meghatározza a gyermek kortársaival való 

kapcsolattartásának és iskolai pályafutásának sikerét. Ezért különösen fontos a kulturált nyelvi 

magatartás megalapozása, a szókincs aktivizálása szövegalkotó feladatokkal, a narráció 

ösztönzése, gyakoroltatása.  

Az olvasástechnika eszközzé fejlesztése feltételt teremt az írott szövegek önálló 

megértéséhez. A szövegek értelmezésével és feldolgozásával felkészít az alapvető 

szövegműveletek önálló alkalmazására. Az olvasmányok sokoldalú feldolgozása fejleszti a 

tanulók kritikai érzékét, ítélőképességét és empátiáját, a kifejezés nyelvi megvalósulására való 

figyelmet. Lehetőséget teremt egyszerű irodalmi formákkal kapcsolatos tapasztalatok 

szerzésére, irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedezésére, a 

magyar nyelv és a magyar kultúra hagyományainak megismerésére, az olvasás 

megszerettetésére.   

Az írásbeli szövegalkotás szabályainak megtanítása különböző témájú és szövegtípusú 

olvasmányok feldolgozásával valósul meg. Ezek szolgálnak mintául a gyermekek 

fogalmazásaihoz, nyitnak utat a későbbi kreatív alkotásokhoz, a képzelet, az érzelmek, a 

gondolatok önálló kifejezéséhez. A szövegek az árnyalt, gazdag szókincs kialakításának 

forrásai is; hozzájárulnak az önkifejezés igényének kielégítéséhez és képességének 

fejlődéséhez.   

Az önálló tanulás képességének kialakítása az olvasás-szövegértés képességének 

fejlesztésébe ágyazva az ismeretszerző képességek intenzív fejlesztését szolgálja. Fontos a 

tanulási szokások és technikák tanulása, a különféle források és azok használatának, az 

információszerzés lehetőségeinek és korlátainak megismerése, a szelekció, az összehasonlítás 

és a kritikai feldolgozás képességének fejlesztése.   
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A 3−4. évfolyamon az írás-helyesírás tanításának célja az életkornak és az oktatás 

igényeinek megfelelő írástechnika differenciált kialakítása, a tanulást és az írásos önkifejezést 

szolgáló eszközzé fejlesztése az olvashatóság, a rendezettség és a helyesség igényével.   

A tapasztalati megalapozottságú, elemi szintű grammatikai ismeretek megszerzésével 

elkezdődik a tudatos nyelvszemlélet kialakulásának folyamata. Fejlődésnek indul a nyelvi 

kifejezésre irányuló figyelem, az önértékelő képesség, a kritikai érzék és az igényes, változatos 

és kifejező nyelvhasználatra való törekvés különféle kommunikációs helyzetekben.   

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Beszédkészség, szóbeli szövegalkotás és a megértés 

fejlesztése  

Órakeret   15  

  10%  1,5  

  szabadon  

felhasznál 

ható 

órakeret  

 

5  

Előzetes tudás  

Egyszerű szóbeli közlések megértése. Kérdésekre értelmes, rövid 

válaszok adása. A mindennapi kommunikáció alapformáinak 

alkalmazása a szokás és tisztelet szintjén: köszönés, bemutatkozás, 

megszólítás, kérdezés, kérés, köszönetnyilvánítás, köszöntés.   

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A beszéd tartalmának, hangzásának, stílusának és kifejező erejének 

egymással összefüggő fejlesztése.   

A beszéd és a megértés továbbfejlesztése, különös tekintettel a 

pontosságra, a folyamatosságra és a kifejezőerőre, valamint az aktív 

szókincs intenzív gyarapítására.   

A szóbeli szövegalkotási készség fejlesztése.  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  
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A helyes beszédlégzés, a helyes 

kiejtés, a mondat- és 

szövegfonetikai eszközök 

alkalmazása különféle 

kommunikációs helyzetekben (pl.  

párbeszéd, felolvasás, 

kiscsoportos beszélgetés, vita, 

beszámoló).  

Felolvasáskor, szövegmondáskor 

nonverbális eszközök használata 

a kifejezés segítésében.   

Vélemény kulturált 

megfogalmazása.   

Figyelem a beszélgetőtársra. Az 

üzenet lényegének és érzelmi 

hátterének megfigyelése, 

értékelése.   

Állandósult szókapcsolatok, 

szólások, közmondások 

jelentésének, stílusértékének 

értelmezése az olvasott 

szövegekben.  

A különböző tantárgyak 

tanulásakor használt  

szakkifejezések, olvasmányokból  

A tanuló értelmesen és érthetően 

fejezi ki gondolatait;  használja a 

mindennapi érintkezésben az 

udvarias nyelvi fordulatokat; 

beszédstílusát beszélgető 

partneréhez igazítja;  

bekapcsolódik csoportos 

beszélgetésbe, vitába, 

történetalkotásba, 

improvizációba, közös 

élményekről, tevékenységekről 

való beszélgetésekbe, 

értékelésbe; a közös 

tevékenységeket együttműködő 

magatartással segíti.  

Minden tantárgy: 

összefüggő beszéd, 

érvelés.  

 

Környezetismeret: 

önfenntartás, légzés.  

 

Vizuális kultúra: 

Műalkotások 

megfigyelése, 

jellemzése, 

értelmezése, 
értékelése.  

 Médiaszövegek közötti 

különbségek (pl. 

televíziós 

műsortípusok, 

animációs mesefilmek, 

sorozatok) felismerése 

saját médiaélmények 

felidézésén, 

megjelenítésén (pl. 

szerepjáték) és 

közvetlen példákon 

keresztül.   

kiemelt ritkábban használt szavak 

célzott használatával az aktív 

szókincs gyarapítása.   

Több mondatos összefoglaló 

szöveg alkotása olvasmányok  

tartalmáról, gyűjtött 

tapasztalatokról, 

megfigyelésekről.   

Hosszabb szóbeli közlések 

tartalmának rövidített elmondása.  

Szituációs- és drámajátékok.  

Az adott témakörhöz 

kapcsolódóan összefoglalás, 

számonkérés.  

  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Hangsúly, hanglejtés, hangerő, beszédtempó, szünet; tekintet, arcjáték, 

testtartás, térköz, távolságtartás.  

 

 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

576 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Olvasás, az írott szöveg megértése  
Órakeret   55,5  

  10%  5  

  szabadon  

felhasznál 

ható 

órakeret  

 

15  

Előzetes tudás  
Nyelvre, írott nyelvre, olvasásra vonatkozó, az adott korosztály 

képességfejlődése szempontjából releváns ismeretek.  

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Az olvasástechnika fejlesztése, automatizálása, a folyékony olvasás 

kialakításának segítése, olvasási stratégiák bevezetése, különböző 

szövegtípusok megismertetése, biztos olvasási készség, az értő olvasás 

kialakítása.   

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Életkori sajátosságoknak 

megfelelő szépirodalmi, 

dokumentum típusú, folyamatos, 

nem folyamatos, kevert, egyéni, 

közös és tankönyvi célú szövegek 

megismerése, ezek megértése.  

Globális és kereső olvasás, 

grafikus szervezők (ábrák, 

táblázatok, gondolattérkép, 

fürtábra) alkalmazása a 

hatékonyabb szövegértés 

érdekében.  

A tanuló   

az olvasás terén motivált, 

érdeklődő;  

folyékony, automatizált 

olvasástechnikával rendelkezik a 
hangos és a néma olvasás  

területén is;   

felismeri és javítja a hibáit; 

felismeri és megérti azokat a 

különböző típusú, műfajú  

Matematika: szöveges 

feladatok.  

 

Környezetismeret: 

önálló tanulás, 

szövegfeldolgozás 

kialakítása.  

 

Erkölcstan: én magam; 

az én világom.  
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Az olvasmányhoz kapcsolódó 

előzetes ismeretek, személyes 

élmények, tapasztalatok 

felidézése és megosztása.  

Gondolatok és információk 

értelmezése és integrálása, 

tartalom, nyelvezet, 

szövegszerkezet vizsgálata és 

értékelése.  

A következő olvasási 

stratégiák, olvasást megértő 

folyamatot segítő technikák 

ismerete, alkalmazása a 

hatékonyabb megértés 

érdekében:  a szöveg átfutása,  

az előzetes tudás aktiválása,  

jóslás, anticipáció.  

Az olvasás céljának, módjának az 

olvasás megkezdése előtt való 

tisztázása.  

Olvasóvá nevelés ajánlott könyv, 

illetve kötelező olvasmányok 

segítségével.  

Az olvasástechnika 

differenciált fejlesztése. 

Kooperatív tanulási technikák 

alkalmazása.  

A szókincs fejlesztése szólások 

és közmondások gyűjtésével. Az 

önkifejezés iránti igény erősítése 

szövegalkotási gyakorlatokkal.  

Szövegértési képesség fejlesztése.  

 

szövegeket, amelyekről tanult; 

szintetizálja, értelmezi és 

értékeli az életkori szintjének 

megfelelő szöveg információit és 

gondolatait; megfelelő nyelvi 

tudatossággal rendelkezik;  

ismeri és tanítói segítséggel 

használja a tanult olvasási 

stratégiákat.   

 

Vizuális kultúra:  

Személyes élmények 

és irodalmi szöveg 

alapján képek 

készítése.  

Képzőművészeti 

műfajok.   

Az elemi mozgóképi 

szövegalkotó kódok 

felismerése, 

médiaszöveg olvasása.  

Kérdések 

megfogalmazása a 

látott információra, 

ismeretre, élményre 

vonatkozóan. 

Mesék, 

gyermekirodalmi 

alkotások és azok 

animációs, filmes 

adaptációinak 

összehasonlítása, 

feldolgozása.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Szöveg, műfaj, szövegértés.   

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél  

Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése  Órakeret   21  

  10%  2  
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  szabadon  

felhasznál 

ható 

órakeret  

 

10  

 

Előzetes tudás  
Mesék jellegzetes nyelvi fordulatainak ismerete. Versritmus jelzése 

tapssal, koppantással. Rímek felismerése a verssorok végén.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A szövegelemzésben való jártasság elmélyítése, az irodalmi mű 

befogadása, az érzelmi tartalmak (pl. öröm, izgalom, várakozás, 

azonosulás) átélésének segítése.   

Az olvasmányok tartalmához kapcsolódva a nemzeti kultúra 

hagyományainak megismerése.   

Magyar és világirodalmi népköltészeti, műköltészeti alkotások 

megismerése.   

Irodalmi ismeretek tapasztalati úton való elsajátítása.  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
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Az olvasókönyvi szövegek 

csoportosítása formájuk, műfajuk 

és kommunikációs szándékuk 

szerint.  

Az olvasmányok témájának 

megfigyelése, azonos témájú 

szövegek összehasonlítása (pl. 

gyerekalakok és gyereksorsok).  

Hasonlóságok és különbségek 

felfedezése különféle irodalmi 

közlésformákban.   

Művészi eszközök keresése lírai 

és elbeszélő művekben (ritmus, 

rím, refrén, hasonlatok).   

Jellegzetes irodalmi témák, 

motívumok (pl. család, gyermek, 

természet) felfedezése 

olvasmányokban.  

A művek szerkezeti jellemzőinek  

megfigyelése, a tér-idő 

változásainak felismerése.   

Elbeszélések 20. századi 

eseményekről, hősökről, 

sorsokról. Az események 

sorrendjének, a mesélő 

személyének megállapítása.   

Mesékre jellemző kezdő és 

befejező fordulatok, 

szókapcsolatok, ismétlődő 

motívumok felismerése.   

Rövidebb irodalmi szövegek 

(versek, mesék, elbeszélések) 

önálló olvasása.  

Nagyobb terjedelmű, jellemzően  

A tanuló  

megnevezi olvasmányai szerzőjét, 

szereplőit és azok tulajdonságait, 

magyarázza cselekedeteiket; 

azonosítja a történet idejét és 

helyszínét; a cselekmény kezdő- 

és végpontját, a  

cselekményelemek sorrendjét; 

konkrét esetekben felismeri a 

mesére jellemző fordulatokat, 

szókapcsolatokat, 

mesejellemzőket;  

az egyszerű szerkezetű mesék, 

elbeszélések tartalmát 

időrendben, több összefüggő 

mondattal mondja el.   

Környezetismeret: 

környezeti, természeti, 

környezetvédelmi 

témájú olvasmányok.  

 

Ének-zene: a népdalok 

szövege (kifejező 

eszközök, nyelvi 

fordulatok,  

motívumok, természeti 

képek).  

 

Vizuális kultúra; dráma 

és tánc: A témához és a 

tartalomhoz is 

illeszkedő 

kifejezőeszközök 

elemzése, alkalmazása.  

Mesék, 

gyermekirodalmi 

alkotások és azok 

animációs, filmes 

adaptációinak 

összehasonlítása, 

feldolgozása. Az 

olvasott/felolvasott 

szöveghez és a 

levetített adaptációhoz 

kapcsolódó élmények 

megjelenítése és 

feldolgozása (pl.  

rajzzal, 

montázskészítéssel).  

A különböző  
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kortárs magyar és európai 

gyermekirodalmi alkotás 

(meseregény, ifjúsági regény, 

mesés-, verseskötet) elolvasása a 

tanító irányításával. Művek a 

kortárs magyar irodalomból. 

(Például: Békés Pál: Félőlény, A 

bölcs hiánypótló; Berg Judit:  

Rumini; Boldizsár Ildikó:  

Boszorkányos mesék; Csukás  

István: Süsü, a sárkány,  

Keménykalap és krumpliorr, Pom  

Pom összes meséi, gyerekversek;  

Dávid Ádám: A Virág utcai 

focibajnokság; Lázár Ervin: 

Szegény Dzsoni és Árnika; Lackfi  

János: Kövér Lajos színre lép;  

Kányádi Sándor, Kovács András 

Ferenc, Szabó T. Anna 

gyermekversei; Tóth Krisztina:  

Londoni mackók, Varró Dániel:  

Túl a Maszat-hegyen.) Ritmus-, 

mozgás- és  

beszédgyakorlatokkal kombinált 

memóriagyakorlatok, 

fantáziajátékok, elképzelt és 

valóságos helyzetek 

megjelenítése. Részvétel 

csoportos játékokban, állóképek 

tervezése, kivitelezése és 

megbeszélése.   

A mozgás és a szövegmondás 

összekapcsolása. Egyszerűbb 

drámai konvenciók és a színházi 

formanyelv alapjainak  

tapasztalati megismerése (jelenet, 

felvonás, kezdet és vég, díszlet, 

berendezés, jelmez, kellék, fény- 

és hanghatások). A tanultak 

felhasználása saját produkcióhoz, 

bábelőadások, színházi előadások 

megbeszélésekor.  

Rendszerező képesség fejlesztése.  

A szövegalkotó és szövegértő 

képesség fejlesztése a mesei 

 

médiaszövegekben 

megjelenő egyszerű 

helyszín- és 

időviszonylatok 

megfigyelése és 

értelmezése konkrét 

médiaszövegeken 

keresztül.  

Az elbeszélő 

személyének 

azonosítása különböző 

egyszerű 

médiaszövegekben (pl. 

animációs mesék).   
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elemekhez kapcsolódó feladatok 

során.  

Logikus gondolkodás 

képességének fejlesztése.  
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Lényegkiemelő 

képességfejlesztése.  

A mondanivaló megfogalmazása, 

dramatizálás.  

Színház  

Az eddig olvasott mesék 

összehasonlítása, csoportosítása.  

A beszélő név jellemzőinek 

megismerése, beszélő név 

kitalálása mesei szereplőknek.  

  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Szépirodalmi szöveg, ismeretterjesztő szöveg, monda, közmondás, szólás, 

találós kérdés, elbeszélés, regény; főszereplő, mellékszereplő; hasonlat, 

ismétlés, ellentét; kezdőpont, végpont, fordulópont.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Fogalmazási alapismeretek  Órakeret   11   

  10%  2  

  szabadon  

felhasznál 

ható 

órakeret  

 

3  

Előzetes tudás  A szöveg és a mondat jellemzőinek azonosítása.   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Az önkifejezés iránti igény erősítése, különféle formáinak és 

lehetőségeinek megismertetése, megvalósításának 

támogatása.   

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  
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A különböző szövegformák 

tartalmi és szövegszerkesztési 

jellemzőinek ismerete.  

Kellő tapasztalat a cím 

szerepéről, jellemzőiről; a 

szövegek felépítéséről; az 

időrendről; az esemény, az 

előzmény és a következmény 

kapcsolatáról; a szöveg 

kohéziójáról; a tématartásról; 

a nyelvi megformáltságról; a 

különböző szövegforma 

jellemzőiről, a bekezdések 

szerepéről.   

A szövegalkotás 

műveleteinek ismerete: 

anyaggyűjtés, címválasztás, a 

lényeges  

A tanuló  

a tanult fogalmazási 

ismereteket felhasználja 

fogalmazáskészítéskor.  

Környezetismeret; 

matematika: érthető, 

világos szóbeli 

szövegalkotás.  

 

Vizuális kultúra: Az 

elemi mozgóképi 

szövegalkotó kódok 

kreatív alkalmazása, 

médiaszöveg írás.  

Egyszerű 

cselekmény 

megjelenítése 

képsorozattal (pl. 

rajz, digitális fotó, 

rövid animációs 

film) és hangokkal. 

 

gondolatok kiválasztása, 

elrendezése, az időrend 

érzékeltetése, a szöveg 

tagolása bekezdésekre.  

Anyaggyűjtés módjai  

Tartalommondás  

Hiányos mondatok 

kiegészítése  

 

   

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Témaválasztás, anyaggyűjtés, címadás; bekezdés; bevezetés, 

tárgyalás, befejezés; elbeszélés, hír, leírás, levél, meghívó; 

értesítés; hirdetés; SMS;  e-mail. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Szövegalkotási gyakorlatok  Órakeret   24  

  10%  2  

  szabadon  

felhasznál 

ható 

órakeret  

 

8  

Előzetes tudás  

Mondatalkotás. Mondatok összekapcsolása. Történetalkotás 

szóban.  

Képolvasás, mesemondás.  
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A képzelet, az önkifejezés aktivizálása különböző szövegformák 

megismerésével és az írásbeli szövegalkotás képességének 

továbbfejlesztésével.   

Az írásbeli szövegalkotó készség fejlesztése.  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A tanult fogalmazási ismeretek 

felhasználása a szöveg 

alkotásakor.   

Gondolatok, érzelmek, 

vélemények kifejezése.   

Önálló írásbeli fogalmazások 

készítése elbeszélő 

szövegformában. A párbeszéd 

beillesztése a történetmondásba.  

Szemléletes leírások készítése 

egyszerű tárgyról, növényről, 

állatról. Jellemzés készítése 

emberről.   

Levélírás, levélcímzés. Rövid 

szöveges üzenetek 

megfogalmazása különféle  

A tanuló  

a tanult fogalmazási 

ismeretek felhasználásával 

kb. egy oldal terjedelmű 

elbeszélő fogalmazást készít;   

a fogalmazás témájának 

megfelelő szavakat és 

kifejezéseket használ;  

adott vagy választott témáról 

8– 10 mondatos leírást készít 

a tanult fogalmazási 

ismeretek alkalmazásával;  

a tartalmi egységek kezdetét 

bekezdéssel jelzi;  

figyel a bemutatás sorrendjére 

és  

Környezetismeret: 

változatos élővilág; a 

tanultak bemutató 

leírása. 

 

Vizuális kultúra: 

Természeti jelenség 

megfigyelése, a 

tapasztalatok leírása, 

megjelenítése.  

Egyszerű cselekmény 

megjelenítése 

képsorozattal (pl. rajz, 

digitális fotó, rövid 

animációs film) és 

hangokkal  
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alkalmakra a címzett 

személyének 

figyelembevételével.  

Fogalmazásíráskor a megfelelő 

nyelvi eszközök alkalmazása.  

A fogalmazás koherenciájának 

megteremtése tématartással, a 

mondatok kapcsolásával. A 

fogalmazás témájának 

megfelelő szavak és kifejezések 

használata, a fölösleges 

szóismétlődés kerülése.   

A fogalmazások javítása a 

tanult fogalmazási ismeretek 

felhasználásával, a tanító 

segítségadásával.  

Részfogalmazások  

Események elmondása adott 

kifejezések felhasználásával.  

Események sorba rendezése.  

Cím és szöveg kapcsolata.  

Tárgyak, növények, építmények 

bemutatása.  

Jellemkép készítése.  

 

a nyelvi eszközök 

használatára; a tanító 

útmutatásai alapján kijavítja 

fogalmazási és helyesírási 

hibáit.  

(médiaszöveg-írás). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Elbeszélés, történetmondás, leírás, jellemzés; téma, helyszín, 

szereplő, cselekmény, időrend, nézőpont; párbeszéd.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és 

alkalmazása: mondatfajták, szavak, szófajok  

Órakeret 

35 óra  

18  

  10%  2  

  szabadon  

felhasznál 

ható 

órakeret  

 

5  

Előzetes tudás  A tanult nyelvtani fogalmak felismerése és megnevezése.  Fen
nta

rtó
 ál

tal
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A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési  

céljai  

A nyelvi tapasztalatok körének bővítése. A tapasztalatokra épülő 

nyelvi fogalomrendszer alapozásának megindítása a szófajok 

körében.   

A tanulók önállóságának növelése: a feladatvégzésben; az  

információszerzésben és felhasználásban; a szabályalkalmazásban; 

az önellenőrzésben.  

A nyelvi tudatosság fokozása.  

 

 

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

587 

 

A tanult szófajok felismerése és 

megnevezése szójelentés alapján 

toldalékos formában is, 

szócsoportokban, mondatban és 

szövegben.  

Különféle időben végbemenő 

cselekvések, történések 

megkülönböztetése. Az igeidők 

helyes használata beszédben és 

írásban. Az igekötők szerepének 

és írásmódjának megfigyelése. 

Tudatos alkalmazásuk.   

A főnév fajtáinak csoportosítása, 

megnevezése. Többes számú 

főnevek alkotása.   

A -ba, -be, -ban, -ben ragos 

főnevek helyes használata 

mondatalkotással, 

szövegértelmezéssel.  

A tulajdonnevek csoportjainak 

megismerése: személynevek, 

állatnevek, földrajzi nevek, 

intézmények neve, márkanevek, 

címek.   

A melléknév szerepének ismerete 

a nyelvhasználatban.  

A fokozott melléknévi alakok 

használata szövegalkotáskor.  

A fokozott számnévi alakok 

helyes használata.  

A névelők és a névutók 

szerepének ismerete. A névelők 

helyes használata.   

A névmások (személyes, mutató, 

kérdő) szerepének megértése, 

alkalmazásuk a mondatokban.  

Az igekötős igék felismerése a 

szövegben, csoportosításuk 

helyesírásuk szerint.  

Igemódok: kijelentő, feltételes, 

felszólító.  

A tanuló  

felismeri és megnevezi a tanult 

nyelvtani fogalmakat, használja a 

szabályokat;  

felismeri, megnevezi és 

megfelelően jelöli a 

mondatfajtákat; toldalékos 

formájukban, szövegben is 

felismeri és megnevezi a 

tanult szófajokat;   

a szövegkörnyezetnek 

megfelelően használja az 

igeidőket és az igekötőket;  

 alsó tagozaton tanult anyanyelvi 

ismeretei rendszerezettek.   

Vizuális kultúra: Jelek 

a mindennapi életben.  

Az időbeliség 

ábrázolása a 

képzőművészetben.  

 

Környezetismeret: 

tulajdonnevek a 

térképeken.  

Fen
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Szófaj; főnév, köznév, tulajdonnév, személynév, állatnév, intézménynév, 

földrajzi név, márkanév, cím; határozott névelő, határozatlan névelő; névutó; 

ige; igeragozás; igemód; igekötő; melléknév, melléknévfokozás; számnév, 

tőszámnév, sorszámnév, törtszámnév; határozott számnév, határozatlan 

számnév; személyes névmás, mutató névmás, kérdő névmás.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása  
Órakeret 

56 óra  

28  

  10%  3  

  szabadon  

felhasználh 

ató órakeret  

 

3  

Előzetes tudás  

A hangok hosszúságának helyes jelölése a begyakorolt 

szókészlet körében.   

A kiejtéssel megegyezően írt rövid szavak biztos helyesírása.   

A j hang biztos jelölése a begyakorolt szókészletben.  

Az elválasztás szabályainak alkalmazása egyszerű szavak 

írásakor.   

Mondatkezdés nagybetűvel. A tanult mondatzáró írásjelek 

alkalmazása.   

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A helyesírási készség fejlesztése.  

A megismert nyelvi eszközök, nyelvhelyességi és helyesírási 

szabályok alkalmazása a szóbeli és az írásbeli 

nyelvhasználatban.  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Fen
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 jó

vá
ha

gy
va
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A mondatvégi írásjelek helyes 

használata az egyszerű 

mondatok végén.  

Helyesírási szabályok 

alkalmazása különböző 

írástevékenységekben: igeidők, 

ragos és kiejtéstől eltérő 

írásmódú igék; felszólítást 

kifejező igealakok; igekötős 

igék; tulajdonnevek, fokozott 

melléknevek és számnevek; 

ragos névszók; névutós 

szerkezetek; betűvel írt 

számnevek; a keltezés többféle 

formája.   

Hosszú hangok 

jelölése a melléknevek 

végén.  A főnév -t 

toldalékának  

(ragjának) és a múlt idő jelének 

megkülönböztetése.  

A tanuló  

a mondatot nagybetűvel 

kezdi és  

írásjellel zárja;  

a begyakorolt szókészlet 

körében biztonsággal 

alkalmazza a tanult 

helyesírási szabályokat; 

írásbeli munkái 

rendezettek, olvashatóak;  

helyesírását önellenőrzéssel 

felülvizsgálja, szükség esetén 

javítja.  

Környezetismeret: 

térképvázlat készítése 

tulajdonnevek 

feltüntetésével.  

 

Matematika:  

számnevek 

helyesírása.  

A j hang biztonságos jelölése a 

tanult szófajok körében.  

Az igemódok helyes 

használata.  

Témakörhöz kapcsolódóan 

összefoglalás, számonkérés.  

  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Nagybetű, kisbetű, írásjel, helyesírási szabály.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  A tanulási képesség fejlesztése  
Órakeret 

28 óra  

16  

  10%  2  

  szabadon  

felhasznál 

ható 

órakeret  

 

2  

Előzetes tudás  
Az önismeret életkornak megfelelő szintje, személyes tanulási 

sikerek és nehézségek megnevezése.  

 
Fen
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Az önálló, hatékony tanulás képességének fejlesztése.  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A tanulás szerepe és módjai. 

Saját tanulási folyamatunk 

megismerése, hogyan tanulunk a 

legkönnyebben, mi okoz 

nehézséget. Gondolkodás a 

gondolkodásunkról, 

tanulásunkról. Egyszerű tanulási 

módok, stratégiák. Tanulás 

különböző típusú szövegekből. 

Ritmus-, mozgás- és 

beszédgyakorlatokkal kombinált  

(koncentrációs) 

memóriagyakorlatok, 

szövegtanulási technikák.  

Vázlatkészítés irányítással, 

tanulás, összefoglalás vázlat 

segítségével.  

Ismerkedés különböző 

információhordozókkal.  

Adatok, információk 

gyűjtésének, célszerű 

elrendezésének módjai. 

Alapismeretek a könyvtár 

tereiről  

A tanuló  

ismeri a tanulási folyamat 

alapvető jellemzőit;  

azonosítja az információ 

forrásait, ismeri azok 

kezelését; képes önálló 

tanulásra;  

ismeri a saját tanulási 

folyamatának, képességének 

jellemzőit;  

ismer és alkalmaz néhány 

tanulási módot, stratégiát a 

különböző tanulási feladatok 

teljesítése érdekben;  

a szövegből történő tanulás 

során olvasási stratégiákat 

használ; információt keres, 

kezel önállóan néhány 

forrásból;  

szöveghűen felidézi a 

következő szépirodalmi 

műveket, illetve azok 

részleteit: népdalszövegek,  

Környezetismeret: 

jelenségek 

megfigyelése, 

okokozati kapcsolatok 

keresése.  

 

Vizuális kultúra: Képi 

analógiák keresése a 

tanult szövegekhez.  

Kérdések 

megfogalmazása a 

látott információra, 

ismeretre, élményre 

vonatkozóan.   

Fen
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és állományrészeiről. A 

könyvek tartalmi csoportjai: 

szépirodalmi művek, 

ismeretterjesztő irodalom, 

kézikönyvek, elektronikus 

információhordozók. A szótárak 

szerkezeti jellemzői (betűrend, 

címszó), a szótárhasználat 

módja. A lexikon és a szótár 

egyező és eltérő vonásai.   

Az információk keresése és 

kezelése. Különböző 

információhordozók a lakóhelyi 

és az iskolai könyvtárban. A 

könyvtár mint információs 

központ, a tanulás bázisa, 

segítője. Ismerkedés 

folyóiratokkal. Katalógusok 

megfigyelése. A könyvtári 

katalógus tájékoztató szerepe a 

könyvek és egyéb 

információforrások keresésében.  

Önálló tanulásra nevelés.  

József Attila: Betlehemi 

királyok, Mama; Petőfi 

Sándor: Füstbe ment terv; 

illetve kortárs magyar 

lírikusok műveiből néhány 

alkotás; részletek Kölcsey 

Ferenc: Hymnus; Petőfi 

Sándor: Nemzeti dal; 

Vörösmarty Mihály: Szózat 

című művéből, 

illetveszépprózai művekből.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Információ, tudás, könyvtár, tanulás, vázlat.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a 

történeti érzék fejlesztése  

Órakeret 

12 óra  

6  

  10%  2  

  szabadon  

felhasznál 

ható 

órakeret  

 

3  

Előzetes tudás  

Mesehősök tulajdonságai és cselekedetei; az olvasott irodalmi 

művekben a szereplők döntési helyzeteinek felidézése; személyes 

tetszésítéletek.  

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Erkölcsi, esztétikai kategóriák megismerése, ítéletalkotás 

egyszerű szituációban, szépirodalmi művek alapján. A narratíva, 

történetmesélés szabályainak, szerveződésének, logikájának 

megismerése.  

  

Tevékenységek/Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
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Erkölcsi és esztétikai ítélet 

megfogalmazása, érvelés a 

vélemény mellett, vitakészség 

kialakulása. A szépirodalmi 

alkotásokban megismert 

helyzetek, azok tanulságának 

alkalmazása mindennapi 

helyzetekben. A művek 

tanulságainak értelmezése.  

A saját vélemény mellett a nem 

saját álláspont megjelenítésének, 

átélésének képessége. Mások 

véleményének megértése, 

elfogadása. Vélemények 

összevetése, különbségek és 

hasonlóságok megfigyelése, 

felismerése és kritikája.  A 

műélvezet, a beleélés mélyebb 

megtapasztalása a fentiek 

segítségével is. Mindennapi 

konfliktusok átélése dramatikus 

játékokban, drámajátékban (pl.  

bábjáték) saját és más 

álláspontból is.  

Szülők, nagyszülők gyermekkora, 

életmódja, tárgyi világa. Az idő 

tagolására szolgáló kifejezések 

használata; időrend.  

A múlt emlékei környezetünkben 

(múzeumok, emléktáblák, 

műemlékek, emlékművek; 

tárgyak, fotók, egyéb 

dokumentumok; szokások). 

Nemzeti ünnepeink, jelképeink.  

A magyar szabadságküzdelmek 

kiemelkedő alakjai.   

Kiemelkedő magyar tudósok, 

feltalálók, művészek, sportolók.  

Hon- és népismeret  

A témakörhöz kapcsolódó 

gyűjtőmunkák.  

A „másság” elfogadása.  

A tanuló  

ismeri, megérti a történeteket 

bemutató művek szerveződését, 

felépítését, az összefüggések 

logikáját, az ok-okozati viszonyt;   

képes állást foglalni, érvelni, 

meggyőzni másokat alapvető 

erkölcsi, esztétikai kérdésekben; 

meggyőződéssel képviseli a 

legalapvetőbb emberi értékeket, 

megérti mások érvelését, 

elfogadja az övétől eltérő 

véleményeket, képes ezekkel is 

azonosulni;  

képes beleélésre, azonosulásra, 

érzelmeinek kifejezésére az 

életkori sajátosságainak 

megfelelő történetek, művek 

befogadása során; dramatikus 

és drámajátékok segítségével 

képes átélni mindennapi 

konfliktusokat saját és más 

álláspontból is, azokat életkori 

szintjén kezelni.  

történetek olvasásakor, 

megbeszélésekor képes 

elkülöníteni a múltbeli és 

jelenbeli élethelyzeteket, 

történéseket.  

képes felidézni történelmünk és 

kultúránk néhány kiemelkedő 

alakját, hozzájuk tud rendelni 

néhány fontos jellemzőt.   

Erkölcstan: Értékrend 

alakulása. Szűkebb és 

tágabb környezetem, 

barátság.  

 

Környezetismeret: 

Környezeti rendszerek  

állapota, 

fenntarthatóság.  

Egészséges életmód. 

Viselkedési normák.  

 

Vizuális kultúra; 

Dráma és tánc: a 

lényeg kiemelésének 

lehetőségei a vizuális 

kompozíciókban.  
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Tanulság, vita, vélemény, konfliktus, múzeum, műemlék, szokás, életmód, 

időrend.  

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két  

évfolyamos ciklus 

végén  

A tanuló értelmesen és érthetően fejezze ki a gondolatait. Aktivizálja a 

szókincsét a szövegalkotó feladatokban. Használja a mindennapi 

érintkezésben az udvarias nyelvi fordulatokat. Beszédstílusát igazítsa 

beszélgető partneréhez.   

Kapcsolódjon be a csoportos beszélgetésbe, vitába, történetalkotásba, 

improvizációba, közös élményekről, tevékenységekről való 

beszélgetésekbe, értékelésbe. A közös tevékenységeket együttműködő 

magatartással segítse.  

Felkészülés után folyamatosan, érthetően olvasson fel ismert szöveget. 

Életkorának megfelelő szöveget értsen meg néma olvasás útján. Az 

olvasottakkal kapcsolatos véleményét értelmesen fogalmazza meg. 

Ismerjen, alkalmazzon néhány fontos olvasási stratégiát.  

Tanulási tevékenységét fokozatosan növekvő időtartamban legyen képes 

tudatos figyelemmel irányítani. Feladatainak megoldásához szükség 

szerint vegye igénybe az iskola könyvtárát. A könyvekben, 

gyermekújságokban a tartalomjegyzék segítségével igazodjon el. 

Használja az ismert kézikönyveket.  

A memoritereket szöveghűen mondja el.   

Adott vagy választott témáról 8–10 mondatos fogalmazást készítsen a tanult 

fogalmazási ismeretek alkalmazásával.  

Az alsó tagozaton tanult anyanyelvi ismeretei rendszerezettek legyenek. 

Biztonsággal ismerje fel a tanult szófajokat, és nevezze meg azokat 

szövegben is.   

A begyakorolt szókészlet körében helyesen alkalmazza a tanult helyesírási 

szabályokat. Írásbeli munkái rendezettek, olvashatóak legyenek. 

Helyesírását önellenőrzéssel vizsgálja felül, szükség esetén javítsa.   

Legyen tisztában a tanulás alapvető céljával, ítélőképessége, erkölcsi, 

esztétikai és történeti érzéke legyen az életkori sajátosságoknak 

megfelelően fejlett. Legyen nyitott, motivált az anyanyelvi képességek 

fejlesztése területén. Az anyanyelvi részképességeinek fejlettsége legyen 

összhangban, harmonikusan fejlődjön.  
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MATEMATIKA  

4. évfolyam  

 

ÓRASZÁM 4. ÉVF: 144 ÓRA/HETI 4 ÓRA  

KERETTANTERVBEN TARTALOMMAL :117,5 ÓRA  

KIDOLGOZÁSRA VÁRÓ: 26, 5 ÓRA  

SZABADON FELHASZNÁLHATÓ ÓRAKERET :  36 ÓRA  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, 

matematikai logika, kombinatorika, gráfok  

Órakeret  

 

2,5  

  10%  6  

  szabadon  

felhasználható 

órakeret  

 

2  

Előzetes tudás  

Halmazok összehasonlítása.  

Állítások igazságtartalmának eldöntése.  

Több, kevesebb, ugyannyi fogalma.  

Alakzatok szimmetriájának megfigyelése.  

Néhány elem sorba rendezése próbálgatással.  

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés.  

Halmazszemlélet fejlesztése.  

Nyelvhasználat előtti kommunikáció, eljátszás mint a 

gondolatok kifejezése, ezek megértése.  

Rajz, kirakás értelmezése, a lejátszott történés visszaidézése.  

Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Adott tulajdonságú elemek 

halmazba rendezése konkrét 

elemek esetén.  

Halmazba tartozó elemek 

közös tulajdonságainak 

felismerése, megnevezése.  

Megfigyelésben, mérésben, 

számlálásban, számolásban 

gyűjtött adatok, elemek 

halmazba rendezése. A 

logikai „és”, „vagy” szavak 

használata állítások 

megfogalmazásában.  

Összehasonlítás, 

következtetés, absztrahálás.  

Környezetismeret: 

élőlények 

csoportosítása 

megadott szempontok 

szerint.   Fen
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Annak eldöntése, hogy egy 

elem  

beletartozik-e egy adott 

halmazba.  

Alaphalmaz és részhalmaz 

fogalmának tapasztalati 

előkészítése.  

Osztályozás egy, illetve 

egyszerre két szempont 

szerint.   

Síkidomok halmazokba 

rendezése tulajdonságaik 

alapján.  

Sorozatok létrehozása, 

folytatása, kiegészítése adott 
szempont szerint.  

A gondolkodás és a nyelv  

 

 összefonódása, 

kölcsönhatása.  

 

Néhány elem sorba 

rendezése, az összes eset 

megtalálása.  

próbálgatással.  

Alaki-, helyi-, és valódi érték. 

Darabszám, mérőszám, 

sorszám fogalma.  

Számlálás, számolás, meg-és 

leszámlálások.  

Rutinszámolás fejlesztése.  

Konkretizálás képességének 

fejlesztése.   

Ének-zene: 

dallammotívumok 

sorba rendezése.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  Halmaz, összehasonlítás, csoportosítás, sorba rendezés.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  
2. Számelmélet, algebra  

Órakeret  

 

70,5  

  10%  10  

  szabadon 

felhasználható 

órakeret  

 

24  
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Előzetes tudás  

Számok írása, olvasása (1000-es számkör). Helyi érték.  

Római számok írása, olvasása (I, V, X).  

Számok helye a számegyenesen. Számszomszédok. Természetes 

számok nagyság szerinti összehasonlítása.  

Számok képzése, bontása helyi érték szerint.  

Páros és páratlan számok.   

Matematikai jelek: +, –, •, :, =, <, >, ( ).  

Összeadás, kivonás, szorzás, osztás szóban és írásban.  

Szorzótábla ismerete a százas számkörben.  

A műveletek sorrendje.  

Szöveges feladat értelmezése, megjelenítése rajz segítségével, 

leírása számokkal.  

Szimbólumok használata matematikai szöveg leírására, az 

ismeretlen szimbólum kiszámítása.  

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Elnevezések, megállapodások, jelölések értése, kezelése.   

Számok nagyságrendje és helyi értéke.Számok helyes leírása, 

olvasása 10000-ig. Számok nagyságrendjének és helyi értékének 

biztos ismerete. Számok képzése, helyi érték szerinti bontása. A 

helyes műveleti sorrend ismerete és alkalmazása a négy 

alapművelet körében. A tízes, százas, ezres számszomszédok 

meghatározása. A kerekítés és becslés  

 

 eszközként való alkalmazása. Ellenőrzés, önellenőrzés, az eredményért 

való felelősségvállalás.  

Igény kialakítása a matematika értékeinek és eredményeinek 

megismerésére. A szorzótábla biztos ismerete.  

Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Számfogalom kialakítása 10 000es 

számkörben.  

Számok írása, olvasása 10 000-ig.  

Tájékozódás az adott számkörben.   

Számmemória fejlesztése.  

Magyar nyelv és 

irodalom: számok 

helyesírása.  

Számok helye, közelítő helye a 

számegyenesen, 

számszomszédok, kerekítés.  

Alaki, helyi és valódi érték.  

Számok képzése, bontása helyi 

érték szerint.  

Természetes számok nagyság 

szerinti összehasonlítása.  

Emlékezet fejlesztése, tájékozódás 

a számegyenesen.  
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Számok összeg-, különbség-, 

szorzat- és hányados alakja.  

Megértett állításokra, szabályokra 

való emlékezés. Tények közti 

kapcsolatok, viszonyok, 

összefüggések felidézése.  

 

A negatív szám fogalmának 

tapasztalati úton történő 

előkészítése.  

Negatív számok a mindennapi 

életben (hőmérséklet, adósság).  

Negatív számokkal való 

ismerkedés tapasztalati úton a 

számegyenes, a hiány és a 

hőmérséklet segítségével.  

Adósság, készpénz, vagyoni 

helyzet fogalmának értelmezése.   

A negatív szám fogalmának 

elmélyítése.  

Környezetismeret: 

hőmérséklet és 

mérése, Celsius-skála 

(fagypont alatti, 

fagypont feletti 

hőmérséklet).  

Számok tulajdonságai: 

oszthatóság 5-tel és 10-zel.  

Számok összehasonlítása, 

szétválogatása az oszthatósági 

tulajdonság szerint.  

 

Műveletek közötti kapcsolatok:  

összeadás, kivonás, szorzás, 

osztás.  

Fejszámolás: összeadás, kivonás, 

legfeljebb háromjegyű, nullára 

végződő számokkal.  

Fejszámolás: szorzás, osztás 

tízzel, százzal és ezerrel.  

Írásbeli összeadás, kivonás 

három- és négyjegyű számokkal.  

Írásbeli szorzás és osztás egy-és 

kétjegyű számmal.  

Az ellenőrzési igény kialakítása, a 

műveletek közötti kapcsolatok 

megfigyelésén keresztül.  

A pontos feladatvégzés igényének 

fejlesztése.  

A figyelem terjedelmének és 

tartósságának növelése; tudatos, 

célirányos figyelem.   

A fejszámolás biztonságos 

használata. A szorzótáblák 

gyakorlása.  

Analógiák felismerése, keresése,  

Magyar nyelv és 

irodalom: kérdések, 

problémák, válaszok 

helyes 

megfogalmazása.  

 

 kialakítása.  

Írásbeli műveletek alkalmazás 

szintű felhasználása.  

A tanult műveletek elvégzésének 

gyakorlása, ellenőrzése.  

 

Összeg, különbség, szorzat, 

hányados becslése, a ,,közelítő” 

érték fogalmának és jelének 

bevezetése.  

Jelek szerepe, használata.  

Becslés a tagok, tényezők, osztó, 

osztandó megfelelő kerekítésével.  

Magyar nyelv és 

irodalom: jelek 

szerepe, használata.  

Műveleti tulajdonságok: tagok, 

tényezők felcserélhetősége, 

csoportosíthatósága, összeg és 

különbség, valamint szorzat és 

hányados változásai.  

Változó helyzetek megfigyelése, 

műveletek tárgyi megjelenítése.  
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Zárójel használata; összeg és 

különbség szorzása, osztása.  

Műveleti sorrend.  

Feladattartás és feladatmegoldási 

sebesség fejlesztése.   

Megismert szabályokra való 

emlékezés.  

Oktatóprogram alkalmazása a 

műveleti sorrend bemutatására.  

 

Szimbólumok használata 

matematikai szöveg leírására, az 

ismeretlen szimbólum 

kiszámítása, ellenőrzés.  

Matematikai modellek megértése.  

Önértékelés, önellenőrzés. 

Gondolatmenet követése, oksági 

kapcsolatok keresése, megértése.  

 

Törtek fogalmának tapasztalati 

előkészítése.  

Törtek a mindennapi életben: 2, 3,  

4, 10, 100 nevezőjű törtek 

megnevezése, lejegyzése 

szöveggel.  

Számláló, nevező, törtvonal.  

Közös munka (páros, kis 

csoportos munka, csoportmunka), 

együttműködés vállalása.   

Törtekkel kapcsolatos oktató 

program használata.  

Törtek előállítása hajtogatással, 

nyírással, rajzzal, színezéssel.  

Animáció lejátszása törtek 

előállításához.  

 

Szöveges feladatok.  

Többféle megoldási mód 

keresése.  

A szöveg értelmezése, adatok 

kigyűjtése, megoldási terv 

készítése. Becslés.  

Megoldás próbálgatással, 

számolással, 

következtetéssel. Ellenőrzés, 

az eredmény realitásának 

vizsgálata. A szövegértéshez 

szükséges nyelvi, logikai 

szerkezetek fokozatos 

megismerése. Adatok 

lejegyzése, rendezése,  

Magyar nyelv és 

irodalom: az írott 

szöveg megértése, 

adatok keresése, 

információk 

kiemelése.  

 ábrázolása.  

Összefüggések felismerése.  

Válasz megfogalmazása szóban, 

írásban.  

 

Római számok.  

A római számok története.  

Számjelek bevezetése.  

Római számok írása, olvasása  I, 

V, X, L, C, D, M jelekkel.  

Irányított keresés római számok 

használatáról.  

Környezetismeret: a  

lakóhely története; a 

római számok 

megfigyelése régi 

épületeken.  
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A gyerekeknek szóló 

legelterjedtebb elektronikus 

szolgáltatások megismerése. 

Szorzó-és bennfoglaló tábla 

ismerete  

Maradékos osztás  

Mértékegységek  

Többtagú és hiányos összeadások, 

kivonások  

A témakörhöz kapcsolódó 

ismeretek összefoglalása, 

gyakorlása és számonkérése.  

Oszthatósági szabályok.  

Becslés, kerekítés.  

  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Számszomszéd, kerekítés, közelítő érték, műveleti sorrend. Három- és 

négyjegyű szám. Tört szám, negatív szám. Becslés, ellenőrzés. Római 

szám. Alaki, helyi és valódi érték. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  
3. Függvények, az analízis elemei  

Órakeret  

 

16  

  10%  5  

  szabadon  

felhasználható 

órakeret  

 

4  

Előzetes tudás  

Sorozat szabályának felismerése, folytatása.  

Növekvő és csökkenő számsorozatok.  

Számpárok közötti kapcsolatok felismerése.  

  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Matematikai modellek készítése.   

Sorozatok felismerése, létrehozása.  

 

 

Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  
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Sorozat szabályának felismerése.  

 

Adott szabályú sorozat folytatása.  

Összefüggések keresése az 

egyszerű sorozatok elemei között.  

Sorozatok néhány hiányzó vagy 

megadott sorszámú elemének 

kiszámítása.  

Sorozatok képzési szabályának 

keresése, kifejezése szavakkal.   

Oktatóprogram használata sorozat 

szabályának felismeréséhez, 

folytatásához.  

A figyelem és a memória 

fejlesztése. 

Szabályfelismerés.  

Az önállóság fejlesztése a 

gondolkodási műveletek 

alkalmazásában.   

Az anyanyelv és a szaknyelv 

használatának fejlesztése.  

Adott utasítás követése, figyelem 

tartóssága.   

Saját gondolatok 

megfogalmazása, mások 

gondolatmenetének 

végighallgatása.  

Vizuális kultúra: 

periodicitás 

felismerése 

sordíszekben, népi 

motívumokban.  

Összefüggések, kapcsolatok 

táblázat adatai között.  

Tapasztalati adatok lejegyzése, 

táblázatba rendezése.   

 

Kapcsolatok, szabályok keresése 

táblázat adatai között.  

Táblázat adatainak értelmezése.  

Tapasztalati adatok lejegyzése, 

táblázatba rendezése. A 

folytatásra vonatkozó sejtések 

megfogalmazása.  

Az általánosításra való törekvés.  

A kifejezőkészség alakítása: 

világos, rövid fogalmazás.  

Az absztrakciós képesség 

alapozása.  

Környezetismeret: 

adatok gyűjtése az 

állatvilágból (állati 

rekordok).  

 

Testnevelés és sport: 

sporteredmények, 

mint adatok.  

Grafikonok.  

 

Grafikonok adatainak leolvasása.  
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Növekvő, csökkenő, váltakozó 

sorozatok.  

Az önellenőrzés különböző  

Grafikonok készítése.  

Matematikai összefüggések 

felismerése.  

Környezetismeret: 

hőmérsékleti 

grafikonok készítése.  

módjainak alkalmazása.  

Pontos feladatvégzés igényének 

fejlesztése.  

  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Táblázat, grafikon. Sorozat. Szabály, kapcsolat. 

 

 

Tematikai egység 

/Fejlesztési cél  

4. Geometria  Órakeret  

 

23,5  

  10%  3  

  szabadon  

felhasználható 

órakeret  

       

4  

Előzetes tudás  

Vonalak (egyenes, görbe).  

Térbeli alakzatok.   

A test és a síkidom megkülönböztetése.  

Szimmetria: tengelyesen szimmetrikus alakzatok megfigyelése.  

A hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérése. A 

szabvány mértékegységek: cm, dm, m, cl, dl, l, dkg, kg, perc, 

óra, nap, hét, hónap, év. Átváltások szomszédos mértékegységek 

között. Mennyiségek közötti összefüggések felismerése. 

Mérőeszközök használata.  

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Térbeli és síkbeli tájékozódás továbbfejlesztése.   

Feltételeknek megfelelő alkotások elképzelése elkészítésük előtt, 

a tényleges alkotás összevetése az elképzelttel. A matematika és 

a valóság kapcsolatának építése. Mérőeszközök és 

mértékegységek önálló használata. Érzékelés, észlelés 

pontosságának fejlesztése.  

A szimmetria felismerése a valóságban: tárgyakon, 

természetben, művészeti alkotásokon. Esztétikai érzék 

fejlesztése. A körző és a vonalzó célszerű használata.  

Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  Fen
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Egyenesek kölcsönös 

helyzetének megfigyelése 

tapasztalati úton: metsző és 

párhuzamos egyenesek.   

A szakasz fogalmának 

előkészítése.  

A szakasz és mérése.  

Tapasztalatszerzés, érvelés.  Technika, életvitel és 

gyakorlat: hajtogatás.  

Háromszög, négyzet és 

téglalap felismerése.  

A téglalap és négyzet 

tulajdonságai: csúcsok 

száma,  

Háromszögek, négyszögek 

előállítása rajzolással 

szabadon vagy egy-két 

tulajdonság megadásával.   

Vizuális kultúra: 

mozaikkép alkotása  

előre elkészített 

háromszögek, 

négyszögek  

 

oldalak száma.  Egyedi tulajdonságok 

kiemelése. Formafelismerés, 

azonosítás, megkülönböztetés.  

felhasználásával.  

A képszerkesztő program 

néhány rajzeszközének 

ismerete, a funkciók 

azonosítása, gyakorlati 

alkalmazása.  

Egyszerű rajzok, ábrák 

elkészítése.  

A rajzos dokumentum 

nyomtatása.  

A tanult síkidomok rajzolása 

képszerkesztő program 

segítségével.  

A feladat megoldásához 

szükséges, mások által 

összeépített alkalmazói 

környezet használata.  

 

A téglalap és a négyzet 

kerületének kiszámítása.   

Ismeretek alkalmazása az újabb 

ismeretek megszerzésében.  

Környezetismeret: 

kerületszámítás a 

közvetlen 

környezetünkben 

(szoba,  

kert)  

Négyzet, téglalap területének 

mérése különféle egységekkel, 

területlefedéssel.  

A területszámítás fogalmának 

előkészítése.  

Többféle megoldási mód 

keresése, az alternatív 

megoldások összevetése.  

Környezetismeret: 

tapasztalatgyűjtés a 

mindennapi életből pl. 

szőnyegezés, burkolás a 

lakásban, kertben.  

A kör fogalmának tapasztalati 

előkészítése.  

 

A körző használata (játékos 

formák készítése).  

Kör létrehozása, felismerése, 

jellemzői.  

Ének-zene: körjátékok.  

 

Vizuális kultúra: a kör 

megjelenése művészeti 

alkotásokban.   
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Az egybevágóság fogalmának 

előkészítése.  

 

Tengelyesen tükrös alakzatok 

létrehozása tevékenységgel.  

Az alkotóképesség fejlesztése.  

Megfigyelések kifejezése 

válogatással, 

megfogalmazással.  

A pontosság igényének 

felkeltése.  

Geometriai dinamikus 

szerkesztőprogram használata 

interaktív táblán.  

Szimmetria a 

természetben.  

 

Vizuális kultúra: 

szimmetria a 

műalkotásokban.  

Tájékozódás síkban, térben.  

 

 

Tájékozódás pl. az iskolában és 

környékén. Mozgássor 

megismétlése, mozgási 

memória fejlesztése.  

Térbeli tájékozódási képességet 
fejlesztő, egyszerű.  

rajzolóprogramok bemutatása.  

Egyszerű problémák megoldása  

Környezetismeret: 

tájékozódás közvetlen 

környezetünkben. 

Égtájak ismeretének 

gyakorlati alkalmazása. 

 

 részben tanári segítséggel, 

részben önállóan.  

 

Testek geometriai 

tulajdonságai, hálója.  

Testek építése szabadon és 

adott feltételek szerint.  

Testek szétválogatása egy-két 

tulajdonság szerint.  

Alkotóképesség fejlesztése.  

Kreatív gondolkodás 

fejlesztése. Térlátás fejlesztése 

az alakzatok különféle 

előállításával. Sík- és 

térgeometriai megfigyelések 

elemzése, megfogalmazása a 

tanult matematikai szaknyelv 

segítségével.  

Technika, életvitel és 

gyakorlat: dobozokból 

bútorok építése.  

 

Vizuális kultúra: a 

körülöttünk lévő 

mesterséges és 

természetes környezet 

formavilágának 

megfigyelése és 

rekonstrukciója.  

Téglatest és kocka felismerése, 

jellemzői.  

Rubik-kocka.  

Testháló kiterítése téglatest, 

kocka esetében.  

Megfigyelés, tulajdonságok 

számbavétele.  

Összehasonlítás, azonosságok, 

különbözőségek megállapítása. 

Finommotoros 

mozgáskoordinációk 

fejlesztése.  

Technika, életvitel és 

gyakorlat: dobókocka, 

téglatest alakú doboz 

készítése.  
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Készségfejlesztő 

oktatóprogramok, logikai 

játékok indítása, használata 

önállóan vagy segítséggel, 

belépés és szabályos kilépés a 

programból.  

Számítógépes játékok, egyszerű 

fejlesztő szoftverek 

megismertetése.  

 

A gömb felismerése, jellemzői.  Tapasztalatgyűjtés.  

A gömb létrehozása.  

Technika, életvitel és 

gyakorlat: gyurma vagy 

kókuszgolyó készítése.  

 

Környezetismeret: gömb 

alakú gyümölcsök.  

 

Testnevelés és sport: 

labdák.  

Mérések alkalmi egységekkel. 

Mérés szabvány egységekkel: 

mm, km, ml, cl, hl, g, t.  

Összehasonlítások végzése a 

valóság tárgyairól, alakzatokról, 

dolgokról.  

Mennyiségi jellemzők 

felismerése, a különbségek 

észrevétele.  

Adott tárgy, elrendezés, kép 

más nézőpontból való 

elképzelése.  

Környezetismeret: 

gyakorlati mérések 

közvetlen 

környezetünkben  

(tömeg-, 

hosszúságmérés).  

Csomagolóanyagok, 

dobozok tömege. 

Az idő mérése: másodperc.  

Időpont és időtartam 

megkülönböztetése.  

Tájékozódás az időben:  

a múlt, jelen, jövő, mint 

folytonosan változó fogalmak, 

pl. előtte, utána, korábban, 

később megértése, használata.  

Időtartam mérése egyenletes 

tempójú mozgással, hanggal, 

szabványos egységekkel 

(másodperc, perc, óra, nap, hét, 

hónap, év).  

Fejlesztőprogram használata 

méréshez.  

Időpont és időtartam 

tapasztalati úton történő 

megkülönböztetése.   

A családban történtek 

elhelyezése az időben.  

Testnevelés és sport:  

időre futás.  

 

Ének-zene: metronóm.  

 

Környezetismeret; 

technika, életvitel és 

gyakorlat: napirend, 

családi ünnepek, 

események ismétlődése.  

 

Magyar nyelv és 

irodalom: változó 

helyzetek, időben 

lejátszódó történések 

megfigyelése, az 

időbeliség tudatosítása.  
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Egység és mérőszám 

kapcsolata. Mérés az egységek 

többszöröseivel.  

Át- és beváltások 

végrehajtott mérések 

esetén. Átváltások 

szomszédos 

mértékegységek között.  

A mértékegységek használata 

és átváltása szöveges és 

számfeladatokban.  

A pontosság mértékének 

kifejezése gyakorlati 

mérésekben.  

A mértékegység és mérőszám 

kapcsolata, összefüggésük 

megfigyelése és elmélyítése.  

Mérések a gyakorlatban, 

mérések a családban.  

Fejlesztőprogram használata 

mértékegységek átváltásához.  

Technika, életvitel és  

gyakorlat: elkészíthető 

munkadarabok 

megtervezése mérés és 

modellezés segítségével.   

 

Környezetismeret; 

technika, életvitel és 

gyakorlat: háztartásban 

használatos gyakorlati 

mérések (sütés-főzés 

hozzávalói).  
Kicsinyítés, nagyítás.  

Tájékozódás, térben, síkban.  

Parkettázás, területmérés  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Metsző és párhuzamos egyenesek, szakasz, szög, háromszög, téglalap, 

négyzet, kerület, terület, téglatest, kocka, testháló, tükrös alakzat, 

időpont, időtartam, kör, gömb, mértékegység, tonna, másodperc, km, 

mm. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  
5. Statisztika, valószínűség  

Órakeret  

10óra 

5  

  10%  2,5  

  szabadon  

felhasználható 

órakeret  

 

2  

 

Előzetes tudás  

Adatokról megállapítások megfogalmazása.  

Valószínűségi megfigyelések, játékok kísérletek.  

Tapasztalatszerzés a véletlenről és a biztosról.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Rendszerszemlélet, valószínűségi és statisztikai gondolkodás 

alapozása.   

A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése.  

Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Adatok megfigyelése, gyűjtése, 

rendezése, rögzítése, ábrázolása 

grafikonon.  

Tapasztalatok szerzésével 

későbbi fogalomalkotás 

előkészítése.  

Környezetismeret: 

meteorológiai adatok 

lejegyzése, 

ábrázolása.  
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A képi grafikus információk 

feldolgozása, forráskezelés.  

Számtani közép, átlag 

fogalmának bevezetése.  

 

Néhány szám számtani 

közepének  

értelmezése, az „átlag” 

fogalmának bevezetése, 

használata adatok együttesének 

jellemzésére.  

Környezetismeret: 

hőmérsékleti és 

csapadékátlagok.  

A biztos, a lehetséges és a 

lehetetlen események 

értelmezése.  

 

Próbálgatások, sejtések, 

indoklások, tippelések, tárgyi 

tevékenységek.   

A lehetséges és lehetetlen 

tapasztalati úton való 

értelmezése.   

A biztos és véletlen 

megkülönböztetése.  

 

Valószínűségi játékok, 

kísérletek, megfigyelések.   

Gyakoriság.  

Oszlopdiagram.  

A valószínűség fogalmának 

tapasztalati előkészítése.  

 

Események gyakoriságának 

megállapítása kísérletek 

végzésével, ábrázolása 

oszlopdiagramon.  

Sejtés megfogalmazása adott 

számú kísérletben.   

A kísérleti eredmények 

összevetése a sejtéssel, az 

eltérés megállapítása és 

magyarázata. A gyakoriság, a 

valószínű, kevésbé valószínű 

értelmezése gyakorlati 

példákon.  

Információszerezés az 

internetről, irányított keresés.  

Diagramokhoz kapcsolódó 

információk keresése, 

értelmezése.  

Környezetismeret: 

természeti jelenségek 

előfordulása és 

valószínűsége.  

 

Magyar nyelv és 

irodalom:  

a kifejezőkészség 

alakítása (világos, 

rövid 

megfogalmazás).  
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Valószínű, biztos, lehetetlen, lehet, de nem biztos.  

Átlag. Grafikon, oszlopdiagram. Gyakoriság. 
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A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos 

ciklus végén  

Gondolkodási és megismerési módszerek  

Adott tulajdonságú elemek halmazba rendezése.  

Halmazba tartozó elemek közös tulajdonságainak felismerése, 

megnevezése.  

Annak eldöntése, hogy egy elem beletartozik-e egy adott halmazba.  

A változás értelmezése egyszerű matematikai tartalmú szövegben.  

Az összes eset megtalálása (próbálgatással).  

 

Számtan, algebra  

Számok írása, olvasása (10 000-es számkör). Helyi érték, alaki érték, 

valódi érték fogalma 10 000-es számkörben.  

Negatív számok a mindennapi életben (hőmérséklet, adósság).  

Törtek a mindennapi életben: 2, 3, 4, 10, 100 nevezőjű törtek 

megnevezése, lejegyzése szöveggel, előállítása hajtogatással, nyírással, 

rajzzal, színezéssel.  

Természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása 10 000-es 

számkörben.  

Mennyiségek közötti összefüggések észrevétele tevékenységekben.   

A matematika különböző területein az ésszerű becslés és a kerekítés 

alkalmazása.  

Fejben számolás százas számkörben.  

A szorzótábla biztos ismerete 100-as számkörben.  

Összeg, különbség, szorzat, hányados fogalmának ismerete. Műveletek 

tulajdonságainak, tagok, illetve tényezők felcserélhetőségének 

alkalmazása. Műveleti sorrend ismerete, alkalmazása.  

Négyjegyű számok összeadása, kivonása, szorzás és osztás egy- és 

kétjegyű, számmal írásban.  

Műveletek ellenőrzése.  

Szöveges feladat: a szöveg értelmezése, adatok kigyűjtése, megoldási 

terv, becslés, ellenőrzés, az eredmény realitásának vizsgálata.  

Többszörös, osztó, maradék fogalmának ismerete.  

 

Összefüggések, függvények, sorozatok  

Szabályfelismerés, szabálykövetés. Növekvő és csökkenő 

számsorozatok felismerése, készítése.  

Összefüggések keresése az egyszerű sorozatok elemei között.  
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 A szabály megfogalmazása egyszerű formában, a hiányzó elemek 

pótlása.  

 

Geometria  

Egyenesek kölcsönös helyzetének felismerése: metsző és párhuzamos 

egyenesek.   

A szabvány mértékegységek: mm, km, ml, cl, hl, g, t, másodperc. 

Átváltások szomszédos mértékegységek között.  

Hosszúság, távolság és idő mérése (egyszerű gyakorlati példák).  

Háromszög, négyzet, téglalap, sokszög létrehozása egyszerű 

módszerekkel, felismerésük, jellemzőik.  

Kör fogalmának tapasztalati ismerete.  

A test és a síkidom közötti különbség megértése.  

Kocka, téglatest, felismerése, létrehozása, jellemzői.  

Gömb felismerése.  

Tükrös alakzatok és tengelyes szimmetria előállítása hajtogatással, 

nyírással, rajzzal, színezéssel.   

Négyzet, téglalap kerülete.  

Négyzet, téglalap területének mérése különféle egységekkel, 

területlefedéssel.  

 

Valószínűség, statisztika  

Tapasztalati adatok lejegyzése, táblázatba rendezése. Táblázat 

adatainak értelmezése.   

Adatgyűjtés, adatok lejegyzése, diagram leolvasása.  

Valószínűségi játékok, kísérletek értelmezése. Biztos, lehetetlen, 

lehet, de nem biztos tapasztalati ismerete.  

 

Informatikai ismeretek  

Tanári segítséggel az életkorának megfelelő oktatási célú programok 

használata.  

Egy rajzoló program ismerte; egyszerű ábrák elkészítése, színezése.  

Együttműködés interaktív tábla használatánál.  
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VIZUÁLIS KULTÚRA  

4. évfolyam  

 

ÉVES ÓRASZÁM 4. ÉVF: 72 ÓRA  

KERETTANTERVBEN TARTALOMMAL :65 ÓRA  

KIDOLGOZÁSRA VÁRÓ: 7 ÓRA  

 

 

Ebben az időszakban a vizuális kultúra tanításának továbbra is fontos célja a motiváltság és az 

örömteli alkotás fenntartása, amelynek továbbra is alapvető eszköze a változatos és a tanulók 

érdeklődését felkeltő játékos feladatok felhasználása, ismerkedés további új technikákkal, 

illetve az alkotás felszabadultságának további ösztönzése. A vizuális műveltség megalapozását 

az érzéki tapasztalás, a környezet minél pontosabb megfigyelése, illetve az érzékelés 

érzékenységének fokozása segíti elsősorban. A gondolkodás fejlődésének eredményeként 

ebben az időszakban cél a képi információk jelentésének és hatásának egyre pontosabb 

értelmezése, illetve a köznapi és művészi vizuális közlések megkülönböztetése. Az önállóan és 

csoportokban megvalósított alkotótevékenység erősíti a kreatív problémamegoldást és segíti a 

tudatos önszabályozást és önismeretet. A befogadó tevékenység tekintetében továbbra is 

érvényes az alkotva befogadás elvének érvényesítése. Cél továbbra is a vizuálisan 

feldolgozható témák megközelítése esetében a valós esztétikai értéket képviselő műalkotások 

szemléltetése és azok minél pontosabb értelmezése.  

Míg az első két évfolyamon a vizuális kultúra részterületei közül a „Kifejezés, 

képzőművészet” és a „Tárgy- és környezetkultúra” került túlsúlyba, addig harmadik-negyedik 

évfolyamon növekedhet az elvontabb „Vizuális kommunikáció” részterület tartalmait 

feldolgozó feladatok aránya, de továbbra is fontos a megfigyelőképesség, a forma- és 

arányérzék fejlesztése, továbbá az önkifejezés megőrzésének ösztönzése, ami segíti az egyre 

céltudatosabb vizuális megismerést.  

A vizuális nevelés keretein belül zajló médianevelés ebben az időszakban is jelen van. 

Az alsó tagozat második felére a gyerekek többségének már komoly médiatapasztalata van. A 

tárgy tanításának célja elsősorban a gyerekek meglévő ismereteinek rendszerezése, az 

ismeretek életkorhoz igazodó elmélyítése, a különböző médiaüzentek értékeléséhez szükséges 

készségek és képességek fejlesztése.   

Ezt a célt szolgálják a médiaszövegek, elsősorban mozgóképi és online szövegek 

kifejezőeszközeinek mélyebb megismerését, a használt eszközök befogadóra tett hatásának 

felismerését, kifejezését segítő gyakorlatok, hisz és a formanyelvi alapozás mellett már 

megjelenik a különböző médiatartalmak elkészítése mögött meghúzódó szándék 
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felismerésének fejlesztése is. Az ismeretszerzés továbbra is a gyerekek által ismert és kedvelt 

műsortípusok, médiaszövegek feldolgozásán keresztül zajlik. A médiaélmények feldolgozása, 

az audiovizuális alkotások kifejezőeszközeinek megismerése az életkorhoz igazodó 

meseregények, ifjúsági regények és rajzfilmes/filmes adaptációik összehasonlításán, 

feldolgozásán keresztül kapcsolható össze az olvasáskultúra fejlesztésével. A gyerekek saját és 

szűkebb környezetük médiahasználati szokásai alapján azonosítják a média alapvető funkcióit, 

megértik, hogy a különböző típusú médiatartalmak mögött meghúzódó szándék különböző 

lehet, amely befolyásolja a médiaszöveg üzenetének értékelését. Elsősorban a hír és 

információ, illetve a reklám mindennapokban betöltött szerepe, értékelése, sajátosságai 

kerülnek elő ebben az időszakban. A médiaszövegek értékelése az üzenet megbízhatóságának 

és fontosságának megítélésén, illetve a saját tapasztalatok viszonylatában való elhelyezésén 

keresztül zajlik. A média működésének tanulmányozása során fejlődik az elemző, kritikai 

gondolkodás. Alapvető fejlesztési cél a tanulók biztonságos és kreatív internethasználatát 

segítő képesség- és készségfejlesztés, a hálózati kommunikációban való biztonságos 

részvételhez szükséges alapismeretek, viselkedési szabályok megismertetése.   

A fejlesztési célok továbbra is mind a vizuális kultúra, mind a mozgóképkultúra és 

médiaismeret fejlesztési feladatai esetében tevékenységközpontú, kreatív, élményekkel telített 

helyzetekben játékos, alkotó, önálló vagy csoportos feladatmegoldással érhetőek el.   

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Kifejezés, képzőművészet  

Természeti, épített és képzeletbeli tájak, 

helyek  

Órakeret   

8,5   

  10%  1  

Előzetes tudás  

Vizuális nyelvi elemek és minőségek, méretviszonyok, 

arányok felismerése és használata. Kifejező alkotások 

ismérveinek felismerése. Nézőpontok felismerése és 

nézőpontválasztás használata. Alkotó műfajok, technikák 

felismerése, műveletek sorrendjének követése.  

Anyagismeret.  

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Vizuális kifejezőképesség fejlesztése. Grafikai 

kifejezőképesség fejlesztése különböző grafikai, 

nyomatkészítési eljárások kapcsán.   

Téralakítási és térábrázolási képesség fejlesztése. 

Lényeglátó képesség fejlesztése.  

Formaérzék fejlesztése. Kompozíciós képesség fejlesztése.   

Vizuális ritmusérzék fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  Fen
nta
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Irodalmi, zenei, média és művészettörténeti élményből, származó 

valós és képzeletbeli helyszínek (pl. kerek erdő, malom, labirintus, 

vár, palotakert, folyó) megjelenítése a különböző nézőpontok és 

változatos méret kínálta lehetőségek használatával, síkban és térben 

(pl. grafikusan, festve, konstruálva, mintázva, installálva).  

 

Vizuális megfigyelésből (pl. közvetlen környezet, fotó, műalkotás, 

múzeum), személyes emlékből származó tapasztalatok 

felhasználásával valós hely, helyszín (pl. természeti táj, nagymama 

virágos kertje, épített környezet, mi utcánk) vizuális megjelenítése 

meghatározott időszaknak (pl. évszak, napszak, nyár, hajnal) 

megfelelően, különböző technikákkal (pl. kollázs, vegyes technika, 

kréta, nyomat, mintázás, makett).  

Térérzékelés  

Magyar nyelv és 

irodalom:  

Olvasmányhoz 

kapcsolódó személyes 

élmények felidézése és 

megosztása. Műélvezet, 

humor.  

 

Matematika: Rajz és 

szöveg értelmezése: a 

lejátszott történés 

visszaidézése; az 

elmondott, elolvasott 

történés visszaidézése.  

Jelértelmezés.   

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Nézőpont, ritmus, minőségellentét, kollázs, képmező, arány, vizuális 

kifejezés.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Kifejezés, képzőművészet 

Hétköznapi és képzelt figurák  Órakeret   
8,5   

  10%  1  

Előzetes tudás  

Síkbeli és térbeli minőségek, méretviszonyok, irányultság 

felismerése és használata. Színek érzelemkifejező, 

hangulati és díszítő hatásainak felismerése. Kontrasztok 

felismerése. Műalkotások csoportosítási módjainak 

alkalmazása.  

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Színek hangulati hatásának felismerése és alkalmazása az 

egyéni színválasztásban. Színdifferenciáló képesség 

fejlesztése. Színérzék fejlesztése. Kompozíciós képesség 

fejlesztése. Karakterérzék fejlesztése. Térábrázoló képesség 

fejlesztése.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  
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A lakóhelyen és a közvetlen környezetben élő emberekről, állatokról 

gyűjtött ismeretek, információk (pl. foglalkozás, életkor, kedvenc 

illat/étel/szín, útvonal, játék, fontos tárgy, attribútum) alapján 

figurális alkotások létrehozása. A külső, belső vonások (pl. karakter, 

testi adottságok, öltözet, belső tulajdonságok, személyiség jegyek) 

élményszerű megjelenítésével, meghatározott célok (pl. illusztráció, 

valós és virtuális játék, információs kártya, „kutatás”) érdekében.  

 

Történetek, mesék, versek, mondák, médiaszövegek valós vagy 

kitalált szereplőinek (pl. hősök, bajkeverők, szörnyek, tündérek, 

állatok, ember-állatok, géplények) megformálása többfigurás 

kompozícióban, a meghatározott célnak (pl. könyv, napló, játék, báb, 

dráma, hajóorr, oromdísz, vízköpő) megfelelő méretben és anyagból 

(pl. festmény, grafika, kollázs, montázs, fotó, papírmasé, agyag, 

gipsz, talált tárgy, drót).  

Gyűjtőmunka  

Matematika: 

mennyiségi 

tulajdonságok, 

viszonylatok, becslés, 

összehasonlítás.  

 

Magyar nyelv és 

irodalom: Gondolatok, 

érzelmek, vélemények 

kifejezése. Mindennapi 

konfliktusok 

feldolgozása 

drámajátékkal.  

 

Dráma és tánc: 

fantáziajátékok.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Figurális alkotás, karakter, élményszerű megjelenítés, cél, eszköz, méret, 

anyag, műfaj, technika, eljárás, képtárgy.  

 

 

Tematikai 
egység/  

Fejlesztési cél  

Vizuális kommunikáció  

Utazások  
Órakeret   

8,5   

  10%  1  

Előzetes tudás  

A közvetlen környezet és a személyes tárgyak, taneszközök 

vizuális jelzéseinek alkalmazása. Időbeliség, minőségellentétek 

felismerése.  

 

A tematikai 

egység 

nevelésifejlesztési 

céljai  

Vizuális megfigyelőképesség és vizuális emlékezet fejlesztése. 

Analizáló és szintetizáló képesség fejlesztése. Forma- és 

arányérzék fejlesztése. Karakterérzék fejlesztése. Képolvasó és 

képközlő képességek fejlesztése. Ábraolvasási és értelmezési  

 

 készség fejlesztése elemzéssel és ábrák létrehozásával. Az idő, a 

változás, a folyamat képekben való ábrázolási képességének 

fejlesztése, történés képekben való elbeszélése. A művészi, 

köznapi és tudományos közlések értelmezésének segítése, a 

kifejezés árnyaltságának fokozása.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok   
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A környezetünkben észlelhető változások, folyamatok, 

mozgások (pl. természeti jelenségek, életjelenségek: 

ember/növény/állat növekedése és öregedése, jégolvadás, 

rozsdásodás, penészedés, árnyék, palacsintasütés, 

építkezés, varrógép, kerékpár, daru, óra) azonosítása, 

vizuális megfigyelése, értelmezése, a tapasztalatok és 

információk rögzítése szöveg és kép (pl. fotó, film, 

egyszerű animáció, rajz, ábra, jel) segítségével.  

 

Valós és/vagy képzeletbeli utazás folyamatának, 

útvonalának és történéseinek képes, szöveges rögzítése 

(pl. útinapló, térkép, képregény, forgatókönyv, útifilm) 

meghatározott cél (szórakoztatás, ismeretterjesztés, 

útikalauz, tájékozódás, dokumentálás, elemzés, 

összehasonlítás) érdekében.  

 Tanulmányi séta  

Matematika:  

Tájékozódás a térben 

(síkon ábrázolt térben; 

szöveges információk 

szerint). A változás 

kiemelése; az 

időbeliség.  

 

Magyar nyelv és 

irodalom:  

Információhordozók. 

Látványok verbális 

megfogalmazása. Az 

időbeliség 

kifejezésének nyelvi 

lehetőségei.  

 

Dráma és tánc:  

verbális képességek 

fejlesztése játékkal.   

 

Környezetismeret: 

változások, folyamatok, 

növények, állatok.  

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Változás, folyamat, mozgás, mozgásfázis, összehasonlítás, térkép, 

képregény, vizuális sűrítés.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Vizuális kommunikáció  

Vizuális hatáskeltés  
Órakeret   

8,5  

  10%  1  

Előzetes tudás  

Összefüggések felismerése a cselekvés vagy annak 

szereplői és az ábrázoltak között. Eredeti és 

reprodukált alkotások különbözőségének felismerése. 

Körvonal és árnykép megjelenítése. Vizuális 

kommunikációs gesztusok értelmezése. Hangok képi 

jeleinek értelmezése és megjelenítése.  

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai:  

Látványfelismerés és értelmezés képességének 

fejlesztése, a látottak lényeges vonásainak kiemelése, 

a megfigyelés szempontjainak bővítése. A vizuális 

jelek jelentéseinek  
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 azonosítása, reprodukálása transzformált látványok 

létrehozásával. Jelképek, allegóriák, vizuális metaforák 

képzése. Formaalkotás a síkban és térben megfigyelt 

és elképzelt formák megjelenítése. Manipulációk 

végzése: nagyítás, kicsinyítés, csonkolás, kiegészítés. 

Ábraalkotás képességének fejlesztése: konvenciókon 

alapuló, szabályokhoz igazodó, jelentést hordozó, 

közlő és magyarázó rajzok, szerelési ábrák, folyamat 

ábrák értelmezése és létrehozása, valós vagy elképzelt 

viszonyok, kapcsolatok megjelenítésével. A síkbeli és 

térbeli vizuális megjelenítő, kifejező eszközök adekvát 

használata vizuális kommunikációs területen. A 

megjelenítés, a kifejezés céljának megfelelő árnyalt 

vonal, tónus, szín, forma, stb. önálló alkalmazása. 

Közvetlen vizuális jelzések, mimika, gesztusok 

értelmezésével a kommunikációs képesség fejlesztése.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Egy valós vagy képzeletbeli dolog (pl. áru, esemény, közérdek, 

jelenség: „boszorkányok tömeges átrepülése”,”Pöttyös Panna 

divatbemutatója”, Búvár Kund légzőkészüléke) számára plakát, 

szórólap tervezése, kivitelezése a betű, kép és szöveg együttes 

alkalmazásával, figyelem, érdeklődés felkeltése céljából.  

 

Az emberi gesztusok, testnyelvi jelzések megfigyelése, 

értelmezése, majd az összegyűjtött tapasztalatok, információk 

segítségével a plakát által hirdetett dolog népszerűsítése 

figyelemfelhívó játékkal  

(pl. akcióval, pantomimmel, hangot, szöveget is 

beépítő performansszal). Plakát készítése  

Matematika: Statikus 

szituációk, 

lényegkiemelés.   

Képzeletben történő 

mozgatás. Testháló 

elképzelése.  

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

kulcsszókeresés; 

szövegtömörítés; 

hiányos vázlat, 

táblázat, ábra 

kiegészítése a szöveg 

alapján.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Gesztus, plakát, reklám, szlogen, vizuális kommunikációs műfaj.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

A média társadalmi szerepe, használata  

Médiahasználat, élménybefogadás, 

élményfeldolgozás Médiumok a mindennapi  

környezetben  

Órakeret    

2   

  10%  1  

Előzetes tudás  
Az egyes médiumok azonosítása. Médiaélmények 

felidézése, verbalizálása.  
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A médiatartalmak közötti választás tudatosságának 

fejlesztése. Saját médiaélmények feldolgozása, önreflexiós 

készség fejlesztése. Médiaszöveg-típusok beazonosítását, 

tudatosítását segítő kompetenciák fejlesztése. Olvasási 

készség és szókincs fejlesztése médiaszövegekkel.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  
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A saját és a közvetlen környezet médiahasználati szokásainak 

(internet, televízió, rádió, videojáték, mobilhasználat, könyv) 

tanulmányozása, megadott szempontok (pl. mennyiség, időrend, 

látogatott helyek, a kommunikációban résztvevők, műsorok) 

alapján.   

 

Bizonyos médiumokban megjelenő médiaszövegek (pl.  

televíziós műsortípusok, animációs mesefilmek, sorozatok) 

felismerése és beazonosítása saját médiaélmények felidézésén, 

megjelenítésén (pl. szerepjáték) és közvetlen példákon keresztül.  

 

Saját médiaélmények felidézése megadott szempontok alapján 

(pl. érzelmi hatás, kedveltség, ismeretszerzés) és az élmények 

feldolgozása (pl. rajzolás, fotókészítés, szerepjáték).  

 

Mesék, gyermekirodalmi alkotások és azok animációs, filmes 

adaptációinak összehasonlítása, feldolgozása. Az 

olvasott/felolvasott szöveghez és a vetített adaptációhoz 

kapcsolódó élmények megjelenítése és feldolgozása (pl. rajzzal, 

montázskészítéssel). Animációs filmek nézése  

Magyar nyelv és irodalom: 

Többmondatos összefoglaló 

szöveg alkotása 

olvasmányok tartalmáról, 

gyűjtött tapasztalatokról, 

megfigyelésekről.   

A cím és a szöveg 

kapcsolatának magyarázata; 

címadás. Az olvasmányhoz 

kapcsolódó előzetes 

ismeretek, személyes 

élmények, tapasztalatok 

felidézése és megosztása. 

Az információk keresése és 

kezelése. Különböző 

információhordozók a 

lakóhelyi és az iskolai 

könyvtárban. Hasonlóságok 

és különbségek felfedezése 

különféle irodalmi 

közlésformákban.  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: szabadidős 

tevékenységek.  

 

Erkölcstan: Kedvenc 

időtöltésem, ha egyedül 

vagyok. Olvasottság.  

Olyan szeretnék lenni, mint 

Ő/példaképek, hamis életek; 

álmaim, 

fantáziavilágom/menekülés, 

realitásérzet.  

Az önálló gondolatalkotás 

szabadsága,  

önkifejezés és önbizalom 

erősítése.  

 

Dráma és tánc: csoportos és 

egyéni improvizáció.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Média, televízió, rádió, internet, újság, videojáték, film, televíziós sorozat, 

televíziós műsortípus (hírműsor, gyermekműsor, tehetségkutató műsor, 

valóságshow, ismeretterjesztő műsor, reklám).  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

A média kifejezőeszközei  

A médiaszövegek nyelvi jellemzői és 

érzelmi hatása  

Órakeret  

 

2   

  10%  1  

0,2Előzetes tudás  
A médiaszövegek befogadása során saját érzések 

felismerése, kifejezése.  

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Az elemi mozgóképi szövegalkotó kódok 

felismerését, médiaszöveg-olvasást segítő 

kompetenciák fejlesztése. Az elemi mozgóképi 

szövegalkotó kódok kreatív alkalmazása, 

médiaszöveg-írás. A médiaszövegek elemi 

szövegalkotó kódjai, kifejező eszközei által kiváltott 

érzelmek felismerése és kifejezése, az önreflexió 

fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  
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A médiaszövegek kifejezőeszközeinek mélyebb 

megismerése.  

 

A karakterábrázolás filmes eszközeinek megismerése: a 

pozitív és negatív hősök megjelenítésének technikái, 

különös tekintettel a mozgókép nyelvére (pl. jelmez, smink, 

környezet/díszlet, világítás, kameramozgás) és a hangokra: 

(beszélt nyelv, zene, zaj, zörej) az életkornak megfelelő 

médiaszövegeken keresztül.   

 

A különböző médiaszövegekben megjelenő egyszerű 

helyszín- és időviszonylatok megfigyelése és értelmezése 

konkrét médiaszövegeken keresztül. Az elbeszélő 

személyének azonosítása különböző médiaszövegekben (pl. 

animációs mesék, filmek).   

 

Saját érzelmek felismerése és kifejezése különböző 

mozgóképi szövegek, és hangzó anyagok befogadása során. 

A médiaszövegek alapvető kifejező eszközeinek (pl. 

mozgóképi nyelv, hangok) érzelmekre gyakorolt hatásának 

megfigyelése, kifejezése.   

 

Kép és hangrögzítő eszközök használatának alapszintű 

megismerése.   

 

Egyszerű cselekmény megjelenítése képsorozattal (pl. rajz, 

digitális fotó, rövid animációs film) és hangokkal.   

 

Zenehallgatás  

Magyar nyelv és irodalom: 

Olvasási stratégiák, olvasást 

megértő folyamatot segítő 

technikák ismerete, 

alkalmazása a hatékonyabb 

megértés érdekében: a 

művek szerkezeti 

jellemzőinek megfigyelése, 

a tér-idő változásainak 

felismerése.   

Az események 

sorrendjének, a mesélő 

személyének megállapítása.  

A szövegalkotás 

műveleteinek ismerete: 

anyaggyűjtés, címválasztás, 

a lényeges gondolatok 

kiválasztása, elrendezése, az 

időrend, a szöveg tagolása 

bekezdésekre.  

Fogalmazásíráskor a 

megfelelő nyelvi eszközök 

alkalmazása.  

 

Erkölcstan: Erkölcs és 

erkölcstelenség tapasztalása 

mint példa. Szerepek a 

családon, közösségen belül. 

A jó-rossz megjelenítése a 

művészetben.  

 

Ének-zene: A teljes  

  

figyelem kialakításának 

fejlesztése.  

Hangszín-érzelem, 

különböző élethelyzetben 

más a hangunk.  

 

Dráma és tánc: A 

mese/történet helyszíneinek 

és szereplőinek sorba vétele. 

A mese/történet  

szereplőinek beazonosítása, 

illetve viszonyaik 

meghatározása.  
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Animáció, jelmez, smink, díszlet, fény, cselekmény, vágás, zene, zaj, 

zörej, csend, emberi hang.  
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 A média társadalmi szerepe, használata  2  

Tematikai egység/  

Fejlesztési cél  A média működési módja, mediális  Órakeret  

információforrások megbízhatósága  

   10%  -  

A médiaszövegek emberek által mesterségesen előállított  

Előzetes tudás  tartalmak. A személyes közvetlen kommunikáció és a 

közvetett kommunikáció közötti alapvető különbségek 

felismerése.  

A tematikai egység Kritikai gondolkodás fejlesztése. A mediális nevelési-

fejlesztési információforrások megbízhatósága megítélésének céljai 

fejlesztése.  

 Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Ismerkedés a média társadalmi funkcióival, működésmódjával.   

 

A szűkebb környezet médiahasználatának megfigyelése alapján 

beszélgetés egyes médiaszövegek (pl. hírműsor, internetes honlap, 

televíziós sorozat, rajzfilm, film, könyv, újság) hétköznapokban 

betöltött szerepéről, funkciójáról.   

 

A médiakörnyezet szereplőinek azonosítása: médiatartalomelőállítók 

és a fogyasztók/felhasználók.  

 

Médiaszövegek értelmezése alapján feltevések, állítások 

megfogalmazása a szöveg keletkezésének hátteréről, az 

alkotó/közlő szándékáról (a korosztálynak megfelelő reklámok, 

videojátékok, internetes portálok, animációs filmek, filmek 

segítségével).  

 

Annak felismerése, hogy a médiakörnyezet szereplői a tartalmat 

előállítók csoportja és a közönség, a médiafogyasztók csoportjai.  

 

A hírműfajhoz kapcsolódó meghatározó tevékenységek (pl. újságíró, 

fotóriporter) azonosítása, főbb elemeinek megismerése.  

 

Médiaszövegek megbízhatósága: irányított beszélgetés a hír-álhír 

témakörről konkrét médiaszövegek alapján.   

 

Információk 

összegyűjtése, 

értelmezése, 

feldolgozása (pl. 

szövegalkotás) 

megadott szempontok 

(pl. közlő szándéka, 

célcsoport) alapján.  

 

Ismerkedés a 

kereskedelmi 

kommunikáció 

(reklám) 

sajátosságaival, a 

reklámok 

megjelenésének 

változatos helyeivel, 

formáival. A reklámok 

működése (hatáskeltés) 

néhány fontos 

eszközének 

megfigyelése konkrét 

reklámok 

tanulmányozásán 

keresztül.  

Magyar nyelv és 

irodalom: Az 

életkornak megfelelő 

globális, 

információkereső, 

értelmező és reflektáló 

olvasás.  
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Az információk keresése és kezelése. Különböző 

információhordozók a lakóhelyi és az iskolai könyvtárban.  

Mások véleményének megértése, elfogadása a vita során. 

Vélemények összevetése, különbségek és hasonlóságok 

megfigyelése, felismerése és kritikája.  

 

Erkölcstan: önálló 

gondolat vállalása, 

véleménynyilvánítás, 

mások gondolatai 

alapján, építő jellegű 

vitakultúra kialakítása; 

gondolatszabadsággal 

való ismerkedés.   

 

Reklámkészítés (pl. egyszerű reklámszövegírás, plakátkészítés, 

reklámot megjelenítő szerepjáték) annak érdekében, hogy reflektált 

viszony alakuljon ki a reklámozás céljáról és eszközeiről.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Médiatartalom-előállító, médiafogyasztó, információ, hír, álhír, 

hírműsor, újság, újságíró, reklám, reklámfilm, tudatos fogyasztás, 

médiahasználat.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

A média társadalmi szerepe, használata  

Tájékozódás a világhálón, a virtuális terekben, 

biztonságos internethasználat  

Órakeret   

2   

  10%  1  

Előzetes tudás  
Alapszintű ismeretek az internethasználatban rejlő 

lehetőségekről, illetve kockázatokról.  

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Az életkornak megfelelő, biztonságos tájékozódás és 

közlekedés kialakítása az online környezetben, a virtuális 

terek használata során.   

Az internethasználat és mobiltelefon-használat 

lehetőségeinek és kockázatainak tudatosítása. Kreatív, 

kritikus internethasználat fejlesztése. Az online 

közösségekben való részvétel kockázatainak, viselkedési 

szabályainak, kommunikációs jellemzőinek tudatosítása.   

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  
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A közvetlen kommunikáció jelzéseinek és az online 

kommunikáció, jellegzetességeinek összehasonlítása 

meghatározott szempontok (pl. kapcsolatteremtés, önkifejezés, 

véleménynyilvánítás) alapján (pl. szerepjáték keretében). A 

személyes kommunikáció és az online kommunikáció 

különbségeinek tudatosítása.  

 

Saját és szűkebb környezet internethasználatának megfigyelése, 

internetes tevékenységek megjelenítése (pl. szerepjáték) 

különböző formában.  

 

Az internet- és mobilhasználat legfontosabb (pl. biztonságot 

eredményező) szabályainak megismerése különböző 

eszközökkel (pl. kártyajáték, egyszerű társasjáték).   

 

Az életkori sajátosságokhoz igazodó kreatív internethasználat 

lehetőségeink tudatosítása. (pl. gyermekbarát honlapok 

böngészése).  

 

Magyar nyelv és irodalom: 

A művek tanulságainak 

értelmezése a saját 

szerepünkre, helyzetünkre a 

mindennapi életünkben, 

példa bemutatása, mindezek 

kifejezése más eszközzel is 

(pl. drámajátékok).  

A könyvtár mint 

információs központ, a 

tanulás bázisa, segítője.  

Levélírás, levélcímzés. 

Rövid szöveges üzenetek 

megfogalmazása. Adatok, 

információk gyűjtésének, 

célszerű elrendezésének 

módjai.  

 

Erkölcstan: Haver, barát, 

társ, csapattag, internetes  

Ismerkedés a világháló felépítésével és működésének alapjaival 

beszélgetés és játékos gyakorlatokon keresztül.  

 

Az online közösségekben való viselkedési szabályok, 

kommunikációs szokások, és ezek szerepének megismerésére.  

 

 

 

 

 

 

Az internet veszélyei  

kapcsolatok.  

Konfliktusmegoldás, közös 

szabályalkotás és annak 

elfogadása mint érték.  

Baráti társaság összetartó 

ereje és a virtuskodás 

értéke/bátorság, 

vakmerőség.  

Játék, közösségi élet az 

interneten.  

 

Környezetismeret: a helyes 

önismeret kialakításának 

megalapozása.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Személyes kommunikáció, online kommunikáció, www, e-mail, mailfiók, 

profil, like-jel, keresőmotor, flash játék.  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Tárgy- és környezetkultúra  

Mikro- és makrotér  
Órakeret   

11,5   

  10%  -  

Előzetes tudás  Tárgyfajták, épülettípusok, térfunkciók felismerése.   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Tapasztalatok szerzése a térformálás, térlehatárolás, 

térszervezés területén. Térkapcsolatok, térbeli viszonyok, 

térbeli tagolódások létrehozása, installációs és ábrázoló, 

kifejező céllal. Megfigyelő és elemző képesség fejlesztése. 

Tárgytervezés, -szerkesztés, -alkotás, konstrukciók 

létrehozása különböző anyagokból és célokra. Anyagok és 

eljárások ismerete; a tervezői attitűd és alkalmazkodó 

képesség fejlesztése a tárgy rendeltetésének, használójának 

szem előtt tartásával, a megfelelő anyag- és 

eszközválasztással.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

625 

 

Különböző épületek fotóinak csoportosítása megadott szempontok 

szerint (pl. rendeltetés, anyag, méret, elhelyezkedés, kor, díszítettség, 

fényviszony).  

 

Megadott célt szolgáló kis tér (pl. váró-, lakótér, pince, fülke, raktár, 

dühöngő) tervezése a kiválasztott épület lakójának (pl. tulajdonos, 

tulajdonos gyermeke, őr, takarító, vendég, kertész, háziállat, kísértet, 

szerzetes, zenész, festő, orvos), majd a térhez tartozó, kapcsolódó 

tárgyak némelyikének elkészítse (pl. kulcs, tükör, függöny, polc, 

szék, csizma, kanna, tál, lámpa).  

 

Ismert funkció (pl. lakás, iskola, orvosi rendelő, mozi) saját ötlet 

alapján elképzelt változatának megtervezése, elkészítése makettben, 

az elkészült makettekből közösen településszerkezet (pl. falu, 

városrész) kialakítása, egyszerű „terepasztal” megépítése.  

 

Példák, fotók, gyűjtése eltérő érzelmi hatást (pl. hétköznapi, 

ünnepélyes, titokzatos, rideg, sejtelmes, szorongató, emelkedett 

félelmetes, vidám) kiváltó terekről (pl. templom, iroda, park, szoba, 

lift, állványzat, zuhanyfülke, labirintus).  

 

A terekhez kapcsolódó hangok, zenék, zörejek (pl. madárcsicsergés, 

jármű-zaj, beszéd, nyikorgás, zene, hegedű, dob) gyűjtése, s a 

gyűjtött hanganyag felhasználásával, valós, hangzó terek létrehozása, 

megépítése az adott tartalomnak megfelelő anyag és 

méretválasztással (pl. karton, fonal, kóc, vászon, fém, vessző, csuhé, 

agyag, drót, fa).  

Matematika: Tárgyak 

tulajdonságainak 

kiemelése (analizálás); 

összehasonlítás, 

azonosítás, 

megkülönböztetés; 

osztályokba sorolás. 

Adott objektum más 

nézőpontból.   

Tájékozódás a világ 

mennyiségi 

viszonyaiban.   

 

Dráma és tánc: a 

színház formai elemei, 

látott előadásban, illetve 

alkalmazása saját 

rögtönzésekben.   

 

Környezetismeret: az 

anyagfajták 

megmunkálhatósága, 

felhasználásuk.  

 

Ének-zene: Azonosság, 

hasonlóság, variáció 

felismerése. 

Ritmushangszerek, 

ritmikai 

többszólamúság.   

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Tértervezés, -szerkesztés, -alkotás, konstrukció, funkció, szerkezet, 

térkapcsolat, térbeli tagolás, tervezői attitűd, település, épület, építmény, 

alaprajz.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Tárgy- és környezetkultúra  

Tárgyak és használatuk  
Órakeret   

11,5   

  10%  -  

Előzetes tudás  

Egyszerű hagyományos és kézműves technikai fogások 

ismerete. A tárgyalkotó folyamat lépéseinek alkalmazása. 

Egyszerűsítés, díszítés. Hétköznapi és művészi, kultikus 

tárgyak felismerése, csoportosítása.   
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Régi és mai használati és díszedények megfigyelése, 

csoportosítása, összehasonlító elemzése vizuálisan 

(látvány, fotó, rajzi elemzés) és verbálisan. Gyakorlati és 

érzelmi szempontok megfogalmazása a tárgyakkal való 

kapcsolatban. Közvetlen környezetünk tárgyainak, 

szerkezeteinek megfigyelése, megadott szempont szerinti 

vizsgálata. Redukciós képesség fejlesztése.  

Komponálóképesség fejlesztése felületen és térben. A 

színek dekoratív, díszítő hatásának megismerése és 

alkalmazása, funkciónak megfelelő színválasztás és 

díszítés. A csomagolás tervezési szempontjainak 

megismerése és alkalmazása, a csomagolás gyakorlati és 

érzelmi szempontjainak megismerése. Vizuális ritmusérzék 

fejlesztése. Különböző kultúrák iránti nyitottság 

kialakítása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

A különböző kultúrákban, korokban használatos tárgyak, eszközök 

összehasonlítása a mai tárgyakkal, eszközökkel (pl. épületek, 

járművek, szerszámok, edények, bútorok, öltözet, ékszer) a hasonló 

és eltérő vonások elemzése, értelmezése.  

 

Tárgytervezés (pl. jármű, bútor), tárgyalkotás (pl. öltözet kiegészítő,  

játék) a megismert kézműves technikákkal (pl. nemezelés, 

agyagozás, fonás, szövés, batikolás), a kortárs iparművészet 

felfogásában.  

 

A közvetlen környezetben található anyagok környezettudatos 

felhasználásával, meghatározott funkcióra (pl. irányjelző, hangosító), 

működésre képes egyszerű szerkezet (pl. játék, modell) létrehozása.  

Az elkészült tárgyak, szerkezetek használatuknak megfelelő és 

tulajdonosukra utaló díszítése.  

 

Csomagolás tervezése, kivitelezése valós vagy képzeletbeli tárgy, 

dolog (pl. ecset, muffin, buszjegy, cipő, csoki, időbe látó készülék, 

csodaszappan, fűmag, életelixír, varázsfonal) számára, oly módon, 

hogy a csomagolás formája és díszítése utaljon a tárgy sajátosságára.  

Matematika:  

tájékozódás az időben.  

 

Erkölcstan: a múlt és a 

jelen életviszonyai 

közötti különbségek.  

 

Dráma és tánc: Kreatív 

játékok tárgyakkal, 

tárgyak nélkül. A 

tárgyak használata 

ismétléssel, lassítással, 

gyorsítással stb. vagy 

nem rendeltetésszerű  

 

használatuk.   
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Tárgyalkotás, tárgytervezés, díszítés, csomagolás, vizuális ritmus, díszítés, 

szerkezet, felület, stilizálás.  

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két  

évfolyamos ciklus 

végén  

Az alkotásra, megfigyelésre, elemzésre vonatkozó feladatok 

életkornak megfelelő értelmezése.  

Élmény- és emlékkifejezés, illusztráció készítése; síkbáb és 

egyszerű jelmez készítése; jelek, ábrák készítése; egyszerű 

tárgyak alkotása.   

Az újként megismert anyagok és eszközök, technikák az 

alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos 

anyag- és eszközhasználata.  

A legismertebb formák, színek, vonalak, térbeli helyek és irányok, 

illetve komponálási módok használata, látványok, műalkotások 

olvasásába is beépítve.   

Téralkotó feladatok során a személyes preferenciáknak és a 

funkciónak megfelelő térbeli szükségletek felismerése.  

A szobrászati, festészeti, tárgyművészeti, építészeti területek 
közötti különbségek további differenciálása (pl. festészeten belül:  

arckép, csendélet, tájkép).  

Látványok, műalkotások megfigyeléseinek során kialakult 

gondolatok, érzések elmondására a tantervben meghatározott 

legfontosabb fogalmak használatával, az életkornak megfelelően. 

Különböző típusú médiaszövegek felismerése, a médiatartalmak közötti 

tudatos választás.  

A médiaszövegekhez használt egyszerű kódok, kreatív kifejezőeszközök 

és azok érzelmi hatásának felismerése.  

Kép- és hangrögzítő eszközök használata elemi technikáinak ismerete. Az 

elsajátított kifejezőeszközök segítségével saját gondolatok, érzések 

megfogalmazása, rövid, egyszerű történet megformálása.  

A médiaszövegek előállításával, nyelvi jellemzőivel, használatával 

kapcsolatos alapfogalmak elsajátítása, helyes alkalmazása élőszóban.  

A média alapvető funkcióinak (tájékoztatás, szórakoztatás, 

ismeretszerzés) megismerése.   

A médiaszövegekben megjelenő információk valóságtartalmának 

felismerése.   

Az életkorhoz igazodó biztonságos internet- és mobilhasználat 

szabályainak ismerete, alkalmazása. A hálózati kommunikációban 

való részvétel során fontos és szükséges viselkedési szabályok 
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elsajátítása, alkalmazása. Életkorhoz igazodó fejlesztő, kreatív 

internetes tevékenységek megismerése.  

 

TECHNIKA  

4. évfolyam  

ÉVES ÓRASZÁM 4. ÉVF: 36 ÓRA  
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KERETTANTERVBEN TARTALOMMAL  :32 ÓRA  

KIDOLGOZÁSRA VÁRÓ: 4 ÓRA  

 

A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja a 3–4. évfolyamon, hogy a 

kulcskompetenciák további fejlesztésével a gyermek bővítse az életkori sajátosságainak 

megfelelő szinten az őt közvetlenül körülvevő világról szerzett tapasztalatait és ismereteit. A 

mindennapok gyakorlatában egyre inkább nélkülözhetetlen életviteli ismeretek mellett a 

kézügyesség és az alkotó fantázia fejlesztésével a gyermekek az örömteli tanulásra és 

munkavégzésére kapnak ösztönzést. Egyre alaposabban és egyre többet ismernek meg az 

erkölcsi értékekből, a megőrzendő szokásokból, a nemzeti hagyományokból, a magyar 

kultúrából. A tevékenységek közbeni magatartási szabályok betartása különösen fontos, ez 

megalapozza az emberek közötti kapcsolatok, illetve a társadalmi érintkezés bonyolult 

illemszabályainak elsajátítását. Az önállóságra törekvés ösztönzése új tanulási-tanítási 

módszerek alkalmazását igényli, amelyekhez az egyéni munkálkodás mellett csoportmunka is 

szükséges. Javarészt még bemutatás utáni mintakövetéssel készülnek a munkadarabok, de egyre 

önállóban, a saját műveleti sorrendet is követve. A kivitelezés során a kézügyesség, a 

mozgáskoordináció, a testtartás, az erőkifejtés továbbfejlesztése közben az anyag, a forma, a 

szerkezet, a funkció és az esztétikum összefüggései is érvényesülnek. Kiemelten fontos cél a 

helyes munkafogások és a célszerű, balesetmentes szerszámhasználat betartása. A folytatódó 

népi tárgyalkotó tevékenységek a már megismert anyagok felhasználását, a művészi kifejezés 

sokféleségét tükrözik. A szókincs bővítése és a szaknyelvi elemek használata továbbra is 

játékos keretek közt történik. Mindeközben a műszaki rajzi ismeretek megalapozása is 

elkezdődik.  

Az önkiszolgálás és a segítő tevékenységek az életkornak megfelelően, a családi és 

közösségi munkamegosztás keretei közötti tudatos feladatvállalással fejlődnek tovább. Egyre 

határozottabb fejlesztési cél az egészség- és környezettudatos életvitel megalapozása.  

A közlekedési kultúra a gyalogos közlekedés alapvető szabályainak készségszintű 

alkalmazása után a kerékpáros és a tömegközlekedésben való önálló részvétellel, a biztonságos 

közlekedés magatartási követelményeinek elsajátításával gazdagodik.  

A közösségi munka, a közösségi szerepek további gyakorlása az egyéni együttműködési 

készség és a csoportkoherencia fejlődését szolgálja.  

 

 

Tematikai 

egység  

1. Család, otthon, háztartás  Órakeret   6   

  10%  1  

Előzetes tudás  

Közvetlen tapasztalatok megfogalmazása a családról és 

tevékenységeinek szerepéről.  

Egészséges családi munkamegosztás és elemi 

munkaszokások ismerete.  
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Cselekvő hozzáállás, személyes felelősségvállalás példáinak 

ismerete.  

 

 Odafigyelés a környezetre, együttműködés a családi és az 

iskolai közösségben.  

Természeti, társadalmi és technikai környezetünk és a 

megtapasztalt természetátalakító munkák alapvető ismerete.  

Információszerzés a problémák megoldására irányuló 

tevékenységekkel kapcsolatban, és a kapott információk 

felhasználása.  

 

A tematikai 

egység 

nevelésifejlesztési 

céljai  

Értékek közvetítése által a pozitív akarati tulajdonságok 

fejlesztése.  

Az elvárt jó magatartási elemek (engedelmesség, 

alkalmazkodás, udvariasság) gyakoroltatása és a 

tulajdonságok tárházának bővítése (önállóság, határozottság, 

segítőkészség, közösségi érzés, másokon való segítés, 

tolerancia) a tevékenységek végzése közben.  

Elvárások, normák megfogalmazása, közösségi egyeztetése, 

betartásuk elvárása, az együttműködés és egymás 

munkájának jó szándékkal történő értékelése, érzések és 

ellenérzések építő jellegű kifejezése, a vélemények nyílt 

közlése, egyszerű indoklása.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok   

1.1. Önkiszolgálás, vendéglátás  

Az életkornak, fejlettségnek megfelelő, különböző 

élethelyzetekben történő önkiszolgáló tevékenység 

gyakorlása.  

Egyszerű hideg étel (pl. szendvics, hidegtál) elkészítése. 

Teafőzés.  

Vendéglátás. Néhány egyszerű vendégváró étel, csemege 

elkészítése.  

Asztalterítés és tálalás szabályai. Szalvétahajtogatás.  

Környezetismeret: 

család, rokonság, 

hétköznapok és 

ünnepi alkalmak, 

emberi test, 

egészséges életmód.  

 

Magyar nyelv és 

irodalom:  

szövegértés, 

szövegalkotás, 

szaknyelv használata, 

beszédkultúra, 

kommunikáció.   

 

Matematika:  

1.2. Családi ünnepek  

Ünneplés a családban. Családi szokások és hagyományok.  

Az ünnep hangulatát kifejező dekoráció készítése.  

Ajándékkészítés, csomagolás. Az ajándékozás módja, 

formája.  
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1.3. Gazdálkodás a háztartásban  

Takarékosság alapanyaggal, energiával, idővel, pénzzel, 
fogyasztási cikkekkel.  

Bevételek, kiadások. Zsebpénz kezelése, beosztása.  

problémamegoldás, 

számok, 

alapműveletek, 

becslés.  

 

Erkölcstan: egészség 

és környezeti 

hatások, önismeret, 

felelősség, példakép, 

kapcsolatépítés,  

1.4. Egészségünk  

Egészség és betegség fogalma. Betegségek tünetei. 

Betegségek elleni védekezés módjai. Betegápolás 

(egyszerű gondozási műveletek).  

Egészségkárosító és környezetszennyező hatások a 

háztartásban. Megelőzés, kármentesítés.  

Elemi elsősegély-nyújtási ismeretek.  

Segélyhívószámok (mentők, tűzoltók, rendőrség). A 

telefonos  

segélyhívás szabályai.  kapcsolattartás.  

1.5. Önismeret  

Önismeret, felelősségvállalás, tudatosság a munkák 

végzésekor.  

Önellenőrzés, hibák javítása.  

1.6. A háztartásban használt vegyszerek  

A háztartásban használt vegyszerek (pl. tisztítószerek, 

kozmetikumok, festékek, ragasztók) használati 

utasításainak tanulmányozása.  

Környezetbarát termékek előnyben részesítése. Házi 

praktikák gyűjtése, ismertetése. Vendéglátás 

(Előkészületek)  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Életvitel, élettér, élővilág, tárgyi (épített) környezet, 

gazdálkodás, költségvetés, bevétel, kiadás, megtakarítás, 

zsebpénz, szolgáltatás, segélyhívószám, mentő, tűzoltóság, 

rendőrség, mosószer, tisztítószer, használati utasítás, egészség, 

betegség, járvány, betegápolás.  

 

 

Tematikai egység  2. Tárgyi kultúra, technológiák, termelés  Órakeret  17  

   10%  -  
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Előzetes tudás  

A feladatmegoldáshoz szükséges információk szerzése és 

célszerű felhasználása.  

Tárgyak elkészítése segítséggel, mintakövetéssel.  

Eszközök biztonságos alkalmazása, tapasztalatok 

megfogalmazása.  

Természetes anyagok felismerése.  

 

A tematikai 

egység 

nevelésifejlesztési 

céljai  

Tapasztalatszerzés a tárgyak, modellek készítéséhez 

felhasznált anyagokról, eszközökről, technológiákról. A 

tapasztalatok megfogalmazása, rögzítése.  

Mintakövetéssel a feladat végrehajtási lépéseinek 

megtervezése, a szükséges idő, anyag, munkamennyiség 

becslése.  

A tevékenységhez használt szöveges, rajzos és képi minta 

követéséből származó egyszerű utasítások, tervek 

végrehajtása.  

Figyelem és elővigyázatosság; a tervezett és az aktuálisan 

végzett tevékenységgel kapcsolatos veszélyérzet kialakítása, 

törekvés a biztonságra.  

A tevékenységhez kapcsolódó baleseti veszélyek és más 

biztonsági kockázatok felismerése és megelőzése, a 

segítségnyújtás lehetőségeinek ismerete.  

Az eszközök célnak és rendeltetésnek megfelelő, 

biztonságos használata. Kézügyesség, mozgáskoordináció, 

jó testtartás, megfelelő erőkifejtés képességének fejlesztése.  

 

 

 
Munka közbeni célszerű rend, tisztaság fenntartása, 

törekvés a takarékosságra.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási 

pontok  

 

2.1. Ismerkedés a felhasznált anyagok tulajdonságaival  

Anyagvizsgálat szemrevételezéssel, tapintással, 

szaglással.  

Az anyagok felhasználási lehetőségeiket befolyásoló 

tulajdonságai.  

Környezetismeret:  

anyagi 

tulajdonságok.  
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2.2. Tárgyak készítése, technológiák elsajátítása  

Kézi varrás és hímzés eszközei (varrótű, hímzőtű, 

varrócérna, hímzőcérna, szabóolló, gyűszű), alapöltései 

(előöltés, tűző öltés, pelenkaöltés), díszítőöltések (pl. 

száröltés, láncöltés, laposöltés, keresztöltés, gobelin-

öltés), hímzések gyakorlása.  

Szabás előrajzolással, minta vagy sablon 

alkalmazásával.  

Munkadarab készítése választott népi minta szerinti 

díszítőöltésekkel.  

Körmönfonás, szalagszövés. Textilek készítése fonalból 

szövéssel.  

Szövött anyagok, filcanyagok felhasználása.  

Ujjbábok készítése.  

Egyszerű használati tárgyak, dísztárgyak, játékok, 

ajándékok készítése természetes anyagok, papír, textil, 

bőr, fa, fonal, fémdrót, illetve maradék- vagy 

hulladékanyagok, -tárgyak felhasználásával minta vagy 

rajz alapján.  

Mérés, előrajzolás, méretre alakítás gyakorlása.  

Épületmakett és járműmodell készítése különféle 

anyagokból, vagy konstrukciós játékok (pl. faépítő, 

fémépítő, Lego) felhasználásával minta, kép, illetve rajz 

alapján.  

A munkahely célszerű rendjének fenntartása.  

Baleset-megelőzés. Kéziszerszámok biztonságos 

alkalmazása, tárolása, veszélyforrások felismerése 

tárgykészítés közben, segítségnyújtás.  

Matematika: mérés, 

becslés, szerkesztés.  

 

Vizuális kultúra:  

rajzeszközök 

használata, épületek 

jellemzői.  

 

Erkölcstan: Szellemi 

termékek az 

emberiség 

szolgálatában.  

A tudás hatalma.  

A világ 

megismerése.  

Tárgyaink világa.  

A világ öröksége.  

 

2.3. Ismerkedés a műszaki ábrázolás elemeivel  

Mérés eszközei, használatuk. Méretazonosság 

megállapítása.  

Vonalfajták (vastag, vékony, folytonos, szaggatott, 

pontvonal).  

Körvonalrajz, alaprajz, vázlatrajz felismerése, készítése.  
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2.4. A technika vívmányainak mindennapi használata  

A háztartásban lévő eszközök, berendezések és a 

megismert egyszerű termelési (készítési) folyamatok, 

valamint fogyasztási cikkek azonosítása.  

Neves magyar, illetve külföldi találmányok, feltalálók.  

Technikatörténeti érdekességek.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Anyag, alapanyag, termék, szerszám, fizikai tulajdonság, 

technológiai tulajdonság, anyagvizsgálat, termelés, makett, 

modell, minta, körvonalrajz, alaprajz, méret, mérés, 

veszélyforrás, baleset, segítségnyújtás.  

 

 

Tematikai egység   3. Közlekedés  Órakeret   4   

  10%  1  

Előzetes tudás  

Az úttesten való átkelés szabályainak fegyelmezett és 

tudatos alkalmazása. Helyes viselkedés csoportos 

közlekedési helyzetben.  

A gyalogosok közlekedését szabályozó elemi közlekedési 

jelzések, táblák, lámpák, útburkolati jelek ismerete.  

Viselkedési normák, illemszabályok ismerete a helyi 

közösségi közlekedésben.  

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A biztonságos, fegyelmezett, tudatos gyalogos közösségi 

közlekedési magatartás és szokások megszilárdítása.  

A közösségi közlekedési környezet és a gyalogos 

közlekedési szabályok ismerete.  

Figyelem és elővigyázatosság; a közlekedéssel kapcsolatos 

veszélyérzet kialakítása, törekvés a biztonságra.  

A közlekedési balesetek lehetséges okainak felismerése, a 

megelőzés, az elhárítás és a segítségnyújtás lehetőségeinek 

megismerése és gyakorlása.  

A kerékpár felépítésének és működésének megismerése.  

Kerékpározás forgalomtól elzárt területen és kerékpárúton.  

A városi, országúti, vasúti, vízi és légi közlekedés 

szerepének átlátása, eszközeinek megismerése.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  Fen
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3.1. Gyalogos közlekedési ismeretek  

A gyalogos közlekedés szabályai, lakott területen és lakott területen 

kívüli közlekedés. A gyalogos közlekedés elsőbbségi helyzetei.  

Közlekedési terepasztal készítése természetes anyagok, 

hulladéktárgyak és egyéb építőelemek (pl. konstrukciós játékok – 

faépítő, Lego) felhasználásával, közlekedési szituációk 

megjelenítéséhez.  

Magyar nyelv és 

irodalom:  

beszédértés, 

szaknyelvhasználat, 

szövegértés, 

piktogramok.  

 

Környezetismeret: 

lakóhelyismeret, 

térképismeret.  

 

3.2. Kerékpározási alapismeretek  

A kerékpár részei, működése, közlekedésbiztonsági állapota, 

kötelező felszerelési tárgyai, biztonsági eszközök.  

Közlekedés lakó-pihenőövezetben, kerékpárúton. A kerékpárút  

közlekedési jelzései. Jelzőtáblatípusok – elsőbbséget jelző táblák, 

veszélyt jelző és tilalmi táblák. Az úttest részei. Útburkolati jelek.  

Kerékpárosok és gyalogosok viszonya a közösen használt 

területeken.  

Erkölcstan: 

közlekedési morál, 

udvariasság, 

kommunikáció.  

3.3. Közösségi közlekedés és morál a tömegközlekedésben 

Viselkedési normák a közlekedési környezetben.  

Jegyvásárlás, jegykezelés, leszállási szándék jelzése.  

Balesetmentes, fegyelmezett viselkedés a helyi közlekedési 

járműveken.   

3.4. Közlekedési eszközök, környezet- és egészségtudatos közlekedés 

A szárazföldi, vízi és légi közlekedés eszközei.  

Közlekedési környezetünk veszélyforrásai: figyelmetlenségből, 

szabályok be nem tartásából fakadó balesetveszély, 

levegőszennyezés.  

Egészségünk és a gyalogos, ill. kerékpáros közlekedés közötti 

kapcsolat.   

KRESZ  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Úttest, kerékpárút, gyalogos forgalom, fényjelző készülék, alul- és 

felüljáró, útburkolati jel, közösségi (tömeg)közlekedés, helyi és helyközi 

közlekedés, kerékpározás, forgalomtól elzárt terület, irányjelzés, 

bekanyarodás, károsanyag-kibocsátás, légszennyezés, védőfelszerelés, 

biztonsági szabály, udvariassági szabály.  

 

 

Tematikai egység   4. Közösségi munka, közösségi szerepek  Órakeret   6  

  10%  1  
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Előzetes tudás  

A családi, baráti, iskolai és egyéb közösségi 

rendezvényeken szerzett élmények és gyakorlati 
tapasztalatok.  

Néhány szokás, hagyomány ismerete.  

A megbeszélt öltözködési és viselkedési szabályok 

betartása.  

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Kulturált ünneplés.  

Közös értékek, szokások, hagyományok őrzése.  

A szabadidő hasznos eltöltésének tudatosítása.  

Az ünnepre való felkészülés, ünneplés, ünneplés utáni 

teendők végzésének természetes és megőrzendő szokásként 

való kezelése.  

Ismerkedés a tervezés, szervezés, irányítás, vezetés  

 

 feladataival, folyamatos kommunikáció, egyeztetés.  

Alkalmassá tétel a feladatok megosztására, részfeladatok 

egyre önállóbb végrehajtására.  

A kockázati tényezők felismerése, mérlegelése.  

Munkavégzés egyénileg és csapatban.  

A tapasztalatok (eredményesség és etikus magatartás) 

értékelése, elemzése, s ezek megszívlelése.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

4.1. Iskolai és osztályrendezvények  

Iskolai és osztályrendezvények (pl. Mikulás, Karácsony, Farsang,  

Anyák napja, Gyermeknap, osztálykirándulás, sportnap, 

játszódélután, nemzeti ünnepek) előkészítése. A helyszín 

berendezésével, az ünneplés lebonyolításával kapcsolatos tudnivalók.  

A szükséges kellékek (meghívó, programfüzet díszletek, jelmezek 

stb.) előállítása vagy beszerzése.  

A biztonságos környezet megteremtése.  

A közös tapasztalatok megbeszélése, az átélt érzések 

megfogalmazása.  

Környezetismeret: 

szokások, 

hagyományok, jeles 

napok, családi és 

közösségi ünnepek.  

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegalkotás, 

egyszerű tipográfiai 

eszközök használata.   

 

Erkölcstan: 

hagyományok, 

szokások, ünnepek, 

élmények 

feldolgozása.  

4.2. A közösségért végzett munka  

A közösségi tér alakítása: teremdekoráció, faliújság készítése.  

Az iskola esztétikus, harmonikus külső és belső környezetének 

alakítása.  

A munka megszervezése, lebonyolítása, értékelése.  

Családi rendezvények  
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Közösségi munka, közösségi szerep, rendezvény, ünnep, munkaszervezés, 

programszervezés.  

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos 

ciklus végén  

Mindennapokban nélkülözhetetlen praktikus ismeretek – 

háztartási praktikák – elsajátítása és begyakorlása. Használati 

utasítások értő olvasása, betartása.  

Sikerélmények (a felfedezés és önálló próbálkozás öröme, a motiváló 

hatás érvényesülése tárgyalkotáskor).  

A hétköznapjainkban használatos anyagok felismerése, tulajdonságaik 

megállapítása érzékszervi megfigyelések és vizsgálatok alapján, a 

tapasztalatok megfogalmazása.  

Egyszerű tárgyak elkészítése mintakövetéssel.  

Munkaeszközök célszerű megválasztása és szakszerű, balesetmentes 

használata. A gyalogosokra vonatkozó közlekedési szabályok tudatos 

készségszintű alkalmazása.  

A kerékpár használatához szükséges ismeretek elsajátítása.  

Aktív részvétel, önállóság és együttműködés a tevékenységek során.  

Elemi higiéniai és munkaszokások szabályos gyakorlati alkalmazása.  
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4. évfolyam  

ÉVES ÓRASZÁM 4. ÉVF: 36 ÓRA  

KERETTANTERVBEN TARTALOMMAL  :32,5 ÓRA  

KIDOLGOZÁSRA VÁRÓ:  3,5 ÓRA  

 

 

9–10 éves koruk körül társas életük és mentális képességeik változását megalapozó jelentős 

biológiai átalakuláson mennek keresztül a gyerekek. Ez teszi képessé őket arra, hogy 

figyelmüket irányítsák, terveket készítsenek és önmagukra is reflektáljanak. E változások jó 

lehetőséget kínálnak a testi és lelki egészségre neveléshez, a hazafias nevelés, valamint a családi 

életre nevelés különféle témáinak feldolgozásához – a tanulási formákat pedig jól össze lehet 

hangolni az anyanyelvi kommunikációs kompetencia aktuális fejlesztési céljaival.  

Ebben az életszakaszban erősödik meg a gyerekekben a szabályok elfogadásának belső 

késztetése, ami a közösségi szabályok megalkotásában és betartásuk ellenőrzésében való 

részvétel gyakorlása révén jó kiindulási pontot ad az állampolgárságra és demokráciára 

nevelés megalapozásához.  

Az írás-olvasás alapvető készségeinek elsajátítását követően ebben az időszakban már 

ráépülhet az alapkészségek bázisára a digitális kompetenciafejlesztés néhány eleme – 

elsősorban hangfelvételek, képek és videók készítése, illetve lejátszása, valamint képek 

szerkesztése és rövid szövegek alkotása számítógép segítségével – az erkölcstan óra 

tevékenységeihez kapcsolódóan.  

Bár ebben az életszakaszban nő a szóbeliség súlya az önkifejezésben, a foglalkozások 

témakörei még mindig jó lehetőséget kínálnak az esztétikai-művészeti tudatosság és 

kifejezőképesség fejlesztésére – immár kiegészülve a szöveges-dramatikus és bábjátékos 

formák alkalmazásával.  

9–10 éves korban nagymértékben erősödik a gyerekek realitásérzéke, növekszik 

áttekintő, absztraháló, analizáló-szintetizáló képességük. Érzelmi életük is sokat változik. 

Megszűnik a kisgyerekkori „álomszerű” lét. Az öntudatra ébredést, a külső és a belső világ 

szétválását gyakran egyedüllétként élik át. Az ebből fakadó magányosság és feszültség 

feloldásában sokat segíthetnek nekik azok a szabad beszélgetések, amelyek az erkölcstan órák 

egyik legfontosabb munkaformájának tekinthetők. Bár a rajzolás-festés-mintázás még mindig 

sokak számára az önkifejezés kedves formája, az egyre összetettebbé váló érzések és 

gondolatok kifejezésére fokozatosan alkalmasabbá válik a beszéd. Fontos azonban 

hangsúlyozni, hogy az órai beszélgetések csak akkor lesznek valóban személyiségformáló 

hatásúak, ha légkörük feszültségmentes, mindenki számára elfogadó – és őszinteségének 

csupán a többiek tiszteletben tartása szab korlátot, ami hosszabb távon a kulturált vita 

szabályainak elsajátítását jelenti.   

Ebben az életszakaszban a felnőtt minta követésének fokozatosan helyébe lép a kortárs 

minta követése, s egyre inkább a kortársak közül kerülnek ki azok, akikre a tanulók referencia 

személykénttekintenek. Ez nem csökkenti annak a fontosságát, hogy a pedagógusnak 

mindenkor hiteles erkölcsi modellt kell közvetítenie, viszont előtérbe hozza az órákon azokat a 
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hétköznapi, irodalmi vagy filmbeli témákat, amelyek már nem a tündérmesékhez, hanem a 

tanulók reálisabb világához kapcsolódnak.  

A gyerekek általában kilenc éves koruk táján kezdenek el kételkedni a korábban 

elsajátított normák, világképi elemek érvényességében, s fontos átalakuláson megy keresztül 

kritikai érzékük is. Így ebben a szakaszban már helye van az életkornak megfelelő dilemmák 

felvetésének, és az olyan jellegű értékelő beszélgetések kezdeményezésének, amelyekből 

később majd megszülethet a klasszikus erkölcsi dilemmavita.  

Mivel analizáló-szintetizáló gondolkodásuk fejlődése révén a gyerekek egyre inkább 

képessé válnak a különböző viselkedési formák és hatásaik közötti kapcsolat felfedezésére, 

ekkor már teremthetők számukra olyan valós vagy fiktív döntési helyzetek, amelyekben a 

várható következményeket mérlegelve, lelkiismeretük szavára kell hallgatniuk.  

 

 

Tematikai egység  Milyen vagyok, és milyennek látnak mások?  Órakeret   5  

  10%  -  

Előzetes tudás, 

tapasztalat  

Elemi szintű gyakorlat személyek jellemzésében.    

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Az önismeret erősítése és az önelfogadás segítése.   

Az önkontroll és a szociális magatartás kialakulásának 

támogatása.  

A sajáton kívüli nézőpontok felvételének gyakoroltatása, értéket 

képviselő példaképek keresése.   

Ismeretek/fejlesztési követelmények   Kapcsolódási pontok  
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Tulajdonságaim  

Milyen külső és belső tulajdonságaim vannak? Mi változott 

meg rajtam az iskolába lépésem óta és mi nem? Mitől 

változnak a tulajdonságaim?  

Miben vagyok ügyes, és miben kevésbé?  

Milyen a kapcsolatom másokkal?   

Milyen tulajdonságaimat szeretem a legjobban? Miért? Mit 

nem szeretek magamban és miért? Mi az, amin szeretnék 

változtatni?   

 

Szokásaim, érzelmeim és indulataim   

Hogyan szoktam játszani? Hogyan tanulok?  

Hogyan vigyázok az egészségemre?  

Milyen feladataim vannak otthon, a családban és az iskolában? 

Mivel és hogyan töltöm a szabad időmet?  

Mit teszek, ha örülök, ha szomorú vagy dühös vagyok? Mit 

teszek, amikor önző vagyok, és mit teszek, amikor önzetlen?  

Szoktam-e segíteni a szüleimnek, a testvéreimnek és az 

osztálytársaimnak? Miben és hogyan?  

 

Környezetismeret: 

mitől látunk valakit 

szépnek; külső és 

belső tulajdonságok.  

 

Vizuális kultúra:  

emberábrázolás a 

művészetben; portré 

és karikatúra; emberi 

gesztusok 

értelmezése és 

kifejezése; a 

karakterábrázolás 

filmes eszközei; saját 

érzelmek felismerése 

és kifejezése 

mozgóképek és  

hanganyagok 

segítségével.  

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

jellemzés készítése  

Ahogy mások látnak engem  

Mit szeretnek bennem a szüleim, a testvéreim, a nagyszüleim 

és más rokonaim? Milyennek látnak a tanáraim, a barátaim és 

mások? Ők mit szeretnek bennem és miért? Mit nem szeretnek 

és miért? Fontose, hogy mindenki szeresse az embert?  

 

Hősök és példaképek  

Kik a kedvenc hőseim és miért? Kire szeretnék hasonlítani?  

Miben és miért? Milyen tulajdonságaimon szeretnék változni? 

Miért és hogyan tudnám ezt megtenni?  

emberekről; 

vélemények 

összevetése.   

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: önismeret.  

 

Kulcsfogalmak/f 

ogalmak  

Külső tulajdonság, belső tulajdonság, önismeret, szokás, érzelem, 

indulat, öröm, szomorúság, düh, önzés, önzetlenség, segítőkészség, 

példakép.  

 

 

Tematikai egység  
Közösségben és egyedül – a társaim és én   

 

Órakeret  6  
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  10%  1,5  

Előzetes tudás, 

tapasztalat  

A testbeszéd alapelemeinek ismerete. Személyes tapasztalatok az 

osztályközösség működéséről.   

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A hatékony kommunikáció elemi feltételeinek tudatosítása.  

A baráti kapcsolatok létrehozásához, megtartásához és az 

esetleges konfliktusok kezeléséhez szükséges készségek 

fejlesztése.   

A mások kirekesztését elutasító szociális érzékenység erősítése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények   Kapcsolódási pontok  

Párbeszéd 

Milyen helyzetekben beszélünk vagy beszélgetünk valakivel?   

Vannak-e a párbeszédnek szabályai? Mi segítheti, és mi 

gátolhatja a párbeszédet?   

Mi mindent tudunk jelezni egymásnak arcjátékkal, testtartással, 

hanglejtéssel? Honnan tudom, hogy pontosan megértettem-e, 

amit a másik mondani akar? Mi mindent kell figyelembe 

vennem ahhoz, hogy a másik pontosan megértse, amit közölni 

akarok vele?   

Hogyan beszélgetünk otthon? Mi a különbség a családi és az 

iskolai beszélgetések között?  

 

Az igazi barát  

Mitől függ, hogy kikkel vagyok szívesen együtt? Kikkel tudom 

megosztani örömeimet és bánataimat? Kinek mondhatom el a 

titkaimat? Kit nevezhetek a barátomnak? Mit tesz, és mit nem 

tesz  

Környezetismeret: 

az emberi 

kommunikáció; 

beszéd, testbeszéd, 

arckifejezés, 

gesztusok; barátság; 

kommunikáció a 

barátok között.  

 

Magyar nyelv és 

irodalom: figyelem a 

beszélgetőtársra. 

 

Vizuális kultúra: 

médiaszövegek 

értelmezése és  
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egy igazi barát? Mi mindent tennék meg a barátomért? Mit 

tegyek, ha a barátom olyasmit csinál, amivel én nem értek 

egyet?  

 

Békében és haragban  

Mi a jó és fontos nekem? Mi a jó és fontos másoknak?  

Szoktam-e veszekedni vagy verekedni? Ha igen, miért? Hogyan 

alakulnak ki ilyen helyzetek, és hogyan lehetne elkerülni 

ezeket?  

Ki szoktunk-e utána békülni? Hogyan lehet egy összeveszés 

után kibékülni? Hogyan lehet elérni, hogy a béke tartós legyen?  

 

Elfogadva és elutasítva  

Mikor szoktam egyedül érezni magam? Milyen érzés ez? Mit 

csinálok ilyenkor?   

Honnan tudom, hogy szeretnek-e a társaim, vagy sem? Milyen 

lehet az, ha valaki úgy érzi, senki sem szereti? Milyen okai 

lehetnek ennek? Mit tegyek, ha valakivel kapcsolatban ezt 

tapasztalom?  

Önismereti játékok  

létrehozása; a 

közvetlen és az online 

kommunikáció 

összehasonlítása. 

Kulcsfogalmak/f 

ogalmak  

Párbeszéd, odafigyelés, testbeszéd, arcjáték, testtartás, hanglejtés, 

barátság, öröm, bánat, titok, harag, veszekedés, kibékülés, 

magányosság, elfogadás, kirekesztés.  

 

 

Tematikai egység  Az osztály és az iskola  Órakeret   5, 5  

  10%  1  

Előzetes tudás, 

tapasztalat  

Az osztály szintjén megélt különböző tapasztalatok a tanórákhoz 

és egyéb közösségi tevékenységekhez kapcsolódóan.   

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai:  

Annak felismerése, hogy mindannyian többféle közösséghez 

tartozunk.   

Az összetartozás érzésének megerősítése az osztályon belül.  

A szabályok szerepének megértése a közösségek életében.  

A saját iskolához való kötődés érzésének erősítése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények   Kapcsolódási pontok  
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Közösségeim  

Milyen csoportokhoz tartozom? Mi változott ezen a téren az 

utóbbi időben? Vannak-e új közösségek az életemben? Van-e 

olyan közösség, amelyikkel szorosabbá vagy lazábbá vált a 

kapcsolatom? Mi lehet ennek az oka?   

Mit jelent nekem a családom az életem jelenlegi 

szakaszában? Változott-e valami a kapcsolatunkban a 

korábbiakhoz képest?  

 

Környezetismeret: 

magatartásformák, 

szabályok, viselkedési 

normák különféle 

élethelyzetekben; 

együttélés a családban; 

baráti kapcsolatok, 

iskolai közösségek.  

A mi osztályunk  

Mi minden kapcsol egymáshoz bennünket az osztályban? Mi 

a közös bennünk, és miben különbözünk egymástól? Milyen 

közös szokásaink vannak? Összetartó csapat vagyunk-e? 

Miből derül ez ki? Miben és hogyan tudjuk segíteni egymást?  

 

Az osztály működése  

Milyen közös szabályaink vannak az órán, a szünetben és 

egyéb helyzetekben? Ki találta ki ezeket a szabályokat? 

Készen kaptuk, vagy magunk alakítottuk ki őket? Melyik 

szabálynak mi a célja? Mennyire tartjuk be ezeket a 

szabályokat? Kinek jó, ha betartjuk őket? Mi a 

következménye annak, ha megszegjük a szabályokat? Van-e 

olyan szabályunk, amelyet esetleg érdemes lenne 

megváltoztatni? Hogyan lehetne ezt véghezvinni?  

 

A mi iskolánk  

Ki az iskolánk névadója, és mivel érdemelte ki, hogy 

iskolát neveztek el róla? Milyen szokások és 

hagyományok vannak a mi iskolánkban? Fontosak-e ezek?  

Vajon máshol milyenek az iskolák, és milyenek a 

hagyományaik? Lehet-e közöttük olyan, amelyet érdemes 

lenne átvenni?  

Osztályterem dekorálása  

 

Vizuális kultúra: 

figurális alkotások 

létrehozása a 

környezetben élő 

emberek 

megjelenítésével.  

 

Technika, életvitel és 
gyakorlat:  

iskolai és  

osztályrendezvények; a 

közösségért végzett 

munka.   

Kulcsfogalmak/f 

ogalmak  

Csoport, közösség, csapat, összetartozás, hagyomány, szabály, 

szabályszegés, büntetés, szabályalkotás, felelősség.  

 

 

Tematikai egység  Kulturális-nemzeti közösség  
Órakeret1 

8 óra  

9  

  10%  1  
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Előzetes tudás, 

tapasztalat  

A családban, az iskolában és a lakóhelyen a korábbiakban 

megélt, ciklikusan visszatérő ünnepek és szokások.  

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Annak megértetése, hogy a magyar nemzeti közösség számára 

fontos összekötő kapocs a közös nyelv, a jelképek, a ciklikusan 

visszatérő szokások és ünnepek; az ezekkel való azonosulás 

elősegítése.   

Annak megmutatása, hogy Magyarországon belül számos 

kisebbség él, amelyek kultúrája a nemzeti kultúrát gazdagítja. A 

kisebbségek szokásainak és ünnepeinek bemutatása, elfogadásuk 

természetességének megalapozása.  

Annak megértetése, hogy más népeknek is megvannak a maguk 

kulturális hagyományai, amelyek ugyanolyan értékesek, és 

számukra ugyanolyan fontosak, mint nekünk a mieink.   

Ismeretek/fejlesztési követelmények   Kapcsolódási pontok  
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A nyelv, ami összeköt  

Milyen nyelven beszélek én, a szüleim, a nagyszüleim; 

milyen nyelven beszélnek egymással és velem? Milyen 

nyelvet használnak a szomszédaink? Hogyan kapcsol össze 

bennünket a közös nyelv?  Milyen érzéseket kelt bennünk, ha 

valaki nem érti a nyelvet, amelyen mi beszélünk? És milyen 

érzés az, amikor mindenki más nyelven beszél körülöttünk? 

Mit lehet tenni egymás megértése érdekében, ha nem érjük 

egymás nyelvét? Hogyan lehet segíteni a közösség más 

anyanyelvű vagy nyelvi nehézséggel küzdő tagjait?  

 

Szokások és jelképek  

Milyen népszokások élnek a mai Magyarországon? Fontos-e 

ezek megőrzése?   

Milyen jelképek fejezik ki a magyarság összetartozását? Mit 

jelentenek számomra ezek a jelképek?  

 

Ünnepek  

Milyen ünnepeket tart meg a magyar családok többsége? 

Közülük melyik mennyire fontos nekem?   

Melyek a nemzeti és állami ünnepeink? Mit ünneplünk 

ilyenkor, és mit jelentenek nekem ezek az ünnepek?   

 

A Magyarországon együtt élő kulturális közösségek szokásai  

Milyen kulturális közösségek élnek Magyarországon? Miben 

különböznek ezek szokásai és ünnepei és miben hasonlítanak 

egymásra?   

 

Más kultúrák – más szokások – más ünnepek  

Milyen érdekes szokásokat ápolnak, és milyen ünnepeket 

tartanak a világ más részein élő kulturális közösségek?   

A „másság” elfogadása  

Környezetismeret: jeles 

napok, ünnepek, helyi 

hagyományok.  

 

Magyar nyelv és 

irodalom:ítéletek 

megfogalmazása, 

érvelés, vitakészség; 

mások véleményének 

megértése, elfogadása.  

 

Vizuális kultúra: 

Jelek a mindennapi 

életben; különböző 

kultúrák tárgyi 

világával való 

ismerkedés; a 

viselkedés szabályai 

az online 

közösségekben; 

kommunikációs 

szokások.   

 

Kulcsfogalmak/f 

ogalmak  

Anyanyelv, jelkép, nemzeti jelkép, népszokás, családi ünnep, 

nemzeti és állami ünnep, vallási ünnep.  
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Tematikai egység  Környezetem és én – Az épített és a tárgyi világ  
Órakeret6 

óra  

3  

  10%  -  

Előzetes tudás, 

tapasztalat  

Helyi vagy múzeumi honismereti tapasztalatok.   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai:  

Annak megéreztetése, hogy mindannyiunknak lehet szerepe a 

múlt értékeinek megőrzésében és továbbörökítésében.   

A tudatos vásárlói szemlélet kialakulásának támogatása..  

Ismeretek/fejlesztési követelmények   Kapcsolódási pontok  

Lakóhelyi épített örökségünk  

Milyen utcákat, tereket, épületeket örököltünk az előttünk élő 

nemzedékektől?   

Mit érdemes megőrizni és miért a múlt építményeiből? Hol 

vannak ezek jobb helyen: ott, ahová eredetileg épültek vagy a 

múzeumfalvakban?   

 

Tárgyaink világa  

Milyen tárgyak vesznek körül minket? Miben különböztek 

ezektől szüleink és nagyszüleink gyermekkorának tárgyai? 

Milyen régi tárgyakat őrzött meg a családunk, és miért?   

Miért őrzik a régi világ tárgyait számos múzeumban?  

Miért változnak a tárgyaink?  

Mi történik napjainkban a megunt, elromlott vagy divatjamúlt 

tárgyakkal? Lehetne esetleg más is a sorsuk?   

 

A világ öröksége  

Mi mindent hagy örökül egy nemzedék az utána következőre? 

Mit lehet az összes ember közös kincsének tekinteni a mai 

világban?  

Melyek a világ legszebb, legkülönlegesebb helyei és 

építményei?  

Vajon miért fontos ezek védelme és megőrzése?   

Környezetismeret: 

települési típusok; 

lakóhelyünk, hazánk fő 

nevezetességei; a 

lakóhely története és 

természeti környezete; 

nemzeti park, 

tájvédelmi körzet; 

háztartási eszközök.  

 

Vizuális kultúra: helyek, 

helyszínek 

megjelenítése személyes 

élmények alapján; a 

környezetben észlelhető 

változások megfigyelése 

és megjelenítése; 

terekhez kapcsolódó 

érzelmek, hangulatok 

azonosítása.  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat:a technika 

vívmányainak 

mindennapi használata.  

Kulcsfogalmak/f 

ogalmak  

Épített örökség, tárgyi örökség, nemzedék, hagyomány, emlékezet, 

múzeum, világörökség.  

 

 

Tematikai egység  A mindenség és én – Születés és elmúlás  
Órakeret8 

óra  

4  
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  10%  -  

Előzetes tudás, 

tapasztalat  

Tapasztalatok a születésről, a halálról és az elhunytakra való 

emlékezésről.  

 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai:  

Érzések és ismeretmorzsák társíttatása a kezdet és a vég elvont 

kategóriáinak jelentéssel való megtöltéséhez. Közös gondolkodás a 

világ megismerésének módjairól és lehetőségeiről.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények   Kapcsolódási pontok  

Kezdet és vég  

Hogyan keletkeznek a dolgok a világban? Hogyan és miért 

érhetnek véget?   

Hogyan képzelték el az emberek a világ és egyes dolgok 

keletkezését különböző mítoszokban? Milyen kép jelenik meg a 

Bibliában a világ teremtéséről és a végéről? Mit gondolnak az 

emberek a halálról?  

 

A világ megismerése  

Mi lehet az oka annak, hogy kíváncsiak vagyunk a világra és 

kutatjuk a titkait? Milyen módon, milyen forrásokra támaszkodva 

tudhatok meg dolgokat saját magamról és a körülöttem lévő 

világról? Mi az, amiről képes vagyok személyes tapasztalatokat 

szerezni? Létezhet-e olyan dolog a világban, amiről nem 

nyerhetünk közvetlen tapasztalatot?   

 

Fantázia és kreativitás Hogyan működik a képzeletem? Mi 

minden jelenhet meg benne? Ki tudok-e találni, létre tudok-e 

hozni olyan dolgokat, amelyek most még nem léteznek a 

világban?  

Környezetismeret: 

születés és halál; a Föld 

alakjára vonatkozó 

mítoszok.  

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

fantáziajátékok, 

elképzelt helyezetek 

megjelenítése; 

ismerkedés különböző 

információhordozókkal; 

információk keresése és 

kezelése; műélvezet, a 

beleélés 

megtapasztalása. 

 

Vizuális kultúra:  

kitalált történetek és 

szereplők megjelenítése; 

képzeletbeli utazás 

megjelenítése.  

Kulcsfogalmak/f 

ogalmak  

Születés, elmúlás, kezdet, vég, élet, halál, mítosz, eredetmonda, túlvilág, 

képzelet.   
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A fejlesztés várt 

eredményei a két  

évfolyamos ciklus 

végén  

A tanulónak életkorának megfelelő szinten reális képe van saját külső és 

belső tulajdonságairól, és késztetést érez arra, hogy fejlessze önmagát.   

Oda tud figyelni másokra, szavakkal is ki tudja fejezni érzéseit és 

gondolatait, be tud kapcsolódni csoportos beszélgetésbe.   

Képes másokkal tartós kapcsolatot kialakítani, törekszik e kapcsolatok 

ápolására, és ismer olyan eljárásokat, amelyek segítségével a kapcsolati 

konfliktusok konstruktív módon feloldhatók.   

Érzelmileg kötődik a magyar kultúrához.  

Érti és elfogadja, hogy az emberek sokfélék és sokfélék a szokásaik, a 

hagyományaik is; kész arra, hogy ezt a tényt tiszteletben tartsa, és 

kíváncsi a sajátjától eltérő kulturális jelenségekre.   

Érti, hogy mi a jelentősége a szabályoknak a közösségek életében, kész a 

megértett szabályok betartására, részt tud venni szabályok kialakításában.   

Érti, hogy a Föld mindannyiunk közös otthona, és közös kincsünk számos 

olyan érték, amit elődeink hoztak létre.  

Képes a körülötte zajló eseményekre és a különféle helyzetekre a 

sajátjától eltérő nézőpontból is rátekinteni.   

Képes jelenségeket, eseményeket és helyzeteket erkölcsi nézőpontból 

értékelni.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉNEK-ZENE  

4. évfolyam  

ÉVES ÓRASZÁM 4.ÉVF: 72 ÓRA  

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

649 

 

KERETTANTERVBEN TARTALOMMAL  :65 ÓRA  

KIDOLGOZÁSRA VÁRÓ:  7 ÓRA  

 

Tematikai egység/  Órakeret  39  

Zenei reprodukció – Éneklés  

 Fejlesztési cél   

-  

   10%  

A tanult dalok pontos dallammal, ritmussal, szöveggel,  

Előzetes tudás  megfelelő tempóban, tiszta intonációval, és szép hangon való 

éneklése.  

Dalkincs bővítése elsősorban hallás utáni, a könnyebb 

dalok megfelelő előkészítéssel jelrendszerről tanítással.  

A többszólamú éneklés fejlesztése.  

A tematikai egység  Az éneklés helyes szokásainak további alakítása (helyes 

nevelési-fejlesztési légzés, helyes hangzóformálás, hangadószerv megóvása, a céljai 

 hangerő akaratlagos alkalmazása, szövegejtés, artikuláció, frazeálás), a 

hangterjedelem bővítése (a–e”).  

A dalok metrumára, ritmikájára és dallamára vonatkozó megfigyelések 

megfogalmazása.  

 Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Magyar népdalok megtanulása a már korábban elsajátított Magyar nyelv és irodalom: dalkészlet 

figyelembevételével.  szókincs bővítése, érthető  

szövegejtés, kifejező artikuláció.  

Műzenei példák többféle zenei stílusból válogatva (dalok és 

könnyen énekelhető témák hangszeres művekből a   

zenehallgatási anyagból.   népdal és néptánc  

Dráma és tánc: 

Többszólamú éneklés többféle zenei stílusból válogatva:  kapcsolata, népszokások 

biciniumok, kánonok, quodlibetek, dalok ritmushangszer  dramatizált előadása.  

kísérettel (ajánlott: Kodály Zoltán, Kerényi György,   Bárdos 

Lajos, Szőnyi Erzsébet)  

Vizuális kultúra: a népi  

Népi gyermekjátékok: lakodalom, leánykérés, kézfogó, tárgykultúra jellemző példáinak  

magyar népdalok: változatos téma és hangulat szerint  ismerete. válogatva, 

dalos kalendárium: betlehemes, farsang,  

Gergely-járás, stb.   

Más népek dalainak éneklése magyar nyelven.  Testnevelés és sport: mozgás,  
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helyes légzés, testtartás. A 
Himnusz éneklése csoportosan.  

Kulcsfogalmak/ Rubato, parlando, tempo giusto és alkalmazkodó ritmus, váltakozó ütem, 

fogalmak  hangszerkíséret, dallamvonal.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan 
és/vagy csoportosan alkotó), kreatív zenei  

tevékenység  

Órakeret  

 

6,5   

  10%  -  

Előzetes tudás  

Egyenletes mérő, tempótartás, tempóváltozás érzete. 

Metrumérzet, helyes hangsúlyozás. Irányított rögtönzés, a 

hang jellemzőinek tapasztalata.  

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A páros tagolódású zenei formaegységek érzete, 

kérdésfelelet improvizáció, a 4/4-es és ¾-es metrum 

érzete és helyes hangsúlyozása,   

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Tempó, ritmus, metrum:  

Tempó metrum (3/4, 4/4) és ritmikai változások felismerése, 

reprodukciója és gyakorlása kreatív feladatokkal.  

Énekléssel megismert ritmusképletekhez kapcsolódó egy- és 

felelgetős többszólamú ritmus gyakorlat változatosabb 

mozgásokkal (pl. taps, csettintés, combütögetés, dobbantás), 

ritmusnevekkel vagy más szótagokkal csoportosan és 

párban (ritmusvariáció, ritmusimitáció párban, ritmuslánc, 

hiányzó ritmusmotívumok pótlása). Dallam:  

Dinamikai változások gyakorlása kreatív gyakorlatokkal.  

Ritmuskíséret komponálása, ritmus osztinátó, dallam két szólamra 

elosztva, tartott hangos/hangcsoportos kíséretek, dudabasszus.  

Zenei formaalkotás egyszerű szerkezettel:  

Kérdés-felelet játékok dallami kiegészítés.  

Egyszerűbb, saját költésű, vagy népdalszerű dallam 

improvizációja.  

Belső hallás és zenei memória fejlesztése:  

Játékos memória gyakorlatok rögtönzött dallamfordulatokkal, 

hangzó és „néma” éneklés.  

Magyar nyelv és 

irodalom: 

mondatszerkezetek - 

kérdés és felelet.  

 

Dráma és tánc: 

önkifejezés erősítése, 

néptánc.  

 

Vizuális kultúra: 

vizuális jelek és jelzések 

használata.  

 

Testnevelés és sport: 

mozgáskoordináció.  
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Ritmusvariáció, ¾ ütemmutató, osztinátó, dudabasszus, orgonapont, zenei 

forma, nyitás és zárás, kérdés és felelet, zenei mondat, (forte, piano, 

crescendo, decrescendo), memória, „néma” éneklés.  

 

 

 
 

 

Tematikai egység/  

Fejlesztési cél  

Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák 

fejlesztése  

Órakeret  

 

3,5  

  10%  1  
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Előzetes tudás  

Csendre való képesség, figyelem a zenehallgatásra, fejlődő 

hangszínhallás, többszólamú halláskészség és formaérzék. 

Alapismeretek hangszerekről, a zene befogadásának 

képessége a zenehallgatási anyaghoz kapcsolódóan.  

 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A zenehallgatásra irányuló teljes figyelem képességének 

további fejlesztése. A tanulók zeneértővé nevelése a 

rendszeres zenehallgatás által. Hangszínhallás, a 

többszólamú halláskészség és a formaérzék fejlesztése.   

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

A teljes figyelem kialakításának fejlesztése: tánccal és/vagy szabad 

mozgás improvizációval (egyénileg, párban vagy csoportosan) - 

differenciált karakterű zeneművek vagy zenei részletek többszöri 

meghallgatásával (ismétlődő lejátszásával); a figyelem 

időtartamának növelése hosszabb énekes és zenehallgatási anyag 

segítségével; teljes zenei befogadás kiegészítve egy-egy zenei 

megfigyelésre koncentráló feladattal;  zenei memória gyakorlatok.  

Zenei jelenségek megfigyeltetésével:  

hangfajták (szoprán, mezzo, alt) hangszínhallás fejlesztése; a 

hangszerek hangszínének megkülönböztetése és azonosítása a 

hangadás módja szerint;  

zenei együttesek (szimfonikus zenekar, fúvós együttes, 

vonószenekar, énekkar és zenekar együttes megszólalása, a zenei 

analízis képessége a következő fogalmak használatával: azonosság 

(visszatérés), hasonlóság, variáció és különbözőség, a forma 

mozgásos és vizuális ábrázolása, kérdés-felelet; differenciált 

karakterek zenei ábrázolásának megfigyeltetése,  ellentétpárok: szóló-

tutti, dúr és moll jelleg, forte-piano, egyszólamútöbbszólamú; a 

dallam és kíséret különbözőségeinek megfigyelése. tő hatás fokozása, 

tanult ismeret elmélyítése: rövid történetek zeneszerzőkről, híres 

előadóművészekről; a dalok szövegének értelmezése, dramatizált 

előadás; vizuális megjelenítés (különböző technikák);  népi 

játékhangszerek készítése: dobok, sípok, húros hangszerek.  

Zenehallgatás  

Magyar nyelv és 

irodalom: 

memóriafejlesztés, 

hangszín, hangerő.  

 

Matematika: elemző 

képesség fejlesztése.  

 

Dráma és tánc: tánc és 

szabad mozgás, 

improvizáció, 

dramatizált előadás.  

 

Vizuális kultúra: zenei 

élmények vizuális 

megjelenítése.  

Kreativitás, manuális 

készség fejlesztése  
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Kórusfajta, zenekartípus, azonosság (visszatérés), hasonlóság, variáció, 

különbözőség, zenei ellentétpár, szóló-tutti, dúr és moll jelleg, forte-piano, 

egyszólamú-többszólamú, hangszercsaládok.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

 Zenei befogadás – Zenehallgatás  Órakeret  

 

9,5  

  10%  2  

Előzetes tudás  
Befogadói kompetenciák a korosztálynak és az átélt zenei 

élményeknek megfelelően. Ismeretek hangszerekről.   

 

A tematikai 

egység 

nevelésifejlesztési 

céljai  

A tanult énekes anyaghoz kapcsolódó műzenei anyag vokális és 

hangszeres feldolgozásainak megismerése. Más, a korosztály 

számára befogadható zeneművek meghallgatása élményszerű 

előadásban. Műfaji és stílusbeli sokszínűség. Közös zenei élmények 

feldolgozása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Zenei példák hallgatása és zenei tartalmak megfogalmazása az 

énekes, generatív tevékenységeihez és a befogadói 

kompetenciák fejlesztéséhez kapcsolódva:    

Természet ábrázolása a klasszikus zeneirodalomban.   

Különböző zenei karakterek, ellentétpárok.  

Énekhang: a gyermekkórus hangszíne, nőikar és férfikar, 
vegyeskar.   

Kapcsolódás a zeneelméleti ismeretekhez (pl. metrum, ritmus), 

zenei szemelvények az azonosság, különbözőség, hasonlóság 

és a variáció megtapasztalásához.  

Zenés mese, gyermekopera, daljáték, balett.   

A cselekmény és a zenei folyamatok összevetése. 

A szereplők karakterének azonosítása, 

kifejezőeszközök felismerésével.  

Feszültség és oldás megfigyeltetése zenei anyag 

felidézésével a szereplő felismertetése. Hangverseny  

Magyar nyelv és 

irodalom: memória 

fejlesztése a tanult 

szövegeken keresztül.  

 

Erkölcstan: 

zeneművek erkölcsi 

tartalma, üzenete, 

viselkedési normák a 

zeneművekben.  

 

Dráma és tánc: tánc és 

szabad mozgás, 

improvizáció, 

dramatizált előadás.  

 

Vizuális kultúra: zenei 

tartalmak vizuális 

megjelenítése.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Zenei téma, kíséret, kórusok típusai, zenés mese, gyermekopera, 

daljáték balett.  
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A fejlesztés várt 

eredményei a két  

A tanulók 40 dalt (30 népzenei és 10 műzenei szemelvény) el tudnak 

énekelni emlékezetből a-e” hangterjedelemben több versszakkal,  

évfolyamos ciklus 

végén  

csoportosan. A népdalokat csokorba szedve is éneklik. Csoportosan 

bátran és zengő hangon jó hangmagasságban énekelnek a dalok 

élményekből kiinduló, szövegtartalmat kifejező megszólaltatásával. 

Képesek az új dalokat rövid előkészítést követően tanári segítséggel 

kézjelről vagy betűkottáról előbb szolmizálva, majd szöveggel 

megtanulni. Többszólamú éneklési készségük fejlődik (ritmus osztinátó, 

kánon).  

Kreatívan részt vesznek a generatív játékokban és feladatokban. Képesek 

ritmusvariációt, ritmussort alkotni. A 3/4-es és 4/4-es metrumot helyesen 

hangsúlyozzák.   

A tanult zenei elemeket (pl. metrum, ritmus, dallam, dinamikai jelzések) 

felismerik kottaképről (kézjel, betűkotta). Az ismert dalokat olvassák 

kézjelről, betűkottáról és csoportosan. A megismert ritmikai elemeket 

tartalmazó ritmus gyakorlatot pontosan, folyamatosan szólaltatják meg 

csoportosan és egyénileg is. A tanult dalok stílusában megszerkesztett 

rövid dallamfordulatokat kézjelről, betűkottáról és hangjegyről 

szolmizálják.  

Megkülönböztetik a tudatos zenehallgatást a háttérzenétől. Meg tudják 

nevezni a zeneművekben megszólaló ismert hangszertípusokat. Fejlődik 

formaérzékük, a formai építkezés jelenségeit (azonosság, hasonlóság, 

különbözőség, variáció) meg tudják fogalmazni. Fejlődik zenei 

memóriájuk és belső hallásuk.  

Figyelmesen hallgatják az életkori sajátosságaiknak megfelelő zenei 

részleteket. A negyedik évfolyam végére olyan gyakorlati tapasztalatokat 

szereznek a zenehallgatásról, amelyre építve a zenei stílusérzék és 

zeneértés egyre árnyaltabbá válik.  

 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag  

Az alábbi felsorolás ajánlásokat tartalmaz, és minimális követelményeket határoz meg. A 

zeneművek megadott listája a tanár egyéni választása szerint módosítható, a megadott művek 

azonos stílusú és műfajú művekkel kiválthatók. A megadott művek egy része olyan terjedelmű, 

hogy az ének-zene óra keretei között csak részletek meghallgatására van mód (pl. 

szimfóniatétel, daljáték, meseopera). A megfelelő részletek kiválasztásához a fejlesztési 

céloknál meghatározott tartalmak adnak iránymutatást.  

Benyomások zenéről: különböző zenei karakterek, azonosság, hasonlóság, különbözőség, 

variáció, vokális együttesek (a szólóhangtól a kórusig), hangszeres együttesek 

(szólóhangszertől a zenekarig), hangszeres virtuozitás.  
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A tanult népdalok felvételei, népi hangszerek bemutatása felvételről (kapcsolódjon gyakorlati 

zenéléshez), táncrend a népzenében, idegen népek zenéje.  

 

Népdalok feldolgozásai (ajánlott: Bartók Béla: Negyvennégy duó két hegedűre, BB 104 – 

részletek, Bartók Béla: Magyar népdalok ,BB 80b, valamint válogatás Kodály Zoltán: Magyar 

népzene sorozatból).  

 

Zenés mese, meseopera, gyermekopera, daljáték (ajánlott: Benjamin Britten: A kis 

kéményseprő [The Little Sweep], in: Csináljunk operát! [Let’s Make an Opera] op. 45, Kodály 

Zoltán: Háry János) – DVD-felvételekről is.  

Ajánlott művek különböző stíluskorszakokból válogatva:  

Régi magyar táncok (Kájoni és Vietoris kódex)  

Clément Jannequin: A madarak éneke (Les chant des oiseaux) Thomas 

Morley: Fyre, fyre  

Antonio Vivaldi: A négy évszak (Le Quattro Stagioni)  

Johann Sebastian Bach: Karácsonyi oratórium (Weihnachtoratorium), BWV 248,   

Johann Sebastian Bach: Mer hahn en neue Oberkeet (Parasztkantáta), BWV 212   

Leopold Mozart: G-dúr (Vadász) szimfónia  

Wolfgang Amadeus Mozart: A dúr szonáta, KV. 331. III. tétel Alla Turca  

Bedřich Smetana: Moldva (Vltava) in: Hazám (Má vlast)  

Johann Strauss: Kék Duna keringő, Radetzky-induló, Tere-fere polka  

Camille Saint-Saëns: Az állatok farsangja (Le carnaval des animaux)   

Dohnányi Ernő: Variációk egy gyermekdalra, op. 25  

Bartók: Negyvennégy duó két hegedűre, BB 104,   

Kodály Zoltán: Gyermek- és nőikarok  

Bartók Béla: Egynemű karok  
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TERMÉSZETISMERET  

4. évfolyam  

 

ÉVES ÓRASZÁM 4. ÉVF: 36 ÓRA/HETI 1 ÓRA  

KERETTANTERVBEN TARTALOMMAL  :32,5 ÓRA  

KIDOLGOZÁSRA VÁRÓ: 3,5   

SZABADON FELHASZNÁLHATÓ ÓRAKERET: 18 ÓRA  

 

 

Ebben a képzési szakaszban – az életkori sajátosságokhoz illeszkedve – tágul a megismerendő 

környezet: az iskola világából kitekintünk a felnőttek világa felé, miközben a szűkebb 

környezetből a tágabb környezetbe lépünk. Ennek kapcsán egy-egy jelenséggel kapcsolatos 

múltbeli elképzelések és modern magyarázatok, régi és mai alkalmazások vizsgálatára és 

értelmezésére is alkalom nyílik.  

A 3–4. évfolyamon az egyszerűbb vizsgálatok mellett egyre nagyobb szerepet kapnak a 

módszeresebb megfigyelések. A rácsodálkozástól a tapasztalatok mind szabatosabb 

megfogalmazásáig jutunk el: innen vezet majd az út azok rögzítéséig, rendszerezéséig és a 

természethez intézett kérdéseknek megfelelő kísérletek megtervezéséig a magasabb 

évfolyamokban. Mindez megalapozza az igényt az információkeresésre, az önálló 

munkavégzésre.   

Az emberi test működésével kapcsolatban a leíró megfigyelésen túllépve egyre 

fontosabbá válik az ok-okozati összefüggések feltárása. Emellett a divattal, szokásokkal 

kapcsolatos kritikus állásfoglalás, a tudás alkalmazásának igénye, az érvek és ellenrévek 

keresése és összevetése is fontos szerepet kap. Mindez a természettudományos műveltség 

megalapozásához elengedhetetlen.  

Az élő és élettelen természeti jelenségek rendszerbe foglalásán, a kölcsönhatások 

feltárásán keresztül a megértés igényére helyezünk hangsúlyt. Kiemelt szerepet kap a 

környezettudatosság, illetve az ember és a természet harmonikus együttélési módjainak 

tisztelete, ilyen megoldások értékelése és keresése.  

Az egyes foglalkozások, szakmák megismerésén keresztül azok tisztelete, a munka 

értékének megbecsülése, a kezdeményezőkészség és a segítő magatartás (önkéntesség) 

fejlesztése jelenik meg kiemelt nevelési célként.  

A visszatérő témák lehetőséget adnak az ismeretek elmélyítésére, miközben a tanulók 

megtapasztalhatják, hogy a már elsajátított ismeretek, készségek, a már megszerzett tudás 
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(legyen az még egyelőre bármilyen töredékes vagy esetleges is) hasznosíthatók az újabb 

ismeretek megszerzésekor. A közvetlen környezetben, a mindennapi életben megtapasztalható 

jelenségekből kiinduló, a problémák megértését célzó tanulás a természettudományos 

gondolkodás fejlődése mellett segíti az egyéni tanulási stílus kialakítását is. Ezzel alapozzuk 

meg az igényt a tudás folyamatos bővítésére, a tudomány fejlődésének követésére, a környezeti 

jelenségek megfigyelésére, a magyarázatok megtalálására.  

Az önálló és kritikus információszerzés a természettudományos műveltség megalapozásának 

kulcseleme, de jelentős szerepe van a szociális és állampolgári kompetencia fejlesztésében, 

illetve az állampolgárságra, demokráciára való nevelésben is. A megvalósítást változatos 

tevékenységek: projektmunka, az érveken, tényeken alapuló vita, a különböző kollaboratív 

feladatok, szerepjátékok stb. segíthetik. Érdemes az írott információk mellett a különböző 

multimédiás és infokommunikációs források adta lehetőségeket is kihasználni. Ez a korosztály 

a képi információkra különösen fogékony, és képek segítségével igen hatékonyan fejezi ki 

magát. Erre építve nemcsak a hatékony, önálló tanuláshoz, hanem az esztétikaiművészeti 

tudatosság fejlődéséhez is hozzájárulhatunk.  

A tantárgyi tartalmak és az aktív, problémaalapú tanulás módszerének alkalmazása 

jelentős szerepet játszanak a testi-lelki egészség alakulásában, a fenntarthatóság és a 

környezettudatos szemlélet fejlesztésében, a hatékony, önálló tanulás különböző technikáinak 

megismerésében és gyakorlásában.  

A lakóhely és az ország főbb nevezetességeinek megismerése és bemutatása, egy 

választott nemzeti park vagy tájvédelmi körzet megismerésének kapcsán fejlődik az 

azonosságtudat, valamint a hazához és a lakóhelyhez való kötődés, a tudománytörténeti elemek 

pedig a tudomány és technika fejlődésének felismerését, az egyes találmányoknak az emberiség 

fejlődésében betöltött szerepének értékelését segítik elő.   

A jeles napokkal kapcsolatos szokásoknak a természet változásával való 

összekapcsolása hozzájárul annak megértéséhez, hogy hagyományaink segítenek a 

természettel való kapcsolat újrafelfedezésében, megélésében és egyúttal életünket is 

strukturálják.  

A legtöbb tematikai egység 8 órára készült. A feldolgozás során azonban ezek az 

egységek két évfolyamra bontva is megvalósíthatóak.   

A megismerési folyamat irányításában általában, de a terepi látogatások és az önálló munka 

során különösen is fontos a tanító facilitátori szerepe és a segítő értékelés formáinak az 

alkalmazása.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Mennyi időnk van?  Órakeret   
3,5   

  10%  -  

  szabadon 

felhasználható órakeret  

1  

Előzetes tudás  Idő, napszakok, évszakok.  
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Az anyag, energia, információ, a rendszerek, illetve az 

állandóság és változás szemszögéből az idő fogalmának 

megértése, az időegységek alkalmazásának fejlesztése, az 

időfogalom mélyítése. A felépítés és működés, illetve a 

környezet és fenntarthatóság szempontjából a Föld, a Nap 

és a Hold kapcsolatának felismertetése. A tudomány és 

technika fejlődésének felismertetése példák alapján, a 

találmányok jelentőségének meglátása a távcső példáján.  

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások,  

ismeretek  
Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Problémák, jelenségek,  Időmérő eszköz készítése, 

kalibrálása. Napóra  

Magyar nyelv és 

irodalom: hasonlatok,  
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gyakorlati alkalmazások:  

Miért épp 24 órából áll egy nap? 

Hogyan mérték az időt régen, és 

hogyan mérhetjük most?  

 

Ismeretek:  

Az idő mérése, az időmérés 

alkalmi és szabványegységei. Az 

idő kifejezése a mindennapi 

kommunikációban.  

Emberi életszakaszok.  

Születés és halál.  

A Föld mozgásai.   

Föld, Nap, Hold, holdfázisok 

képének megismerése.   

A távcső mint a távoli 

objektumok megfigyelésének 

eszköze.  

A földgömb használata  

megfigyelése. Időmérő eszközök 

csoportosítása (pontosság, 

használhatóság, esztétikum 

szerint).  

Az idő múlása jeleinek 

felismerése, szóbeli leírása az 

emberi egyedfejlődés egyes 

szakaszaiban.  

A születéssel, gyermekvárással, 

az elmúlással kapcsolatos 

gyermeki elképzelések 

megbeszélése.  

A Föld mozgásáról (forgás, Nap 

körüli keringés) elképzelés 

kialakítása modell alapján.  

Annak felismerése, hogy a 

Földön nem mindenütt egyszerre 

van nappal, illetve éjszaka. Az 

időzónák megsejtése.  

Kapcsolat keresése a naptár 

elemei és a Föld mozgásai között.  

Képek keresése, közös bemutató 

készítése: az égitestek 

szépségének meglátása.  

Az egyes holdfázisok rajzolása, 

elhelyezése a naptárban, a 

ciklikus ritmus felismerése. 

Annak megsejtése, hogy a 

különböző időszámítási 

módszerek miatt eltérések 

adódhatnak.  

A távcső működésének 

vizsgálata. Annak megértése 

konkrét példák alapján, miért 

jelentett a távcső felfedezése 

hatalmas mérföldkövet a 

tudomány fejlődésében.  

metaforák, 

szólásmondások (az 

idővel kapcsolatban).  

 

Vizuális kultúra: az 

idő képi ábrázolása, az 

égitestek képi 

ábrázolása.  

 

Ének-zene: ütem, 

ritmus, metronóm.  

 

Matematika: folyamat 

mozzanatainak időbeli 

elrendezése; időrend 

kezelése.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Időmérés, égitest, naptár.   
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Tájékozódás a tágabb a térben   Órakeret   
3,5   

  10%  1  

  szabadon  

felhasználható 

órakeret  

2  

Előzetes tudás  
Fő világtájak, tájékozódás vázlatrajz alapján, saját 

település neve, környezete.  

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A rendszerben való gondolkodás fejlesztése: a rész-

egész kapcsolat értelmezése hazánk földrajzi helyzetén 

belül. A helyi és nemzeti azonosságtudat megalapozása, 

alakítása. A lakókörnyezettel és hazánkkal kapcsolatos 

pozitív attitűd megalapozása. A közlekedéssel 

kapcsolatos tudás bővítése. A térbeli tájékozódás 

fejlesztése, a térképhasználat előkészítése.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások,  

ismeretek  
Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  
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Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások:  

Hol találjuk Magyarországot a 

Föld bolygón és lakóhelyünket 

Magyarországon?    

Hogyan tervezhetünk meg egy 

utazást?  

 

Ismeretek:  

A földfelszín formakincsének 

elemei (hegység, dombság, 

alföld, óceán, tenger, tó, folyam, 

folyó, patak).   

Magyarország helyzete:  

államhatárok, felszínformák, 

vizek, főváros, települések, 

útvonalak, szomszédos 

országaink.  

Magyarország elhelyezése: Föld 

bolygó, Európa kontinens, 

Közép-Európa, Kárpát-medence.  

A települések infrastruktúra 

rendszere: nagyváros, város, falu, 

tanya. Külváros, kertváros, 

belváros. Vonzáskörzet.  

A felszíni formák 

megfigyelése terepasztalon, 

maketten vagy saját 

készítésű modellen (például 

homokasztalon) és 

összevetése térképpel, 

földgömbbel. A település és 

közvetlen környezete 

felszíni formakincseinek 

összekötése a modellezett 

formákkal.  

A fő világtájak 

megnevezése, elhelyezése a 

térképen. Az égtájak 

azonosítása a közvetlen 

környezetben.  

Magyarország domborzati 

térképén az alapvető 

térképjelek megnevezése, a 

szomszédos országok 

felsorolása.  

A nagy tájegységek 

felismerése Magyarország 

térképén. Irányok, 

távolságok leolvasása.  

A lakóhely elhelyezése az 

infrastruktúra rendszerében. 

Konkrét példák besorolása.  

Egy tájegységgel 

kapcsolatban kutatómunka 

elvégzése: képek, történetek 

keresése.  

Térképmásolás. Saját 

település  

Technika, életvitel és 

gyakorlat: közlekedés, 

utazás, közlekedési 

eszközök.  

 

Matematika:  

Tájékozódás a síkban.  

Távolságok, 

nagyságrendek 

becslése, megnevezése, 

mérése.  

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

Magyarország  

értékeinek, illetve a 

lakóhelyhez köthető 

értékek megjelenítése a 

szépirodalomban.  

 

Vizuális kultúra: 

nemzeti 

szimbólumaink, illetve 

az egyes 

tájegységekhez köthető 

jelképek.  
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Magyarország nagy tájegységei.  

Lakóhelyünk, 

lakókörnyezetünk és hazánk 

néhány főbb természeti és 

kulturális nevezetessége. A 

lakóhely történetének néhány 

fontosabb eseménye és 

természeti környezete. 

Közlekedési eszközök. 

Tömegközlekedés.   

A vízi, szárazföldi és légi 

közlekedési eszközök.  

Iránytű használata  

Tájékozódás mágnesekkel, a 

Nap segítségével Alaprajz 

készítése 

megtalálása Magyarország 

térképén. Néhány 

jellegzetes magyar 

nevezetesség megismerése 

képeken, multimédián 

keresztül. Közös bemutató 

készítése a lakóhely 

kulturális és természeti 

értékeiről. A természeti és 

mesterséges fogalompár 

alkalmazása a lakóhely 

értékeinek leírásában.  

Utazás tervezése a lakóhely 

és valamely nevezetes 

helység között, térkép 

segítségével: úticél 

megtalálása, közbenső 

állomások  

felsorolása, látnivalók 

felsorolása, a távolság és 

időtartam becslése.   

A tömegközlekedési 

rendszer jelentőségének, 

környezeti hatásainak 

elemzése.  

 

Ének-zene: 

Magyarországhoz, 

illetve az egyes nagy 

tájegységekhez vagy a 

lakóhelyhez köthető 

népdalok, zeneművek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Rész-egész viszony, távolságbecslés, térkép, Magyarország, település, 

közlekedési eszköz, tömegközlekedés.  
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gyakorlati alkalmazások:  

Milyen kapcsolat van az ünnepek 

és az évszakok között? (Pl. 

farsang, húsvét, pünkösd, 

karácsony.)  

Mire jók a hagyományok?  

Lehet-e tanulni egy 

iskolázatlan embertől? Miért 

fontos a természetvédelem?  

 

Ismeretek:  

Jeles napok, ünnepek kapcsolata 

a természet változásaival.  

A lakóhely hagyományai.  

A gazdálkodó ember természeti  

és épített környezetének 

kölcsönhatása az ártéri 

fokgazdálkodás példáján.  

Haszonállatok: mézelő méh, 

szürkemarha, mangalica, racka.  

Haszonnövények: alma, meggy, 

szőlő. Vadon élő állatok: kárász, 

csuka, nemes kócsag, fehér 

gólya. Gyógy- és 

fűszernövények: galagonya, 

szeder, menta.  

A hagyományos házak anyagai 

(nád, sás, fűz, agyag, vályog), a 

települések mérete.  

A folyószabályozás hatása és a 

vizek védelme.   

Tanulmányi séta erdőben, tanyán  

napok és természeti történések, 

népdalok, népköltések és versek, 

szépirodalmi részletek 

megjelenítésével.   

Példák keresése arra, hogyan 

látták el az ártéri gazdálkodásból 

élők táplálékigényüket  

(növények, tenyésztett állatok, 

halászat, vadászat), hogyan 

készítették és tartósították 

ételeiket, milyen használati 

tárgyakat és milyen 

nyersanyagokból készítettek, 

hogyan ügyeltek arra, hogy a 

megújuló természet hosszú távon 

is biztosítsa igényeiket. Egy-két 

anyag feldolgozásának  

kipróbálása (pl. agyag, 

fűzfavessző, 

gyógynövényszárítás).  

Annak megértése, hogy a helyi 

sajátosságokra, problémákra a 

hagyományos tudás kínálja a 

legmegfelelőbb megoldásokat.  

A körültekintő emberi 

beavatkozás jelentőségének 

felismerése. A vízvédelem 

szerepének belátása.  

Az iskolához legközelebb eső 

nemzeti park vagy tájvédelmi 

körzet megismerése, 

értékmentő munkájának 

megértése. A természetvédelem 

és a fenntarthatóság 

kapcsolatának felismerése.  

irodalom: 

többjelentésű szavak 

(a fok szó jelentései).  

 

Ének-zene: népdalok.  

 

Vizuális kultúra: 

népművészet.  

 

Erkölcstan: a 

természet tisztelete, a 

hagyományok 

jelentősége.  

 

Matematika: 

részegész kapcsolat.  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a ház 

részei, építőanyagok, 

anyagok  

felhasználása, 

megmunkálása; 

élelmiszerek 

tartósítása.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Fenntarthatóság, fokgazdálkodás, természetvédelem, vizes élőhely, 

tapasztalati tudás, egyensúly.  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Miért érdemes takarékoskodni?  Órakeret   
3  

  10%  1  

  szabadon  

felhasznál 

ható 

órakeret  

3  

Előzetes tudás  Hőmérséklet, az anyagok tulajdonságai.   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Az anyag, energia, információ szempontjából az 

energiatakarékos magatartás erősítése. A papírgyártás 

megismerésén keresztül az ipari folyamat főbb lépéseinek 

megértése, a tudatos fogyasztói magatartás kialakítása, a 

szelektív gyűjtés fontosságának felismertetése. A múzeumok 

munkájának értékelése.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások,  

ismeretek  
Fejlesztési követelmények  

Kapcsolódási 

pontok  
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Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Fogyasztanak-e áramot az 

elektromos berendezések, ha 

készenléti üzemmódban 

vannak?  

Mi a különbség a hagyományos 

és az energiatakarékos izzók 

között?   

Mire jó a papír? Készíthetünk-e 

otthon is papírt?  

 

Ismeretek:  

A hőátadás.  

A háztartási gépek, eszközök 

és készülékek 

energiatakarékossága. Az 

elektromos készülékek 

üzemeltetése a hőtermelés 

miatt veszteséggel is jár.  

A megújuló és nem megújuló 

energiaforrások.  

A papír szerepe mindennapi 

életünkben.  

A papírgyártás: az ipari gyártás 

vázlata (a termék előállítása:  

nyersanyag, termék, 

késztermék, hulladék; a 

papírgyártás  

Megfigyelések, vizsgálatok a 

hő terjedésével kapcsolatosan.   

A megújuló és nem megújuló 

energiaforrások 

megkülönböztetése konkrét 

példák alapján.  

Különböző papírfajták 

vizsgálata megadott 

szempontok alapján. Példák 

gyűjtése a papír 

felhasználására. A gyűjtött 

példák alapján az egy hét 

alatt felhasznált papír 

mennyiségének mérése.   

Ismerkedés a papír 

történetével, merített papír 

készítése. A papírgyártás és 

papírkészítés példáján a házi 

és ipari előállítás 

különbségeinek megfigyelése.  

A szelektív gyűjtés és a 

tudatos fogyasztói magatartás 

szerepének felismerése az 

újrahasznosítás kapcsán, az 

újrahasznosításra gyűjtött 

példák alapján.  

Az egyes csomagolóanyagok 

összehasonlítása különböző 

szempontok szerint 

(esztétikus, gazdaságos, 

környezetkímélő, 

energiatakarékos, 

újrahasznosítható, eldobó,  

Vizuális kultúra: 

műveletek különféle 

papírfajtákkal  

(ragasztás, kasírozás, 

kollázs), papírmasé.  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: gyártási 

folyamatok.  

 

Erkölcstan: az 

egyéni felelősség 

kérdése.  

 

Matematika: 

halmazok.  

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

667 

 

vízigényes folyamat).  

Használati tárgyak és alkotások 

újrahasznosított papírból.  

A papír mint csomagolóanyag. 

Egyéb csomagolóanyagok.   

Példák a papír, műanyag, 

fém újrahasznosítására.  

Szelektív hulladékgyűjtés  

Papírgyártás folyamata  

Környezetünkben történő 

változások  

pazarló).  

Múzeumlátogatás után a 

szerzett tapasztalatokról 

beszámoló szóbeli vagy 

írásbeli vagy rajzos formában 

előre megadott vagy 

választott szempont alapján.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Papírgyártás, újrahasznosítás, energiaforrás, energiatakarékosság.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Az a szép, akinek a szeme kék?  Órakeret   
2,5  

  10%  -  

  szabadon  

felhasznál 

ható 

órakeret  

1  

Előzetes tudás  Testrészek, emberi tulajdonságok.   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Az ember megismerése és egészsége szempontjából az alkat, a 

külső és belső tulajdonságok különbözőségének elfogadtatása. 

Példákon keresztül az öröklődés szerepének a felismertetése. A 

toleráns és segítőkész magatartás megalapozása, erősítése.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások,  

ismeretek  
Fejlesztési követelmények  

Kapcsolódási 

pontok  
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Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Mitől látunk valakit 

szépnek? Csak a 

szupermodellek lehetnek 

szépek?  

 

Ismeretek:  

Emberábrázolás a 

művészetben. Szépségideálok.  

Külső és belső tulajdonságok. 

Szerzett és öröklött  

Példák, illusztrációk gyűjtése 

különböző korok, kultúrák 

szépségideáljaira. Annak 

felismerése, hogy nem 

minden szépségideál vagy 

divat hat előnyösen 

egészségünkre, egyes 

szokások pedig kifejezetten 

egészségkárosítóak (tűsarkú 

cipők, fűző stb.).  

Az emberek közötti testi 

különbségek és hasonlóságok 

megfigyelése. Példák alapján 

az  

Vizuális kultúra: 

emberábrázolás a 

művészetben; portré 

és karikatúra.  

 

Magyar nyelv és 

irodalom: a 

jellemzés; 

hasonlatok, 

metaforák a 

szépséggel 

kapcsolatban.  

 

tulajdonságok.  

Az ápolt külső szebbé tesz: a 

testápolás módjai 

(tisztálkodás, haj, körmök, 

bőr, fogak ápolása).  

A divat és a testápolás 

kapcsolata.  

Fogyatékkal élők, 

megváltozott 

munkaképesség. A „másság 

„ elfogadása  

öröklött tulajdonság 

megértése, tulajdonságok 

csoportosítása.  

A helyes és rendszeres 

testápolási szokások 

megismerése, gyakorlása. 

Annak felismerése, hogy a 

divat nem mindig az 

egészséges testápolási 

szokásokat közvetíti, gyakran 

felesleges vagy káros 

szokásokat is erőltethet.  

Személyes tapasztat szerzése 

az érzékszervi és a 

mozgásszervi fogyatékkal 

élők életéről. Fogyatékkal 

élők elfogadása, segítése.  

Ének-zene: 

gunyoros 

népdalok, amelyek 

egy-egy testi 

tulajdonságot 

karikíroznak.  

 

Technika, életvitel 

és gyakorlat: a 

testápolás módjai, 

egészséges életmód.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Testalkat, testi adottságok, személyes higiéné, öröklődés.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Merre megy a hajó?  Órakeret   
3  

  10%  -  

  szabadon  

felhasznál 

ható 

órakeret  

4  

Előzetes tudás  Halmazállapot-változások, oldódás, kölcsönhatás.  
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Az anyag, energia, információ szempontjából a mágnesség 

szerepének felismerése és kölcsönhatásként való értelmezése; 

hang- és  

fényjelenségek tanulmányozása. Az állandóság és változás 

megfigyelése saját vizsgálatok értelmezésén keresztül. A 

tudomány, technika, kultúra szempontjából az egyes jelenségek 

gyakorlati alkalmazásának megismerése.  

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások,  

ismeretek  
Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások:  

Hogyan talál vissza tavasszal a 

fecske az ősszel elhagyott 

fészkére?  

Hogyan tájékozódtak a 

hajósok régen és most?   

Példák keresése az állatok 

tájékozódására. A 

Göncölszekér csillagkép 

felismerése. Rajz készítése 

szabadon választott 

csillagképről, a csillagkép 

nevével kapcsolatos 

gyűjtőmunka végzése.  

Vizsgálatok a mágnességgel  

Vizuális kultúra: 

képek vízről, 

tengerről, hajókról.  

 

Magyar nyelv és 

irodalom: a hajózás 

mint téma, a 

csillagképekhez  
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Miért színes a 

szivárvány? Van-e hang 

a Holdon? Miért lehet 

szomjan halni a 

tengeren?  

Miért fagy be nehezen a 

tenger?  

Miért úszik a jégtömb a vízen?  

 

Ismeretek:  

Tájékozódás csillagképek 

alapján.  

A Göncölszekér legendája.  

Tájékozódás iránytűvel: a 

Föld mágneses tere, a 

mágneses vonzás, taszítás.  

Példák hang- és 

fényjelenségekre.  

Keverékek és oldatok.  

Megfordítható (fagyás-

olvadás, oldódás-

kristályosítás) és nem 

megfordítható folyamatok 

(égés).  

Körfolyamat: a víz 

körforgalma a természetben.  

Sós víz, édesvíz.   

Az édesvízkészlet mennyisége 

a Földön a sós vízhez képest.  

Szilárd, folyékony- és 

légnemű halmazállapotok 

ismétlése Halmazállapot- 

változások  

Az időjárás megfigyelése és 

vizsgálata  

kapcsolatban (vonzás, 

taszítás, a kölcsönösség 

felismerése). Az iránytű 

működésének értelmezése. 

Annak megértése, miért 

jelentett az iránytű feltalálása 

hatalmas segítséget a 

hajósoknak.  

Konkrét jelenségek (rezgő 

húrok, megütött vizespohár, 

rezgő vonalzó stb.) 

vizsgálatán keresztül annak 

megtapasztalása, hogy a 

hangot a levegő rezgésén 

keresztül érzékeljük. 

Fénytörés és -szóródás 

vizsgálatán keresztül annak 

felismerése, hogy a fehér 

fény különböző színek 

keveréke.  

Példák gyűjtése 

környezetünkből keverékekre 

és oldatokra. A sós víz 

fagyásának vizsgálatán 

keresztül annak meglátása, 

miért fagy be nehezebben a 

tenger, mint az édesvíz.   

A vízkörforgalom egyes 

lépésein keresztül a már 

ismert fizikai változások 

(párolgás, lecsapódás) 

bemutatása, az ellentétes 

irányú folyamatok 

felismerése. A 

víztakarékosság, az 

édesvízkészlet védelme 

fontosságának felismerése.  

kötődő mítoszok, 

mondák, legendák.  

 

Ének-zene: a 

hangszerek hangja, 

hangmagasság; a 

hajózáshoz kötődő 

dalok.  

 

Matematika:  

Tájékozódás a külső 

világ tárgyai szerint; 

a tájékozódást segítő 

viszonyok 

megismerése.   

Számok, nagy 

számok, 

mértékegységek.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Tájékozódás, kölcsönhatás, 

vízkörforgalom.  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Egészség és betegség  Órakeret   
3,5   

  10%  -  

  szabadon  

felhasználható 

órakeret  

1  

Előzetes tudás  Testrészek, egészséges táplálkozás elemei, hőmérséklet.   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Az ember megismerése és egészsége, illetve a felépítés 

és működés kapcsolata szempontjából a betegségtünetek 

felismerésének képessége és a kezdeményezőkészség 

fejlesztése, az egészségtudatos életmód kialakítása és 

gyakorlása. A felelősségtudat erősítése.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások,  

ismeretek  
Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  
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Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások:  

Miért betegszünk meg? Hogyan 

kerülhetjük el a betegségeket?  

Milyen jelei lehetnek annak, 

hogy betegek vagyunk?   

Mitől függ a gyógyulás?  

Mi a teendő baleset esetén?  

 

Ismeretek:  

Az egészséges életmód  

(táplálkozás, aktív és passzív 

pihenés, öltözködés, személyes 

higiéné, rendszeres testmozgás, 

lelki egészség).  

A betegség (nátha, influenza, 

bárányhimlő) tünetei.  

A testhőmérséklet, láz mérése.  

A betegség okai: fertőzés, 

örökletes betegség, életmód.  

A gyógyítás. A körzeti orvos és a 

kórház feladatai. A gyógyszertár. 

A védőoltások szerepe.  

Baleset: megelőzés, segélykérés, 

a mentők értesítése. A mentők 

munkája.  

Az egészségünket károsító és 

védő szokások csoportosítása. 

Példák gyűjtése az aktív és 

passzív pihenésre.  

A betegségtünetek 

felismerésének gyakorlása 

esettanulmányokon keresztül.  

A fertőzés megelőzési 

módjainak gyakorlása.  

A gyógyítók munkájának 

elismerése, tisztelete. Az 

egyes egészségügyi 

intézmények használatának 

megismerése.  

A megelőzés szerepének 

felismerése. A mentők 

munkájának értékelése, 

tisztelete. Teendők, 

segítségkérés módjainak 

megismerése baleset esetén.  

Testnevelés és sport: 

a rendszeres 

testmozgás szerepe, 

stresszoldás.  

 

Magyar nyelv és 

irodalom: hasonlatok, 

szólásmondások, 

közmondások, mesék 

(az egészséggel és 

betegséggel 

kapcsolatban).   

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a betegség 

tünetei, teendők 

betegség esetén.  

Helyes fogápolás    

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Egészségmagatartás, betegség, gyógyítás, baleset, fogyaték.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Önismeret és viselkedés  Órakeret   
3,5  

  10%  -  

  szabadon  

felhasznál 

ható 

órakeret  

1  

Előzetes tudás   
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Az önismeret és az önreflexió fejlesztése a viselkedési 

helyzetek tanulmányozásán keresztül. Az ember megismerése 

és egészsége szempontjából az emberi magatartásformák 

megfigyelése, hasonlóságok és különbségek keresése az állati 

kommunikációval. A kapcsolatok és a közösség jelentőségének 

felismertetése az ember életében.  

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások,  

ismeretek  
Fejlesztési követelmények  

Kapcsolódási 

pontok  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások:  

Igaz-e, hogy „ugatós kutya nem 

harap”?  

Van-e hasonlóság az emberi és 

az állati viselkedés között?  

Hogyan „olvashatunk” mások 

jelzéseiből?  

Hogyan kerülhetjük el a 

sértődéseket, veszekedéseket?  

Hogyan őrizhetjük meg 

barátságainkat?  

 

Ismeretek:  

Kommunikáció az állatvilágban: 

a kutya tájékozódása, területvédő 

és behódoló magatartása.  

Az emberi kommunikáció: 

beszéd, testbeszéd.  

Mosoly, fintor, bólintás,  

A kutya magatartásán keresztül 

példák vizsgálata az állati 

kommunikációra. Hasonlóságok 

és különbségek keresése az állati 

és emberi kommunikáció között.  

Filmrészletek, fotók segítségével 

az emberi kommunikáció 

elemeinek vizsgálata, a mimika 

és a testtartás szerepének 

elemzése egy-egy példán. 

Szerepjáték során a 

megállapítások kipróbálása, 

ellenőrzése.  

Emberi magatartásformák 

megfigyelése különböző 

helyzetekben.  

Helyzetgyakorlatok elemzése. 

Példák csoportosítása (helyes és 

helytelen viselkedés), érvek és 

indokok keresése.  

Az együttélés alapvető 

szabályainak megbeszélése.   

Magyar nyelv 

és irodalom: 

szólások, 

közmondások, 

metaforák (az 

ember  

és az állatok 

viselkedésével 

kapcsolatban).  

 

Vizuális 

kultúra: 

arckifejezések, 

testbeszéd 

megjelenítése 

művészeti 

alkotásokon.  

 

Ének-zene: 

emberi 

konfliktusok 

megjelenése 

dalokban.  

 

Matematika: 

hasonlóságok 

és  
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hunyorítás, testtartás szerepe.  

Magatartásformák, szabályok, 

viselkedési normák különböző 

élethelyzetekben. Példák a 

helytelen és helyes viselkedésre.  

Együttélés a családban.  

Baráti kapcsolatok, 

iskolai közösségek. 

Önismereti játékok  

 különbségek.  

 

Erkölcstan: 

emberi 

kapcsolatok, 

közösség, a 

helyes 

magatartás.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Kommunikáció, metakommunikáció, együttélés.   

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Vágtat, mint a paripa  Órakeret   
3  

  10%  -  

  szabadon  

felhasznál 

ható 

órakeret  

1  

Előzetes tudás  Testrészek.   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A mozgásjelenségek tanulmányozása során az állandóság és változás és 

kapcsolatuk felismertetése. Az ember megismerése és egészsége 

szempontjából a mozgás szerepének felismertetése az 

egészségmegőrzésben, a mozgásszervrendszer működésének alapvető 

megértetése. A felépítés és működés kapcsolatának beláttatása a ló 

testfelépítésének és mozgásának példáján.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások,  

ismeretek  
Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  
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Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Miért vágtat sebesen a paripa?  

Kiből lesz jó rövidtávfutó? És jó 

hosszútávfutó?   

Hogyan fejleszthetjük 

mozgásunkat?   

 

Ismeretek:  

A mozgásfajták  

megkülönböztetése (egyenletes  

Mozgásjelenségek vizsgálata 

játékos kísérleteken keresztül: 

kérdések megfogalmazása a 

mozgások jellemzőivel 

kapcsolatban. A jelenségek 

megfigyelése az állandóság és a 

változás szempontjából, a 

változások megfigyelése, adott 

szempontú besorolása (a 

mozgás gyorsasága, iránya). 

Példák gyűjtése mozgással 

kapcsolatos rekordokra.  

A rendszeres testmozgás  

Vizuális kultúra: a 

mozgás megjelenítése 

a művészetekben, 

mozgókép készítése.  

 

Ének-zene: népdalok, 

zeneművek a ló és 

ember kapcsolatáról, 

a ritmus és a mozgás 

kapcsolata (táncok).  

 

Testnevelés és sport: 

és gyorsuló mozgás, ütközés).  

A csontok, izmok, ízületek 

szerepe: hajlékonyság, erő, 

rugalmasság, gyorsaság, 

ügyesség.  

Az edzés és a bemelegítés. A 

testalkatnak, testi adottságoknak 

megfelelő mozgásformák. A tánc 

mint mozgás. A mozgás mint 

aktív pihenési forma.  

A mozgásszegény életmód 

veszélyei.  

A ló leírása: testfelépítés, 

életmód, alkalmazkodás a 

környezethez.  

A ló mozgása: ügetés, 

poroszkálás, vágta.  

 

Emberi mozgásformák  

jelentőségének felismerése. 

Esettanulmányok, példák 

feldolgozása arról, hogy a 

rendszeres testmozgás hogyan 

fejleszti az akaraterőt, 

állóképességet, ügyességet. A 

bemelegítés fontosságának, az 

edzésmunka során a 

fokozatosság elvének belátása. 

Lehetőségek keresése a 

lakóhelyen a rendszeres 

testmozgás gyakorlására.  

A kapcsolat felismerése a ló 

testfelépítése és életmódja, 

illetve természetes környezete 

között. Annak magyarázata, 

miért elterjedt haszonállat a ló: 

példák keresése a ló és az ember 

kapcsolatára.  

A ló mozgásának megfigyelése 

és a különböző mozgásformáinak 

összehasonlítása.  

a rendszeres 

testmozgás, az edzés, 

a bemelegítés; 

világcsúcsok, nemzeti 

rekordok különböző 

sportágakban, 

lovassportok.  

 

Magyar nyelv és 

irodalom: a mozgás 

leírására szolgáló 

rokon értelmű szavak, 

hasonlatok a mozgás 

kifejezésére; a 

mozgás, illetve a ló 

mozgásának 

megjelenítése 

irodalmi 

alkotásokban, 

mondókákban.  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: egészséges 

életmód, testmozgás.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Mozgásszerv, mozgásforma.  
 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Kertben, mezőn  Órakeret   
3   

  10%  -  

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

676 

 

  szabadon felhasználható 

órakeret  

3  

Előzetes tudás  Életfeltételek, tápanyagok, táplálék, évszakok.   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A felépítés és működés kapcsolatában az élőlények 

csoportosítása, a haszonnövények fogyasztható részeinek 

megnevezése.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások,  

ismeretek  
Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások:   

Mit érdemes venni a piacon?  

Életközösség megfigyelése. Az 

élővilág szerveződési szintjeinek 

felismerése. A megfigyelt 

élőhely élőlényeinek  

Magyar nyelv és 

irodalom: a kenyérrel 

kapcsolatos  
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Honnan származik, és mire utal 

a növény elnevezés?  Mitől 

növekszik a növény? Hogyan 

kerül a kenyér az asztalra?  

 

Ismeretek:  

A Nap mint energiaforrás. A 

napsugárzás hatása az 

élővilágra.  

Gombák, növények, állatok.  

Zöldségek, gyümölcsök. A 

növény részei (gyökér, szár, 

levél, virág, termés). A mag. 

Ehető növényi részek.  

Életszakaszok, csírázás, fejlődés, 

növekedés, öregedés.  

Háziállatok (kutya, macska), 

haszonállatok (tyúk, kacsa), 

hazai vadon élő állatok  

(rókalepke, májusi cserebogár, 

kárász, csuka, seregély, 

feketerigó, mezei pocok, őz, 

róka).  

Szaporodás: pete, tojás, 

elevenszülő.  

Lebomlás, komposztálás, 

rothadás.  

Kenyérsütés: búza, liszt és 

kenyér példáján a nyersanyag, 

termék, késztermék fogalma, a 

rostálás, a szitálás, az őrlés, a 

kelesztés és a dagasztás 

folyamata, az üzletekben 

kapható kenyerek és az 

adalékok szerepe, kenyérsütés 

házilag, kapcsolódás az új 

kenyér ünnepéhez, a kenyérrel 

kapcsolatos hagyományok.  

Tanulmányi séta  

Egészségnap  

csoportosítása (gomba, növény, 

állat, zöldség, gyümölcs).  

Látogatás a piacon, a tanyán 

vagy a kertben. Az 

idényzöldségek, 

idénygyümölcsök felismerése, 

csoportosítása aszerint, hogy 

mely ehető növényi részt 

fogyasztjuk. Példák keresése 

magra, termésre.  

Naptár készítése az 

idényzöldségekről és 

idénygyümölcsökről.  

Növény fejlődésének 

megfigyelése. A megfigyelt 

élőhelyen talált növények 

csoportosítása aszerint, mely 

életszakaszban voltak. 

Példaállatok csoportosítása a 

tanult csoportok szerint  

(háziállat, haszonállat, vadon élő 

állat, illetve ízeltlábúak, halak, 

madarak, emlősök).  

Néhány jellegzetes állatnyom 

tanulmányozása, lerajzolása. 

Életnyomok gyűjtése a terepi 

látogatás során.  

Állatnyomok megismerése.  

Lebomlás vizsgálata. A 

komposztálás szerepének 

felismerése. Szerves hulladékok 

csoportosítása a 

komposztálhatóság szerint.  

Példák gyűjtése kenyérfajtákra, 

összehasonlításuk különböző 

szempontok szerint. A 

kenyérsütés példáján a természet 

tiszteletének felismerése a 

hagyományos életmód egyszerű 

cselekvéseiben.  

hasonlatok,   

szólás-mondások, 

mesék, mondák, 

műalkotások.  

 

Vizuális kultúra:  

mesterséges 

életközösségek (kert,  

mező) képi 

megjelenítése; 

zöldség- és 

gyümölcscsendéletek.   

 

Ének-zene: a 

kenyérsütéssel, illetve 

az egyes élőlényekkel 

kapcsolatos dalok.  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: gyártási 

folyamat; alapanyag, 

nyersanyag, 

késztermék.  
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Életközösség, növényi szerv, életciklus, napenergia, kenyérsütés.  

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos 

ciklus végén  

Az egészséges életmód alapvető elemeinek alkalmazása az 

egészségmegőrzés és az egészséges fejlődés érdekében, a betegségek 

elkerülésére.  

Az életkornak megfelelően a helyzethez illő felelős viselkedés 

segítségnyújtást igénylő helyzetekben.  

A hosszúság és idő mérése, a mindennapi életben előforduló távolságok 

és időtartamok becslése.  

Képesség adott szempontú megfigyelések végzésére a természetben, 

természeti jelenségek egyszerű kísérleti tanulmányozására.  

A fenntartható életmód jelentőségének magyarázata konkrét példán 

keresztül, a hagyományok szerepének értelmezése a természeti 

környezettel való harmonikus kapcsolat kialakításában, illetve 

felépítésében.  

Az élőlények szerveződési szintjeinek és az életközösségek 

kapcsolatainak a bemutatása, az élőlények csoportosítása tetszőleges és 
adott szempontsor szerint.  

Egy természetes életközösség bemutatása.  

Egy konkrét gyártási folyamat kapcsán a technológiai folyamat 

értelmezése, az ezzel kapcsolatos felelős fogyasztói magatartás ismerete.  

Magyarország elhelyezése a földrajzi térben, néhány fő kulturális és 

természeti értékének ismerete.   

Informatikai és kommunikációs eszközök irányított használata az 

információkeresésben és a problémák megoldásában.   
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Angol  

IDEGEN NYELV  

 

Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel 

(KER), a tanulók idegen 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 idegennyelv-oktatás 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 mindennapi nyelvhasználatban – ezért a nyelvtanulásban is –, fontos szerepet 

játszanak a szövegértelmezési és szövegalkotási stratégiák. A recepció során a nyelvhasználó, 

ill. a nyelvtanuló észleli az írott vagy hallott szöveget, azonosítja mint számára lényegeset, 

felfogja mint nyelvi egységet, és összefüggésében értelmezi. A produkció során megtervezi és 

szóban vagy írásban létrehozza a közlendőjét tartalmazó szöveget.  

A sikeres kommunikáció érdekében a tanulóknak meg kell ismerniük és használniuk 

kell azokat a nyelvi eszközöket, amelyekből és amelyekkel helyesen megformált, értelmes 

mondanivaló alakítható ki. Tisztában kell lenniük a mondanivaló szerveződésének, 

szerkesztésének elveivel, hogy koherens nyelvi egységgé formálhassák közlendőjüket. 

Ismerniük kell azokat az eszközöket és forgatókönyveket, amelyekkel sikeresen megoldhatók 

a különféle kommunikációs helyzetek. Fel kell ismerniük, hogy minden nyelvi érintkezést 

szabályok szőnek át, amelyek a nemek, korosztályok, társadalmi csoportok között különböző 

alkalmakkor szabályozzák azt. Ide tartoznak a nyelvi udvariassági szabályok, rituálék és a 

helyzetnek megfelelő hangnem használatának szabályai is.   

A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg autentikus, 

a feladatvégzés szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a tanulók maguk is 

viszonylag könnyen kerülhetnek autentikus célnyelvi környezetbe, részeseivé válhatnak az 

adott kultúrának, kapcsolatot teremthetnek a célnyelven beszélőkkel, ami komoly motivációs 

forrás lehet, és nagyban elősegítheti az autonóm tanulóvá válást. A tanulási folyamat 

szervezésében nagy jelentősége van a kooperatív feladatoknak és a projektmunkának, ezek 

szintén erősíthetik a motivációt.  

Az idegen nyelvű kommunikáció során meghatározó jelentőségű a nyelvekkel, a 

nyelvtanulással, 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.   

A nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a NAT hangsúlyozza a tantárgyközi integráció 

jelentőségét. Fontos, hogy a tanulók az idegen nyelv tanulása során építeni tudjanak más 
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tantárgyak keretében szerzett ismereteikre és személyes tapasztalataikra. Ugyanakkor az idegen 

nyelvvel való foglalkozás olyan ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagíthatja a tanulókat, 

amelyeket más tantárgyak keretében is hasznosítani tudnak.   

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 hogy újabb nyelveket sajátítsanak el.   

A NAT bizonyos képzési szakaszokra meghatározza a minden tanuló számára kötelező 

minimumszinteket, emellett kitér az emelt szintű képzésben részesülő tanulókkal szemben 

támasztott követelményekre is. A közműveltségi elemeket a tantárgy egyedi jellemzői miatt a 

NAT-ban azok a nyelvi szintek és kompetenciák testesítik meg, amelyeket a nemzetközi 

gyakorlatban és az érettségi követelményrendszerben mérceként használt Közös európai 

referenciakeret (KER)határoz meg. A nyelvi kompetenciák komplex fejlesztéséhez az ajánlott 

témakörök kínálnak kontextust. A NAT által az egyes képzési szakaszokra minimumként 

meghatározott nyelvi szintek a következők:  

 

 4. évfolyam, 

minimumszint  

8. évfolyam, 

minimumszint  

12. évfolyam, 

minimumszint  

Első idegen nyelv  
KER-szintben nem 

megadható  

A2  B1  

Második idegen 

nyelv  –  –  
A2  

 

A kerettanterv az elérendő célokat és nyelvi szinteket kétéves képzési szakaszokra bontva 

határozza meg. Ez alól csupán az általános iskola 4. évfolyama kivétel, mert ezen az 

évfolyamon kezdődik a kötelező idegennyelv-oktatás, így a képzési szakasz csak egy tanévet 

ölel fel.  

 

 4. évfolyam  6. évfolyam  8. évfolyam  10. évfolyam  12. évfolyam  

Első idegen 

nyelv  

KER- 

szintben nem 

megadható  

A1  A2  

B1 mínusz  

B1  

Második 

idegen 

nyelv  

-  -  -  A1  A2  

 

Az idegen nyelvi kerettanterv a KER-ben leírt készségek alapján határozza meg a nyelvtanulás 

fejlesztési egységeit; ezek: a hallott és olvasott szöveg értése, a szóbeli interakció, az 

összefüggő beszéd és az íráskészség. A KER-ben meghatározott nyelvi szintek és 

kompetenciák azonban nem mechanikusan, hanem a tanulók életkori sajátosságainak tükrében 

értelmezve kerültek be a kerettantervbe.  

Az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztése szoros kapcsolatban áll a 

NAT-ban megfogalmazott kulcskompetenciákkal. A kommunikatív nyelvi kompetencia több 
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ponton érintkezik az anyanyelvi kompetenciával. A szövegalkotás, szövegértelmezés, szóbeli 

és írásbeli kommunikáció számos készségeleme átvihető az idegen nyelv tanulásába és 

fordítva, az idegen 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 ismeretei, sőt az idegen nyelv tanulása segíthet abban, hogy az 

anyanyelv használata tudatosabbá váljon.  

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, ma már számos lehetőség kínálkozik 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 blogolás is élményszerű nyelvtanulásra ad 

alkalmat. Az önálló tanulás képességének folyamatos fejlesztéséhez azonban szükség van a 

tanulásról magáról való beszélgetésre, a tanulási stratégiák kialakításában való 

segítségnyújtásra, az önértékelés és a társértékelés alkalmainak megteremtésére.   

A nyelvtanítás sikerében fontos szerepet játszik a nyelvtanulók ismereteinek, 

érdeklődésének, igényeinek, nyelvi és nem nyelvi készségeinek 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.   

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 4-8. 

évfolyamokra vonatkozó ajánlott témakörök egyes elemei újra és újra megjelennek, lehetőséget 

adva arra, hogy a korábban megszerzett ismeretek újabb nézőpontból kerüljenek feldolgozásra, 

így bővüljenek, mélyüljenek. A kerettanterv az általános iskolában minden fejlesztési 

szakaszban új témaköröket is javasol a tanulók életkorához, szükségleteihez alkalmazkodva.   

Külön táblázat tartalmazza az ajánlott témaköröket, amelyben a 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.  

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 ismertet, amelyek segítségével az adott nyelvi 

fejlesztés megvalósítható. A nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák szervesen beépültek a 

tartalomba.  

A kerettanterv a 4. évfolyam, majd később a kétéves fejlesztési ciklusok végén a 

fejlesztési egységek céljaiból és tartalmából kiindulva határozza meg a fejlesztés várható 

eredményét, kapcsolódva a szakasz végére előírt KER-szinthez (kivéve a 4. évfolyamot, 

amelynek kimenete KER-szintben nem határozható meg).  
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4. évfolyam  

 

A 4. évfolyamon kezdődő idegennyelv-tanítás elsődleges célja a tanulók idegen nyelvi 

kommunikatív kompetenciájának megalapozása. További fontos célkitűzése, hogy felkeltse a 

tanulók érdeklődését a nyelvek tanulása és a más nyelveket beszélő emberek és kultúrájuk 

megismerése iránt. A nyelvvel való játékos és örömteli foglalkozás, a kezdeti sikerek és a 

motiváló tanári visszajelzés segítenek a tanulóknak abban, hogy megmaradjon és erősödjön 

ösztönös tudásvágyuk és tanulási kedvük, bátran használják a rendelkezésükre álló nyelvi 

eszközöket, növekedjen önbizalmuk, fejlődjön önismeretük és önértékelésük. Mindez 

elengedhetetlen a nyelvtanulás hosszú távú eredményessége szempontjából.  

Gyermekkorban a nyelvtanulás a természetes nyelvelsajátítás folyamataira épül. A 

tanulók életkori sajtosságaiknak és fejlettségi szintjüknek megfelelő, érdekes, értelmes és 

kihívást jelentő tevékenységekben vesznek részt. A célnyelven elhangzó információk 

megértéséhez támaszkodnak a világról szerzett ismereteikre és tapasztalataikra, amelyek 

egyrészt segítik a nyelvtanulást, másrészt annak tartalmai révén tovább mélyülnek és bővülnek. 

Az anyanyelv elsajátításához hasonlóan az idegen nyelv elsajátítása is minden esetben 

kontextusba ágyazva, konkrét beszédhelyzetek során történik, amelyekben a verbális és a 

nonverbális elemek természetes egységet alkotnak. Utóbbiak a nyelvtanulás kezdetén 

különösen fontosak, hiszen a megfelelő nyelvi eszközök hiányában segítik a beszédhelyzet 

értelmezését, illetve a beszédszándék megvalósítását. A nyelvtanulás kezdő szakaszában a 

tanulók tanórai beszédének természetes része a magyar nyelvű kérdés és válasz is, amelyet 

visszajelzésként, megerősítésként használnak a tanár következetes célnyelv-használatával 

párhuzamosan.  

Az idegen nyelvvel való korai ismerkedés középpontjában, ebben a szakaszban, a hallott 

szöveg értése és a szóbeli interakció együttes fejlesztése áll. A készségfejlesztés során a tanulók 

megismerkednek az alapvető nyelvtanulási stratégiákkal, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, 

hogy a későbbiekben önálló nyelvtanulóvá váljanak.   

Az idegen nyelv tanítása a tantárgy jellegéből adódóan kiválóan alkalmas arra, hogy 

hozzájáruljon a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott nevelési célok eléréséhez és a 

kulcskompetenciák fejlesztéséhez. Utóbbiak közül kiemelten fontos az idegen nyelvi 

kommunikációnak az anyanyelvi kommunikációhoz, a szociális kompetenciához, az esztétikai-

művészeti tudatossághoz és kifejezőképességhez, illetve a hatékony tanuláshoz való 

kapcsolódása. Az anyanyelven elsajátított ismeretek, készségek és stratégiák támogatják az 

idegen nyelv tanulását, míg a nyelvtanulás eredményei pozitívan hathatnak az anyanyelvi 

tudatosság alakulására. A szociális kompetencia területén a kultúrák közötti hasonlóságok és 

különbségek felfedezése segíti a tanulókat abban, hogy nyitottá váljanak saját kultúrájuk és a 

célnyelv kultúrája iránt. Az idegennyelv-oktatás során alkalmazott, a tanulók együttműködését 

ösztönző munkaformák és tevékenységek hozzájárulnak a tanulók szociális érzékenységének 

fejlesztéséhez. Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség területén az 

idegennyelv-tanításban építeni lehet arra, hogy a tanulók életkori sajátosságaikból adódóan 

szeretnek játszani, rajzolni, festeni, énekelni, táncolni, és örömmel vesznek részt változatos 
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művészeti tevékenységekben. A művészeti ágakkal való aktív kapcsolat gazdagítja a tanulók 

érzelmi világát. A hatékony tanulást az idegen nyelvvel való foglalkozás azáltal ösztönzi, hogy 

a tanulók elsajátítanak néhány alapvető nyelvtanulási stratégiát, és megteszik az első lépéseket 

idegen nyelvi teljesítményük értékelése útján.   

Az idegen nyelv tanulása keretében feldolgozott témakörök könnyen összehangolhatók 

a NAT-ban szereplő alsó tagozatos tantárgyak tartalmaival. A Témakörök táblázatban megjelölt 

kapcsolódási pontok segítenek megtalálni azokat a területeket, ahol sikeresen megvalósítható a 

tantárgyakon átívelő - akár közös projektek keretében történő - tanulás.  

A tanulási folyamat során a tanuló egész személyisége formálódik, így alapvető 

fontosságú, hogy a kisgyermekkori idegennyelv-tanítást áthassa a holisztikus pedagógiai 

szemlélet. Ennek a szemléletnek a gyakorlatba való átültetése nagy körültekintést igényel mind 

a tananyagok, taneszközök kiválasztásában és felhasználásában, mind a tevékenységek 

megtervezésében, valamint a tanórák megszervezésében és megvalósításában.  

A megfelelően kialakított, változatos tevékenységformákra lehetőséget nyújtó tanulási 

környezet elősegíti az idegen nyelv sikeres elsajátítását. A gyermekbarát, vizuális elemekben 

gazdag berendezés ösztönzi a tanulókat a nyelvi tevékenységekben való aktív részvételre. Az 

infokommunikációs eszközök bevonása már ebben az életkori szakaszban is érdekesebbé, 

motiválóbbá teheti a nyelvtanulást, a pedagógus számára pedig lehetőséget ad arra, hogy az 

életkori sajátosságoknak megfelelő autentikus anyagok gazdag tárházából válogasson.  
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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 

nevelésifejlesztési 

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 

környezetére, mindennapi szükségleteire, tevékenységeire vonatkozó kérdések, illetve 

válaszok).  

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

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 

(játékos 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  
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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 

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 egység  
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.  
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A tematikai 

egység 

nevelésifejlesztési 

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 

elemekkel támogatva.  

A tanuló bemutatja munkáját egyszerű nyelvi eszközökkel.  

Törekszik a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és 

beszédtempó elsajátítására.  

A fejlesztés tartalma  

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

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

tanárok részére.  

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

vagy mozgással kísérve.  

Nonverbális elemekkel támogatott, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott 

szerepjáték 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 

hangszín változtatásával, érzelmek kifejezésével, ritmushangszerek vagy mozgás 

kíséretével).  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  

Gyermekdalok, gyermekversek, mondókák, mozgással kísért rövid történetek, 

cselekvéssorok, mesék, leírás (pl. tanulói munka bemutatása).  

 

 

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.  
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 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 

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, 

ismertetők, táblák, célnyelvi szövegeket tartalmazó csomagolóeszközök, videofelvételek, 

animációs filmek, dalok, mondókák animált változata.  

 

 

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  

Játékos írásbeli feladatok készítése és megoldása a szavak szintjén (pl. keresztrejtvény, 

szókereső, akasztófa, tárgyak, képek részeinek felcímkézése, rímpárok alkotása, szógyűjtés).  
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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 a 4. évfolyamra   

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.  

Étkezés  

Napi étkezések.  

Kedvenc ételeim, italaim.  

Egészséges táplálkozás.  

Brit étkezési szokások  

Környezetismeret: az 

ember megismerése és 

egészsége: tápanyag, 

élelmiszer, étrend.  

 

Matematika: 

halmazok, állítások 

igazságának eldöntése, 

tapasztalati adatok 

lejegyzése, táblázatba 

rögzítése.  

Idő, időjárás  

Évszakok és hónapok.  

A hét napjai és napszakok.  

Környezetismeret: az 

idő mérése, az idő 

kifejezése a 

mindennapi  
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Az óra.  

Időjárás.  

kommunikációban; a 

napszakok, az 

évszakok váltakozása.  

 

Matematika: számok 

írása, olvasása, 

állítások igazságának 

eldöntése, tapasztalati 

adatok lejegyzése, 

táblázatba rögzítése.  

Öltözködés  

Évszakok és ruhadarabok.  

Kedvenc ruháim.  

Környezetismeret; 

technika, életvitel és 

gyakorlat: egészséges 

életmód - öltözködés.  

 

Matematika: 

halmazok.  

Sport  

Testrészek és mozgás. Kedvenc 

sportom.  

Amerikai és angol sportok  

Környezetismeret:  

testrészek, 

egészségvédelem.  

 

Testnevelés és sport: 

mozgásos játékok.  

Iskola, barátok  

Iskolám, osztálytermünk.  

Tantárgyaim.  

Osztálytársaim, barátaim.  

Az angol oktatási rendszer  

Környezetismeret: 

baráti kapcsolatok, 

iskolai közösségek.  

 

Matematika: 

tájékozódás a térben, 

halmazok.  

Szabadidő  

Szabadidős tevékenységek.  

Kedvenc időtöltésem.  

Az angolok szabadidős szokásai  

Ének-zene: 

zenehallgatás.  

 

Vizuális kultúra: 

kreatív alkotások.  

Természet, állatok Kisállatok.  

Kedvenc állataim.  

Állatok a ház körül.  

Vadon élő és állatkerti állatok.  

Környezetismeret: 

élőlények 

csoportosítása élőhely, 

táplálkozási mód, 

egyéb tulajdonságok 

szerint; változatos 

élővilág.  
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Matematika: 

halmazok, adatgyűjtés, 

adatok lejegyzése.  

Ünnepek és hagyományok Az 

én ünnepeim.  

Ünnepek itthon és a célnyelvi kultúrában.  

Környezetismeret: 

ünnepek, 

hagyományok.  

Fantázia és valóság  

Kedvenc meséim, könyveim.  

Képzeletem világa.  

A cirkusz.  

Dráma és tánc: 

dramatikus játékok.  

 

Vizuális kultúra: 

képzeletem világa.  

Az adott témakörökhöz tartozó összefoglalások  

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

ciklus végén  

KER szintben nem megadható.  

A tanuló aktívan részt vesz a célnyelvi tevékenységekben, követi a 

célnyelvi 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 

önmagáról, 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.   

 

Német  

4. osztály  

Fejlesztési 

egység  Hallott szöveg értése  

 

Aktív részvétel az órai tevékenységekben, a célnyelvi óravezetés követése, 

az egyszerű tanári utasítások és kérdések, begyakorolt rövid párbeszédek 

folytatása.  

A tematikai 
egység  

nevelési- 

fejlesztési céljai  

A nonverbális elemmel támogatott célnyelvi óravezetés követése; az 

osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó nonverbális elemmel  

támogatott  rövid, egyszerű tanári utasítások megértése; az ismert 

témákhoz kapcsolódó, egy-egy rövid mondatból álló kérdések, néhány 

rövid mondatból álló megnyilatkozások megértése; a mindennapi 

témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegekben az ismerős szavak, 

fordulatok felismerése, ezekből következtetés a szövegek témájára.   
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A fejlesztés tartalma  

A kissé komplexebb formában elhangzó és kevesebb nonverbális elemmel támogatott célnyelvi 

óravezetés növekvő biztonsággal történő követése (pl. osztálytermi rutincselekvések, a közös 

munka megszervezése, eszközhasználat).   

Rövid, egyszerű tanári utasítások alaposabb és biztosabb megértése (pl. játékos feladatok; 

manuális tevékenységek; mozgásos, játékos tevékenységek).   

A tanulóhoz közel álló, ismert témákról szóló rövid kérdések és néhány rövid mondatból álló 

szövegek megértése.  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  

Dalok, versek, képekkel illusztrált mesék és történetek, kisfilmek, animációs filmek, a 

korosztálynak szóló egyéb hangzó anyagok, tanárral, tanulótársakkal, célnyelvi országokból 

érkező személyekkel folytatott rövid párbeszédek, tanári beszéd.  

 

 

Fejlesztési 

egység  Szóbeli interakció  

A tematikai 
egység  

nevelési- 

fejlesztési 

céljai  

A beszédszándék kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, nonverbális 

elemekkel támogatva;  

egyszerű kérdések feltevése ismert témákról, illetve válaszadás 

egyszerű nyelvi eszközökkel a hozzá intézett kérdésekre; rövid 

beszélgetés folytatása a társakkal a tanult témákról;  

az ismert szöveg célnyelvi normákhoz közelítő kiejtése, helyes intonációval 

és megfelelő beszédtempóban.  

A fejlesztés tartalma  

A mondanivaló nonverbális elemekkel (pl. testbeszéddel, hanglejtéssel, vizuális eszközökkel) 

támogatott kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel.  

Rövid válaszokkal, cselekvéssel való reagálás ismert témákhoz vagy osztálytermi 

szituációkhoz kapcsolódó, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre, 

kérésekre, felszólításokra.  

Egyszerű kérdések feltevése ismert témákhoz, osztálytermi szituációkhoz, egyéni 

szükségletekhez kapcsolódva.  

Egyszerű nyelvi eszközöket és nonverbális elemeket tartalmazó rövid párbeszéd eljátszása 

társakkal.  

Kommunikálás begyakorolt beszédfordulatokkal (pl. bemutatkozás, bemutatás, üdvözlés, 

köszönés, alapvető információ kérése és adása saját magáról, társairól, közvetlen 

környezetéről, különböző dolgok kérése és adása, tetszés, nemtetszés kifejezése). Meg 

nem értés esetén nonverbális elemekkel, pl. testbeszéddel támogatott ismétlés, 

magyarázat kérése.  

Aktív részvétel dalok, mondókák, versek, , szóbeli nyelvi játékokban.  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  

Dalok, mondókák, versek, mesék, illusztrált történetek, mozgással kísért rövid 

cselekvéssorok, kérdések, rövid párbeszédek, dramatizált jelenetek, néhány mondatos 

leírások, egyszerű felszólítások, kérések, információ hiányán, illetve különbözőségén alapuló 

szövegek.  
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Fejlesztési egység  Összefüggő beszéd  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Rövid, egyszerű szövegek elmondása, illetve párbeszéd 

előadása társaival közösen, tanári segítséggel; munkájának 

bemutatása egyszerű nyelvi eszközökkel;  

 

A fejlesztés tartalma  

Gyermekirodalmi mű (pl. vers, dal, mese), történet, cselekvéssor közös vagy önálló előadása 

társak, másik osztály, szülők vagy tanárok részére.  

Felkészülést követően nonverbális elemekkel támogatott egyszerű nyelvi eszközökkel, 

begyakorolt beszédfordulatokkal megfogalmazott szerepjáték előadása társakkal.   

Tanári példa vagy autentikus hangzóanyag hallgatása és együttes elmondása után közös vagy 

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

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

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  

Dalok, versek, mesék, rövid történetek, cselekvéssorok, leírások (pl. tanulói munka 

bemutatása), rövid szerepek, interaktív feladatok.  

 

 

Fejlesztési egység  Olvasott szöveg értése  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A megértést segítő elemekre támaszkodva felismeri és megérti az 

egyszerű szövegeket  

egyszerű, autentikus szövegekből néhány alapvető információ 

kiszűrése;   

érdeklődés kialakítása a célnyelvi kultúra irodalmi, művészeti 

alkotásai iránt.  

A fejlesztés tartalma  

Rövid, hétköznapi szövegekben ismerős nevek, szavak és egyszerű fordulatok felismerése.  

Egyszerű, különböző műfajú szövegek olvasása, lényegük megértése. Különböző műfajú 

szövegek (pl. versek, mesék, történetek, fabulák, viccek) közös olvasása. 

 

 

 

Fejlesztési egység  Íráskészség  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

írásbeli válaszadás személyes adatokra vonatkozó egyszerű 

kérdésekre;  

a közösen feldolgozott olvasott szöveghez kapcsolódó írásbeli 

feladatok elvégzése;  

részvétel írásbeli nyelvi játékokban;  

A fejlesztés tartalma  
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Szavak és rövid szövegek másolása, illetve hallás utáni leírása.  

Rövid mondatok írása egyszerű nyelvi szerkezetek felhasználásával (pl. napirend 

bemutatása,emberek, állatok, tárgyak jellemzése, képfeliratok készítése).A fenti 

tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  

Leírás, felirat, utasítás, képeslap, üdvözlőkártya, meghívó, üzenet, SMS, e-mail, levél, 

adatlap, bejegyzés, dalszöveg.  

 

 

 

Ajánlott témakörök  

Ajánlott témakörök  Kapcsolódási pontok  Óraszám  

Család   

Bemutatkozás Én 

és a családom.  

Családtagok  

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: család 

és lakóhely.  

Erkölcstan: társas kapcsolatok, 

szokások.  

10 óra  

Iskola, barátok  

Iskolám, osztálytermünk.  

Tantárgyaim, tanáraim.  

Osztálytársaim, barátaim.  

 

Anyanyelv  

Erkölcstan: társas kapcsolatok:  

barátság, szeretet, tisztelet, 

segítő kapcsolat. 

Technika  

10 óra  

Számok, színek  
Vizuális kultúra: színek 

Matamatika  

4 óra  

Otthon   

Lakóhelyiségek, bútorok, 

berendezési tárgyak.  

Kedvenc játékaim.  

 

Matematika: tájékozódás a 

térben, halmazok.  

7 óra  

Étkezés  

Napi étkezések. Alapvető 

ételek  

Gyümölcsök, zöldségek  

Kedvenc ételeim, italaim.  

Természetismeret: az ember 

megismerése és egészsége: 

étrend.  

 

 

7 óra  

Idő  és időjárás Az 

óra.  

Évszakok és hónapok. A hét 

napjai és a napszakok.  

 

 

Matematika: számok írása, 

olvasása, állítások igazságának 

eldöntése, tapasztalati adatok 

lejegyzése, táblázatba rögzítése. 

8 óra  

Öltözködés  

Évszakok és ruhadarabok. 

Kedvenc ruháim.  

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

öltözködés, divat.   

 

Matematika: halmazok.  

6 óra  
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Sport  

Testrészek és mozgás. Kedvenc 

sportom.  

 

Természetismeret: az ember 

megismerése és egészsége: 

testrészek.  

Testnevelés és sport: mozgásos 

játékok, sportversenyek, 

szabályok.  

7 óra  

Szabadidő, szórakozás 

Szabadidős tevékenységek, 

kedvenc időtöltésem.  

Hobbik  

Testnevelés és sport: sportok.  

 

Ének–zene: zenehallgatás. 

Technika:barkácsolás  

8 óra  

Természet, állatok Kisállatok.  

Természetismeret: élőlények a 

ház körül, az állatok  

5 óra  

Állatok a ház körül. 

Kedvenc állatok.  

életmódjának főbb jellemzői, 

szoba- vagy kerti növények 

gondozása, érdekes növények; a  

Föld szépsége, egyedisége: a 

Kárpát-medence és hazánk 

nagytájai, növénytakarója és 

élővilága.  

 

 

Összesen:72 óra  

 

 

4. évfolyam   

TESTNEVELÉS  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Előkészítő és preventív mozgásformák  
Órakeret 10 

óra+ 

folyamatos  

Előzetes tudás  

A tanóra menetét segítő egyszerű alakzatok kialakítása és megtartása. 

Az alapvető gimnasztikai szakkifejezések ismerete és végrehajtása. A 

fittség, a higiénia, a baleset-megelőzés és a környezettudatosság 

területein megszerzett elemi ismeretek.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A testnevelés optimális tanulási környezetének további erősítése.  

Az elemi kommunikációs szabályok, formák és jelek megszokottá 

tétele, a testi és lelki egészségért való személyes felelősség tudatosítása. 

A szervezési feladatok körének bővítése, egyre önállóbbá tétele.  

Az egészségfejlesztés alapvető területein szerzett ismeretek gyarapítása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények   Kapcsolódási pontok  Fen
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MOZGÁSMŰVELTSÉG  

Térbeli alakzatok és kialakításuk (rendgyakorlatok): 

Tér- és távköz, többsoros vonal kialakítása. A tanórai feladat 

végrehajtásához szükséges egyéb térformák kialakítása. Gimnasztika: 

Nyújtó, erősítő és ernyesztő hatású szabadgyakorlati alapformájú 

gyakorlatok végrehajtása az ízületi és gerincvédelem szabályainak 

megfelelően eszköz nélkül és különböző eszközökkel. Játékos 

gyakorlatsorok zenére. Bemelegítő és levezető gyakorlatok 

egyénileg, párban és társakkal végrehajtva eszköz nélkül és 

különböző eszközöket felhasználva. Tudatos izomfeszítés, nyújtás és 

ernyesztés, légzőgyakorlatok a bemelegítésben és levezetésben.  

Tartásos és mozgásos elemek önálló végrehajtása.  

Keringésfokozó feladatok; zenés gimnasztika fokozódó intenzitással 

és terjedelemmel; gyermekaerobik gyakorlatsorok erőfejlesztő és 

aerob állóképesség-fejlesztő jelleggel. Ízületi 

mozgékonyságfejlesztés, aktív és passzív, dinamikus és statikus 

nyújtó gyakorlatokkal. Koordinációfejlesztő finommotoros 

gyakorlatok különféle eszközökkel. Testséma-, tér- és 

testérzékelésfejlesztő játékos gyakorlatok.  

Környezetismeret: 

tájékozódási 

alapismeretek.  

 

Vizuális kultúra: tárgy- 

és környezetkultúra, 

vizuális 

kommunikáció.  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: életvitel, 

háztartás.  
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Játék: 

A térbeli tudatosságot, az energiabefektetés tudatosságát és a 

testtudatot alakító, koordinációfejlesztő szerepjátékok, szabályjátékok 

és feladatjátékok kreatív, kooperatív, valamint versenyjelleggel. 

Játékok testtartásjavító feladatokkal.  

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés:  

Preventív, szokásjellegű tevékenységformák végzése egyedül, párban 

és csoportban. A biomechanikailag helyes testtartást kialakító és 

fenntartó gyakorlatok önálló alkotással és végrehajtással. Egy-egy 

nyújtó és erősítő hatású gyakorlat önálló végrehajtása a testtartásért 

felelős főbb izomcsoportokra korrekciós céllal is. Motoros, illetve 

fittségi tesztek pontosabb végrehajtása.  

Aktív, mozgásos relaxációs gyakorlatok, a progresszív és az interaktív 

relaxáció gyakorlatai.  

Higiéniával és a környezettudatossággal kapcsolatos ismeretek 

tudatos alkalmazása.   

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  

A bemelegítés és levezetés alapvető szabályainak ismerete. A 

biomechanikailag helyes testtartás jellemzői, fontossága, a 

gerincvédelem szabályai.  

A szervezet terhelésével, edzésével kapcsolatos elemi ismeretek.  

Pulzusmérés.  

A tartásos és mozgásos elemek szakkifejezéseinek bővülése. 

Higiéniai alapismeretek: a biológiai éréssel járó testi változások 

alapismeretei.  

Relaxációs alapismeretek: belső figyelem, önkontroll, testtudat, a 

feszültségek feloldása.  

Környezettudatosság: takarékosság, öltözői rend, saját felszerelés és a 

sporteszközök megóvása.  

Személyes felelősség: feladatok megindítását és megállítását jelző 

kommunikációs jelek felismerése és alkalmazása, egészség, sport, 

életviteli és életmód alapismeretek, biztonság, baleset-megelőzés és 

elsősegély-nyújtási alapismeretek.   

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Alakzat, testséma, helyes testtartás, sérülés, megelőzés, tartásos elem, 

mozgásos elem, stressz, feszültség, életmód, táplálkozás, fittség, edzettség, 

mozgásintenzitás, hajlékonyság, vélemény.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  
Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák  Órakeret 

27 óra  

Előzetes tudás  

A természetes hely- és helyzetváltoztató mozgások elnevezéseinek, 

legfontosabb vezető műveleteinek ismerete. Fentiek alkalmazása 

egyszerű játékhelyzetekben.  
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A mozgáskoordináció fejlődésével párhuzamosan az alapvető hely- 

és helyzetváltoztató mozgásformák stabillá és automatizálttá tétele, 

változó körülmények között is optimális precizitás kialakítása.  Az 

alapvető mozgáskészségek tanulásának folyamatában nagyfokú 

cselekvésbiztonság kialakítása - lehetőség szerint – a Kölyökatlétika 

mozgásanyagának beépítésével.  

Az egyéni, a páros és a csoportos tanuláshoz szükséges személyes és 

szociális kompetenciák továbbfejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények   Kapcsolódási pontok  

MOZGÁSMŰVELTSÉG  

Járások, futások, oldalazások, szökdelések és ugrások:  

Fordulattal, ritmus- és irányváltással; manipulatív feladatokkal 

kombinálva; mozgáskapcsolatokban, vonalak, bóják, ugrókötél által 

meghatározott mozgásútvonalakon; változó magasságú akadályok 

beiktatásával; különböző ritmusú és tempójú zenére.   

Szökdelések, el-, fel- és leugrások és érkezések zenére, ritmikusan, 

áthajtások közben, különböző eszközök segítségével; manipulatív 

mozgásokkal összekötve. Haladás kiépített, komplex akadálypályán. 

Három-öt mozgásformából álló helyváltoztató mozgássorok alkotása 

és végrehajtása zenére is. Menekülés és üldözés különböző 

tértárgyak, akadályok kerülésével, egyéb taktikai feladatokkal.   

Lendítések, körzések: 

Különböző testrészekkel különböző iramú és sebességű mozgások 

közben. Rövid mozgássorok alkotása és végrehajtása önállóan vagy 

párban a lendítésekre és körzésekre építve (zenére is).  

Hajlítások és nyújtások:  

Különböző testhelyzetek kialakítása hajlításokkal és nyújtásokkal az 

egyéni kreativitást felhasználva. Hajlítások és nyújtások 

összekapcsolása futásból felugrással, illetve különböző eszközökkel. 

Rövid mozgássorok alkotása és végrehajtása önállóan vagy párban a 

hajlításokra és nyújtásokra építve (zenére is).  

Fordítások és fordulatok:  

Fordítások különböző helyváltoztató mozgásokhoz kapcsolva. Fél és 

egész fordulat helyben, ugrással különböző eszközökön is. 

Fordulatok manipulatív eszközökkel kombinálva. Rövid 

mozgássorok alkotása és végrehajtása önállóan vagy párban a 

fordításokra és fordulatokra építve (zenére is).  

Tolások, húzások:  

Különböző eszközök húzása és tolása egyénileg, párokban és 

csoportokban fokozódó erőkifejtéssel, különböző eszközökkel és 

testrészekkel.  

Emelések és hordások:  

Társemelések és társhordások csoportokban, illetve az egyéni 

kompetenciáktól függően párokban. Különböző eszközök emelése és 

hordása az ízület- és gerincvédelem alapelveinek megfelelően.   

Függés- és lengésgyakorlatok:  

Vizuális kultúra: 

kifejezés, alkotás, 

vizuáliskommunikáció. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: életvitel, 

háztartás. 

 

Matematika:  

műveletek 

értelmezése; 

geometria, mérés, 

testek. 
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Mászókötélen, mászórúdon, bordásfalon, alacsonygyűrűn, KTK-n, 

egyéb játszótéri eszközökön az egyéni kompetenciáknak 

megfelelően. „Vándormászás”.  
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Egyensúlygyakorlatok: Különböző testrészeken és testhelyzetekben 

stabil és labilis felületen, csukott vagy bekötött szemmel. Egyensúlyi 

helyzetek megtalálása hely- és helyzetváltoztató mozgásokból, 

illetve manipulatív eszközhasználattal. Társas egyensúlygyakorlatok 

a közös súlypont megtalálásával. Eszközök egyensúlyban tartása 

mozgásban különböző testrészekkel, illetve eszközökkel. Egyéb 

egyensúlygyakorlatok. Gurulások, átfordulások:  

Különböző szereken, eszközökön; különböző kiinduló helyzetekből, 

előzetes és utólagos mozgással, egyensúlygyakorlatokkal, illetve 

manipulatív mozgásokkal összekapcsolva. Társsal, társakkal 

tükörképben és azonosan, társon át.  

Támaszok:  

Haladás kéztámaszos helyzetekben (utánzó mozgásokkal is) komplex 

akadálypályán, nehezített feltételek mellett. Ugrások, lépegetések 

kézzel („támlázás”) és lábbal különböző támaszhelyzetekben. 

Elszakadás a talajtól kézzel és/vagy lábbal különböző 

támaszhelyzetekből. Fel-, le-, átmászások eszközökre nehezített 

feltételekkel.  

A természetes hely- és helyzetváltoztató mozgásokat alkalmazó 

játékok: 

Szerep-, szabály- és feladatjátékok, kreatív és kooperatív játékok, 

népi gyermekjátékok a helyváltoztató természetes mozgásformák 

felhasználásával. Akadályversenyek, különböző magasságú eszközök 

leküzdésével. A közösség összteljesítményén alapuló versenyjátékok. 

A saját egyéni teljesítmény túlszárnyalását célzó egyéni versenyek.  

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  

A térbeli tudatosság (érzékelés): elhelyezkedés a térben; 

mozgásirány; a mozgás horizontális síkjai; a mozgás végrehajtásának 

útvonala; a mozgás kiterjedése.  

Az energiabefektetés tudatossága: idő, sebesség; erőkifejtés; lefutás. 

Kapcsolatok, kapcsolódások: testrészekkel; tárgyakkal és/vagy 

társsal, vagy társakkal.  

A tematikus területhez kapcsolódó mozgásos feladatok elnevezései. 

Az egyes mozgások vezető műveleteinek, tanulási szempontjainak 

fogalmi ismerete.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Hely- és helyzetváltoztató mozgás, térérzékelés, testérzékelés, 

mozgáskapcsolat, mozgásos játék, játékszabály, játékszerep, gyorsaság, 

állóképesség, erő, akadályverseny.   

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  
Manipulatív természetes mozgásformák  Órakeret 

35 óra  

Előzetes tudás  

Az eszközök ismerete, balesetmentes használata. A 

manipulatív alapmozgások vezető műveletei.   
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A tudatos gyakorlás és a gyakorlás általi fejlődés örömteli megélése 

során a magabiztosság erősítése.   

Bátor, sikerorientált tanulási igény megalapozása, ezzel hozzájárulás a 

szabadidős aktivitások és játéktevékenység mindennapi életben való 

használatához. A finommotorika fejlesztése – lehetőség szerint – a 

Kölyökatlétika mozgásanyagának beépítésével.   

Ismeretek/fejlesztési követelmények   Kapcsolódási pontok  

MOZGÁSMŰVELTSÉG  

Dobások (gurítások) és elkapások:  

Egy- és kétkezes gurítások és dobások helyből, majd haladásból.  

Különböző ívben és sebességgel érkező labdák és egyéb eszközök 

elkapása párban és csoportokban nehezített feltételek mellett. Alsó, 

felső, mellső dobások párban és csoportokban különböző erővel, 

irányba és távolságra haladómozgás közben. Gurítások, dobások és 

elkapások egyszerű cselekkel és egyéb feladatokkal kombinálva. 

Labdaátadások játékhelyzetekben. Kapura dobások talajról. Páros és 

hármas kapcsolatok kialakítása játékhelyzetekben.   

Rúgások, labdaátvételek lábbal:  

Labdás koordinációs gyakorlatok labdavezetéssel különböző 

alakzatokban. Labdavezetés- és labdakontroll-gyakorlatok váltakozó 

sebességgel és/vagy irányban társak között mindkét láb 

használatával. Belső csüd, teli csüd, teljes csüd, külső csüd 

használata feladatmegoldásoknál. „Dekázás” mindkét láb 

használatával. Rúgások a lábfej különböző részeivel helyből, 

mozgásból. Játékos passzgyakorlatok. Kézből rúgásfeladatok 

meghatározott célra, távolságra „dropból” is próbálkozva.  

Labdavezetések kézzel: 

A társsal azonosan, illetve tükörképben; váltakozó irányban, 

sebességgel, akadályok felhasználásával; kreatív feladatalkotással; 

labdadobással, gurítással kombinálva egyénileg, párban és 

csoportban; csoportos labdavezetéses feladatok.  

Ütések testrésszel és eszközzel:  

Puha labda és léggömb ütése testrésszel, rövid és hosszú nyelű ütővel 

különböző célfelületekre, távolságokra és magasságokra; háló 

(zsinór) fölött különböző magasságban és ívben a vizuális kontroll 

csökkentésével; egyénileg, párban és csoportban, tükörképben és 

azonosan. Ütések tenyeres és fonák mozgásmintával; szervaszerűen. 

A manipulatív természetes mozgásformák gyakorlása játékban 

Szabály- és feladatjátékok, sportjáték-előkészítő kisjátékok, alkotó és 

kooperatív játékok. Népi gyermekjátékok. A manipulatív mozgásokat 

alkalmazó, pontosságra, csökkenő hibaszázalékra, növekvő 

sikerességre, kreatív eszközhasználatra irányuló egyéni, páros és 

csoportos versenyek.  

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  

Vizuális kultúra:  

vizuális 

kommunikáció.  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: életvitel, 

háztartás. 
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Bonyolultabb játékfeladatok által megkövetelt, szabályok szerinti 

eszközhasználat.   

A manipulatív eszközhasználati technikák vezető műveletei.  

Térbeli és energiabefektetésbeli ismeretek az eszközhasználattal  

összefüggésben.  

Az eszközkezelés lehetőségeinek megkülönböztetése.  

A játékfeladat által megkövetelt szabályok szerinti eszközhasználat 

ismerete.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Alkalmazkodás, akarat, sporteszköz, használati szabály, lábfej, tenyeres, 

fonák, dekázás, droprúgás.  

 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

702 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű 

feladatmegoldásokban   
Órakeret 

15 óra  

Előzetes tudás  

A tanult tornaelemek, táncmozdulatok felismerése, végrehajtása. 

Egyszerű, 2 4 mozgásformák összekapcsolása, esztétikus végrehajtás 

mellett.  

Nyújtott karú támaszhelyzetek. Eredményes mászókulcsolás.  

Magabiztos statikus és dinamikus egyensúlyi helyzetek.  

Egyszerű tánclépésekkel, a zene ritmusára a tanár, a pár, a társak 

mozgásának többnyire sikeres követése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A felelősségteljes gyakorlás révén az önálló tanuláshoz szükséges 

képességek fejlesztése.   

A tornajellegű feladatok kombinált megoldásával a testérzékelés, a tér-, 

izom- és egyensúlyérzékelés továbbfejlesztése.  

A torna- és a táncelemek gyakorlásával hozzájárulás a relatív erő- és a 

ritmusképesség fejlődéséhez.  

Az esztétikus mozgásvégrehajtás rögzítése.   

A tánc jellegű feladatok tanulása közben a térbeliség (mozgás), az 

időbeliség (ritmus) és dinamika összehangolása.  

Ösztönzés az együttműködésre, alkalmazkodásra, a másik nem, a másik 

személy, a másik csoport elfogadására és megbecsülésére.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények   Kapcsolódási pontok  

MOZGÁSMŰVELTSÉG  

Torna:  

Torna-előkészítő mozgásanyag. Talajgyakorlatok (gurulóátfordulás 

előre és hátra az egyéni kompetenciákhoz illeszkedő nehézséggel - 

különböző kiinduló helyzetből, repülési fázissal, szerekre, párban, 

csoportban; fellendülési kísérletek segítségadással vagy nélküle 

kézállásba; kézenátfordulás oldalt, emelés zsugorfejállásba; felugrás  

kéztámasszal különböző szerekre; támaszugrások az egyéni 

kompetenciákhoz igazodva talajról, ugródeszkáról és/vagy 

minitrambulinról, egyéni-páros-társas egyensúly- és gúlagyakorlatok. 

Alaplendület és leugrás gyűrűn és/vagy nyújtón és/vagy játszótéri 

eszközökön. 3-6 mozgásforma kapcsolatában tornagyakorlatok 

önálló alkotása és végrehajtása egyénileg és párokban; kötél- és/vagy 

rúdmászás kísérletek mászókulcsolással (3 ütemű mászás); gyermek 

aerobikgyakorlatok.  

Tánc:  

Kreatív tánc különböző ritmusú, tempójú zenére.   

A fantázia és képzelet megjelenítése játékosan, önállóan alkotott  

Környezetismeret:  

testünk, 

életműködéseink.  

 

Ének-zene: magyar 

népi mondókák, népi 

gyermekjátékok, 

mozgásos 

improvizáció, ritmikai 

ismeretek. 
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mozgásokon keresztül zenére (kreatív tánc). A zene hangulata, 

dinamikája hatásának a mozgás általi kifejezése a gyermeki 

képzelőerő, kreativitás által.  

Páros vagy társas táncfolyamatok összhangban. Motívumismeret 

bővülése és az adott tánc(ok) struktúrájának egyre mélyebb megértése 

és végrehajtása. Páros és csoportos, változatos térformájú 

motívumfüzérek, gyermektáncok.  

Ritmusgyakorlatok egész testtel, a különböző testrészek ritmusában 

egyszerű párhuzamosságok kivitelezése.  

Tornához és tánchoz kapcsolódó játékok, versenyek, bemutatók: 

Szerepjátékok, szabályjátékok, feladatjátékok, kreatív és kooperatív 

játékok tornajellegű mozgásformák illesztésével. Népi játékok énekre, 

dalra, zenére. Kreativitásra, esztétikumra és mozgáspontosságra épülő 

egyszerű torna- és táncbemutatók.  

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  

A tornamozgások megnevezése, torna és testnevelés 

megkülönböztetése. Baleset- és sérülésveszélyes helyzetek 

elkerülésének módjai, a személyes teljesítőképesség határai 

átlépésével kapcsolatos kockázatok létezésének elfogadása. A tanult 

dalok szövege, a tanult táncokhoz kapcsolódó népi hagyományok, 

ünnepek elnevezései.   

A táncjellegű feladatmegoldások a Tánc és dráma kerettanterv 

mozgásanyagával összekapcsolhatók.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Gurulás, fellendülés, kéztámasz, spicc, egyensúlygyakorlat, tornaelem, 

alátámasztási pont, aerobik, pontozás, párvezetés, tánc, ütemmutató 

(metrum), szinkópa, szünet, táncház, fonó, „játszó”, felkérés.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Természetes mozgásformák az atlétika jellegű 

feladatmegoldásokban  

Órakeret 

20 óra+ 7 

óra+9 óra  

Előzetes tudás  

A futó-, ugró- és dobóiskolai alapgyakorlatok végrehajtása, azok 

vezető műveleteinek ismerete.   

Különböző intenzitású mozgások többször rövid ideig történő 

fenntartása játékos, változó körülmények között, illetve játékban.   

Széleskörű mozgástapasztalat a Kölyökatlétika játékaiban.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A futó-, ugró- és dobóiskola alapgyakorlatainak fokozódó 

pontosságú végrehajtása. Idő-, és tempóérzékelésen alapuló tartós 

futások gyakorlása. A mozdulat- és reakciógyorsaság, az aerob 

képességek és a törzs- és ízületi stabilizáció fejlesztése. Az atlétikai 

jellegű alapmozgások tanulása iránti motiváció erősítése a mozgások 

pontosságra törekvő, változatos gyakorlásával.   

Az önértékelés további erősítése. A testséma, a testtudat, a figyelem 

összpontosításának és a figyelem rugalmasságának fejlesztése.  
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Ismeretek/Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

 

MOZGÁSMŰVELTSÉG  

Járás- és futás mozgásformái: egyenletes és változó, illetve 

váltakozó ritmussal, sebességgel, erőkifejtéssel, 

lépéstávolsággal és/vagy lépésfrekvenciával; komplex 

akadálypályán;   

vágtafutás; tartós futás különböző terepeken; rajtgyakorlatok és a 

guggolórajt.  

Ugrások és szökdelések ugrásformái: 

Ugróiskolai gyakorlatok, sorozatszökdelések az ugrástávolság és  -

magasság változtatásával, páros és egylábon, különböző síkokban; 

távolugrás-kísérletek elugrósávból guggoló- és/vagy  

lépőtechnikával; magasugrás-kísérletek átlépő technikával; komplex 

futó- és ugróiskolai gyakorlatvariációk .  

Dobások mozgásformái:  

Egy- és kétkezes hajító-, lökő- és vetőmozdulatok célra, változó 

távolságra, különböző kiinduló helyzetekből. A forgómozgások 

előkészítő gyakorlatai.  

Hajítómozgások 3 lépéses dobóritmusban.  

 

Az atlétikai jellegű mozgások alkalmazása játékokban és a 

Kölyökatlétika versenyrendszerében:  

A Kölyökatlétika mozgásrendszerére épített szabályjátékok, 

feladatjátékok, kreatív és kooperatív játékok, önálló, páros és 

csoportos ugróiskolai gyakorlatsorok, játékok alkotása. A 

Kölyökatlétika eszközkészletének sokoldalú felhasználása 

kontrollált csapatversenyek formájában.   

A fent megnevezett tananyagtartalmakat megemelt óraszámban 

gyakoroljuk.  

 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  

Az energia-befektetés tudatosságának összetevői. A futó-, ugró- és 

dobófeladatokhoz tartozó mozgások megnevezései, a tanult 

mozgások vezető műveletei, idő- és távolságmérés, atlétikai 

eszközök elnevezései.  

A Kölyökatlétikai versenyforma ismerete, az egyéni szerepvállalás 

fontossága a csapat eredményessége érdekében.   

Közös szervezés, egymás teljesítményének értékelése és elfogadása.  

Környezetismeret:  

testünk, 

életműködéseink.   

 

Matematika: 

geometria, mérés, 

testek.  

 

Vizuális 

kommunikáció: 

közvetlen tapasztalás  

útján szerzett 

élmények 

feldolgozása, 

látványok 

megfigyelése, leírása.  

Kulcsfogalmak/f 

ogalmak  

Futó-, ugró- és dobóiskola, váltott lábú szökdelés, váltás, gát, forgás, 

dobóritmus, sarok-talp gördülés.  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai és 

taktikai feladatmegoldásaiban  

Órakeret  

15 óra+ 18 

óra+ 9 óra  

Előzetes tudás  

Tapasztalat a manipulatív természetes mozgásformák gyakorló- és 

feladathelyzetben történő alkalmazásáról.  

Motivált tanulás a játék folyamatában.  

Összjáték-tapasztalatok az egyszerű támadó és védő helyzetekről. A 

sportszerű viselkedés jellemzőinek ismerete.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A sportjátékok alaptechnikai és taktikai feladatmegoldásával 

hozzájárulás a taktikai gondolkodás fejlődéséhez.   

A közös játékfeladatok során a csapatérdek hangsúlyos megjelenítése az 

egyéni érdekkel szemben.   

A játéktevékenység során kialakuló döntéshelyzetek során a célszerű 

mozgásválasz megtalálása.  

A szabadidő aktív közösségi játékkal történő kitöltése igényének 

megerősítése.   

A tevékenységek során az énközpontúság csökkentése, ezáltal a taktikai 

gondolkodás további fejlesztése, az egyén csapathoz való pozitív 

viszonyának további megerősítése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények   Kapcsolódási pontok  

MOZGÁSMŰVELTSÉG  

Általános technikai és taktikai tartalmak: 

Támadó és védő feladatok terület- és emberfogással kisjátékok 

közben; páros cselezési feladatok, testcsel labdavezetéssel, játékos 

passzgyakorlatok; passzgyakorlatok labdavezetéssel kombinálva 

1:1, 2:1, 3:1 ellen.  Minikosárlabda:  

Kosárra dobási kísérletek helyből, büntetődobás alacsony palánkra; 

megindulás, megállás, sarkazás a kosárlabdában.  

Miniröplabda:  

Kosárérintés és alkarérintés, alsó egyenes nyitás puha labdákkal, 

léggömbbel egyénileg, párokban, csoportokban.  

Labdarúgás:  

Rúgások kapura és társhoz belsővel, belső csüddel, teljes csüddel, 

labdaátvételek; labdakontroll-gyakorlatok, lövő- és testcselek 

nehezedő feltételek mellett. A kispályás labdarúgás szabályainak 

alkalmazása 4:1 felállási formában, rombuszalakzatban. A felállási 

forma alkalmazása Területnyitás támadásban. Területszűkítés 

védekezésben. Kapusok szerepe védekezésben, támadásban.  

Szivacskézilabda:  

Kapura dobási kísérletek helyből, nekifutásból, páros lefutásból.  

Passzgyakorlatok. Ismerkedés a kapusjátékkal.  

Sportjáték-előkészítő (kis)játékok: 

Vizuális kultúra:  

vizuális 

kommunikáció.  

 

Matematika: számolás, 

térbeli tájékozódás, 

összehasonlítások, 

geometria.  

 

Magyar nyelv- és 

irodalom:  

kommunikációs jelek 

felismerése és 

értelmezése. 
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Létszámazonos (1:1; 2:2; 3:3; 4:4 ellen), létszámfölényes 

helyzetekben (2:1, 3:1, 4:1, 4:2 ellen) labdarúgás, szivacskézilabda, 

minikosárlabda (streetball) jelleggel; kis létszámú cicajátékok 

labdarúgás-, kézilabda-, kosárlabda jelleggel, fokozatos 

szabálybevezetéssel; területfoglaló, menekülő-üldöző taktikai 

játékok; palánkkosárlabda, miniröplabda, vonaljátékok, (kooperatív) 

zsinórlabda, átfutós röplabda puha labdákkal; sportjátékok rögtönzött 

mérkőzései kis létszámú csapatokkal, egyszerűsített szabályokkal. A 

fent megnevezett tananyagtartalmakat megemelt óraszámban 

gyakoroljuk.  

 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  

Kommunikációs formák és jelek felismerése a csapatjáték során. A 

kisjátékokhoz szükséges sportági alapszabályok ismerete.  

Törekvés a társas szabályok betartására. A sportszerű viselkedést 

igénylő helyzetek felismerése.  

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Labdaív, területvédés, cselezés, emberfogás, területfoglalás, technikai 

végrehajtás, taktikai gondolkodás, kooperatív játék, labdabirtoklás, 

emberelőny, esélykiegyenlítés, győzelem, vereség.   

 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős 

mozgásrendszerekben  
Órakeret 

15 óra  

Előzetes tudás  

A szabadtéri és természetben űzött mozgásos tevékenységek alapvető 

egészségvédelmi és környezettudatos szabályai.  

Az időjárási körülmények hatása a testmozgásra.  

Mozgástapasztalat néhány szabadidős mozgásrendszerről.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Az alternatív, szabadidős mozgásformák további megismerése és 

kipróbálása.  

A kihívást jelentő, új sportágak révén a mozgás iránti pozitív érzelmi 

bázis formálása.  

Az aktív szabad játék, majd a rekreáció a későbbi egészséget fenntartó, 

fejlesztő funkciójának megalapozása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények   Kapcsolódási pontok  Fen
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MOZGÁSMŰVELTSÉG  

Ismerkedés újabb alternatív és szabadidős aktivitásokkal, technikai 

készletükkel, taktikai elemeikkel és szabályaikkal és/vagy az 1-2. 

osztályban választottak további gyakorlása a lehetőségek 

függvényében:  

Szabad, aktív játéktevékenység; szabad mozgás a természetben 

változatos időjárási körülmények közepette; feladatok és játékok  

Technika, életvitel és 

gyakorlat: közlekedési 

ismeretek.  

 

Környezetismeret: 

testünk, 

életműködéseink;  

havon és jégen; siklások, gördülések, gurulások, gurítások különféle 

eszközökkel; hálót igénylő és háló nélküli labdás sportok, játékok; 

labdás játékok különféle labdákkal ; falmászás; íjászat, lovaglás, :, 

karate, nordic-walking, vívás. Egyéb szabadidős mozgásos, táncos 

tevékenységek. Gyermekjóga gyakorlatok.  

Az alternatív, szabadidős mozgásos tevékenységekben 

megvalósítható játékok.  

A választott mozgásrendszerhez illeszkedő játékok, ügyességi 

csapatversenyek, házi bajnokságok 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  

A választott szabadidős mozgásrendszerek elnevezései, alaptechnikai 

és taktikai elemei, legfontosabb szabályai, KRESZ-alapismeretek, a 

szabadidős mozgásokhoz tartozó szabályok, eszközök ismerete, a 

szabadidő- és médiatudatosság.   

A választás a helyi sajátosságok figyelembe vételével (képesített 

szakember, felszereltség) a helyi tanterv alapján történik. 

időjárás, éghajlat.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Rekreáció, szabadidő, játékszervezés, bőrbetegség, kullancs, UV-sugárzás,   
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A fejlesztés várt 

eredményei a két  

évfolyamos ciklus 

végén  

Előkészítő és preventív mozgásformák  

Egyszerű, általános bemelegítő gyakorlatok végrehajtása önállóan, zenére 

is.  

Önálló pulzusmérés.  

A levezetés helyének és preventív szerepének megértése.  

A nyújtó, erősítő, ernyesztő és légzőgyakorlatok pozitív hatásainak 

ismerete.   

A gyakorláshoz szükséges egyszerűbb alakzatok, térformák önálló 

kialakítása.   

Az alapvető tartásos és mozgásos elemek önálló bemutatása. A 

testnevelésórán megfelelő cipő és öltözet, tisztálkodás igényének 

megszilárdulása.  

A játékok, versenyek során erősödő személyes felelősség a magatartási 

szabályrendszer betartásában és a sportszerűen viselkedés terén.  

Különbségtétel az aktív és passzív ellazulás között. A „tudatos jelenlét” 

ismerete és annak alkalmazása a gyakorlatban.  

 

Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák  

Az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások célszerű, folyamatos és 

magabiztos végrehajtása.  

Az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások kombinálása térben, 

szabályozott energiabefektetéssel, eszközzel, társakkal.  

A bonyolultabb játékfeladatok, a játékszerepek és játékszabályok 

alkalmazása.   

A természetes hely- és helyzetváltoztató mozgások megnevezése, 

valamint azok mozgástanulási szempontjainak (vezető műveletek) 

ismerete.  

 

Manipulatív természetes mozgásformák  

A manipulatív természetes mozgásformák célszerű, folyamatos és 

magabiztos végrehajtása.  

A manipulatív természetes mozgásformák kombinálása térben és 

szabályozott energiabefektetéssel.   

A rendszeres gyakorlás és siker mellett az önálló tanulás és fejlődés 

pozitív élményének megerősödése.  

A pontosság, célszerűség és biztonság igénnyé válása. A 

sporteszközök szabadidős használatának állandósulása.  

 

Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű feladatmegoldásokban  

Részben önállóan tervezett 3-6 torna- és/vagy táncelem összekötése 

zenére is.  

A képességszintnek megfelelő magasságú eszközökre helyes technikával 

történő fel- és leugrás.  

Nyújtott karral történő támasz a támaszugrások során.  
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Gurulások, átfordulások, fordulatok, dinamikus kar-, törzs- és 

lábgyakorlatok közben viszonylag stabil egyensúlyi helyzet.  

A tempóváltozások érzékelése és követése.  

A tanult táncok, dalok, játékok eredeti közösségi funkciójának ismerete.  

 

Természetes mozgásformák az atlétikai jellegű feladatmegoldásokban  
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 A futó-, ugró- és dobóiskolai gyakorlatok vezető műveleteinek ismerete, 

precizitásra törekedve történő végrehajtása, változó körülmények között.  

A 3 lépéses dobóritmus ismerete.  

A különböző intenzitású és tartamú mozgások fenntartása játékos 

körülmények között, illetve játékban.  

Tartós futás egyéni tempóban, akár járások közbeiktatásával is.   

A Kölyökatlétika eszköz- és versenyrendszerének ismerete. A 

Kölyökatlétikával kapcsolatos élmények kifejezése.  

 

Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai és taktikai 

feladatmegoldásaiban  

A tanult sportjátékok alapszabályainak ismerete.   

Az alaptechnikai elemek ismerete és azok alkalmazása az előkészítő 

játékok során.  

Az egyszerű védő és a támadó helyzetek felismerése.  

Az emberfogásos és a területvédekezés megkülönböztetése.  

Törekvés a legcélszerűbb játékhelyzet-megoldásra.  

A csapatérdeknek megfelelő összjátékra törekvés. A 

sportszerű viselkedés értékké válása.  

 

Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő jellegű 

feladatmegoldásokban  

Néhány önvédelmi fogás bemutatása párban.  

Előre, oldalra és hátra esés, tompítással.  

A tolások, húzások, emelések és hordások erőkifejtésének 

optimalizálódása.   

A grundbirkózás alapszabályának ismerete és alkalmazása.  

A sportszerű küzdés, az asszertív viselkedés betartására törekvés.  

Az saját agresszió kezelése.  

Az önvédelmi feladatok céljának megértése.  

 

Természetes mozgásformák a vízbiztonságot kialakító és 

úszógyakorlatokban  

Egy úszásnemben 25 méter leúszása biztonságosan.  

Fejesugrással vízbe ugrás.  

Az uszodai rendszabályok természetessé válása. A 

tanult úszásnem fogalmi készletének ismerete.  

 

Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős 

mozgásrendszerekben  

 

Legalább 4 szabadidős mozgásforma és alapszabályainak ismerete. A 

tanult szabadidős mozgásformák sporteszközei biztonságos 

használatának, alaptechnikai és taktikai elemeinek ismerete, alkalmazása.  
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A szabadidős mozgásformák önszervező módon történő felhasználása 

szabad játéktevékenység során.  

A szabadtéren, illetve speciális környezetben történő sportolással együtt 

járó veszélyforrások ismerete.  
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Az intézmény helyi tanterve 

Óraszámok  5–8. 

évfolyamon  

 

 

 

Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 
7.  

évf. 
8. évf. 

Magyar nyelv és irodalom  4+1  4+1  3+1,5  4+1  

Idegen nyelv  3  3  3  3  

Matematika  4  3+1  3+1  3+1  

Erkölcstan  1  1  1  1  

Tört., társ. és államp. Ismeretek  2  2  2  2  

Természetismeret  2  2+0,5  
  

Fizika  
  

2  1  

Kémia  
  

1+0,5  2  

Biológia – egészségtan  
  

2  1+0,5  

Földrajz  
  

1  2  

Ének-zene  1  1  1  1  

Dráma és tánc   1  
   

Vizuális kultúra  1  1  1  1  

Informatika  1  1+0,5  1  1+0,5  

Technika, életvitel és gyakorlat  1  1  1  
 

Testnevelés  5  5  5  5  

Osztályfőnöki  1  1  1  1  

Szabadon tervezhető órakeret  2 3 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret  28  28  31  31  

 

 

A dráma és tánc tantárgy az 5. osztály magyar óráiba integrálva.  
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Magyar irodalom 5-8. évfolyam  

 

 

5. évfolyam   

 

A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez 

szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának a 

folytatása. A tanulók hallott és írott szövegalkotási és szövegértési kompetenciának fejlesztése 

a kognitív folyamatok, az életkori sajátosságok és az egyéni képességek figyelembevételével.  

A kerettanterv úgy tekint erre a fejlesztési periódusra, mint amely már lehetőséget nyújt 

az irodalom jelenségének mélyebb megértésére. Nemcsak a kultúra hordozójának tekinti az 

irodalmat, és nemcsak a kommunikáció egyik változatának, hanem például a János vitéz, a 

mesék és a közösen megismert regények során a nagy emberi kérdésfeltevésekkel való 

ismerkedés helyének is. Ennek előfeltétele a tanterv, az iskola és a nevelő részéről, hogy vegye 

figyelembe a tanuló életkorából fakadó absztrakciós szintjét. A tanuló részéről pedig az, hogy 

legyen partner azoknak a képességeknek a kialakításában, amelyek az effajta irodalomértéshez 

elengedhetetlenek.   

         Az 5 évfolyamon számos képességszintet el kell érni. Beszédkészség szempontjából a 

tanuló beszéde fejlődjön tovább a megfelelő artikuláció, szókincs és nyelvhelyesség 

szempontjából. A hallott szövegről legyen képes rövid szóbeli összefoglalást adni. 

Megszólalásaiban magyarórán és azon kívül is alkalmazkodjék a hallgatósághoz és a 

beszédhelyzethez.   

Olvasás szempontjából legyen képes érzékelni a szövegek műfaji különbségeit. Tudjon 

néhány mondatos véleményt megfogalmazni az olvasottakról szóban és írásban. Legyen képes 

rövidebb szövegek alkotására, személyes és olvasmányélmények megfogalmazására.   

Tanulási képesség szempontjából jó, ha a tanuló képes különböző vázlatok 

felhasználására különböző témájú, műfajú szövegek megértésére, megfogalmazására.   

Szövegértés szempontjából szükséges a globális, információkereső, értelmező és 

reflektáló olvasás, továbbá tartalommondás; a cím és a szöveg kapcsolatának magyarázatása; a 

címadás.     

Irodalomismeret szempontjából a tanuló ebben a szakaszban megfigyeli a költői nyelv 

néhány sajátosságát, a műfajok némelyikét, a szerkezetiség némely megnyilvánulásait, a téma 

és hangulat változatait, a szereplő, az elbeszélő kérdésköreinek némely aspektusát, továbbá a 

tantervben számára előírt fogalmakat.   

Erkölcsi ítélőképesség szempontjából megismerkedik a tetszésnyilvánítás árnyaltabb 

nyelvi formáival, a különböző kultúrák és eltérő vélemények tiszteletben tartásának 

fontosságával.  
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• A kerettanterv által előírt óraszám:  

65 óra.   

• A tematikai egységeknél feltüntetett 

óraszám magában foglalja a 

témakörök összefoglalásait, a 

számonkéréseket, a szövegalkotás 

fejlesztésére, valamint arégió, a 

lakóhely kultúrája, irodalmi emlékei 

megismerésére szánt órákat is.   

• Ajánlás a helyi tanterv időkeretéből 

felhasználható órákra:   

           : 4 óra - műajánlás (a tematikai                

egységeknél feltüntetve)  

           : 3 óra -ismétlések, rendszerezések,               

számonkérések   

  
 

 

 

Éves óraszám: 72+36  

Heti óraszám: 2+1  

 

 

 

 

 Órakeret  

A könyvek varázsa  1 óra+1 óra  

Mesék bűvöletében  14 + 2+2 óra  

Petőfi Sándor: János vitéz 18+18 óra  

Múltunk a mítoszokban                             4+4 óra  

A Biblia világa  4+4 óra  

Ez a föld a mi hazánk  

(Táj, szülőföld; Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 

15 + 1+3 óra  

 

Az ember világa  

(Család, gyerekek és szülők; barátság, emberi kapcsolatok)  

9 +1+3 óra  

Ismétlések, rendszerezések, számonkérések  + 3+1 óra  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  A könyvek varázsa  Órakeret    

1+1 óra  

Előzetes tudás  

Művek az olvasásról, a tömegkommunikációs eszközökről, az 

internetezésről és hatásaikról.   

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Annak felismertetése, hogy az olvasás jelentős szerepet játszik a 

személyiség formálásában, a képzelet, a szövegalkotás, a szövegértés 

fejlesztésében. Az olvasási kedv erősítése. A számítógép-használat 

előnyei és káros hatásai.  

Érvek és ellenérvek megfogalmazása adott témában.   

 

 

Ismeretek  
Követelmények  Kapcsolódási pontok  

 

Művek a világ- és magyar 

irodalomból az olvasásról,  a 

számítógép-használatról és 

hatásaikról.  

Pl.: Michael Ende: Előszó 

helyett: Szigorúan véve,  Petőcz 

András: Internetvers.András:  

A tanuló  

 azonosítja a művekben 

megjelenített témát, 

gondolatot, érzelmet, 

hangulatot;  

 ismert műfajú művek 

olvasásával, értelmezésével  

érveket és ellenérveket 

fogalmaz meg bizonyos 

kérdésekben.  

 

 

Dráma és tánc: 

kifejező beszéd, 

történetmondás.  

 

 

 

 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Olvasás.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  
Mesék bűvöletében  

Órakeret 

14 óra  

 

A helyi 

tanterv 

időkeretéb 

ől + 2 

óra+2 a  

szabadon  
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Előzetes tudás  

Népmesék, műmesék. Verses és prózai formájú mesék. A mese műfaji 

változatai.  

Mesehősök, meseformulák. Meseírók, mesegyűjtők (magyar és 

világirodalmi, valamint kortárs példákkal).  

Tájékozottság a lakóhely néhány kulturális sajátosságáról.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Annak felismerése, hogy a mesék segítenek alapvető 

magatartásformák,erkölcsi értékek megismerésében és értékelésében. 

Meseélmények, mesehősök, mesei fordulatok, mesei jellemzők 

felidézése, rendszerezése, kreatív gyakorlatok, mesemondás. Újabb 

mesék megismerése, a műfaji változatok tudatosítása. A befogadói 

képességek fejlesztése: a valóság és fikció különbségének belátása, 

mesék verses és prózai formáinak tudatosítása. A fogalmi gondolkodás 

fejlesztése a mesékkel kapcsolatos fogalmak alkalmazásával. Szóbeli 

kifejezésformák: történetmondás, cselekményismertetés, mesehősök 

bemutatása; művek, részletek előadása.  

A szűkebb környezethez való kötődés alakítása, az értékek 

megbecsülése.  

Ismeretek  
Követelmények  Kapcsolódási pontok  

Mesék.  

Nép- és műmesék. Hazai 

nemzetiségek és más népek 

meséi.   

Verses és prózai formájú mesék. 

Meseregény(ek), 

meseregényrészletek.  

Példák különféle műfaji 

változatokra (pl. 

tündérvarázsmese, valódi mese, 

hősmese, csalimese, láncmese, 

hazugságmese, tréfás mese).  

(Pl. TündérszépIlona és  

Árgyélus, Az okos lány, A bolond 

falu, egy cigánymese.)   

 

Állatmesék verses és prózai 

formában (egy téma több  

A tanuló  

 ismert műfajú művek 

olvasásával, értelmezésével 

illeszkedik az új 

nevelésioktatási szakasz 

irodalmi/képességfejlesztési 

folyamatába (átismétel, 

felidéz);   

 megismer műveket a magyar 

népmesék, műmesék, hazai 

nemzetiségek és más népek 

meséi köréből;  

 tudatosítja a mese különféle 

műfaji változatainak, illetve 

egy-egy mű variánsainak 

létezését, a népmese és a 

műmese fogalmát;   

 tudatosítja a valóság és mese  

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek:  

történetekben a valós 

és a fiktív elemek 

megkülönböztetése.  

 

Dráma és tánc: 

kifejező beszéd, 

mesemondás.  
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variánsa, pl. La Fontaine 

klasszikus történetei és új 

átdolgozások).  

 

J. K. Rowling: Harry Potter és a 

bölcsek köve. 

 

A lakóhely kultúrája.  

 

 

 

Irodalmi művekhez kapcsolódó 

szövegalkotási feladatok 

készítése különféle műfajokban.  

 

 

Ajánlás a helyi tanterv 

időkeretéből felhasználható 

órákra:  Népdalok.   

A népköltészet hatása Petőfi 

Sándor verseiben (Megy a juhász 

szamáron…).  

 

 

(fikció) különbségét; egy-egy 

feldolgozás verses és prózai 

formáját;   

 alkalmazni tudja a műfajjal 

kapcsolatos legfontosabb 

fogalmakat;   

 képes 

cselekményismertetésre, 

hősbemutatásra;   

 megtanul és előad 

művet/műrészletet;  

 képes az elbeszélés, jellemzés 

közlésformáinak 

gyakorlására;  

 megismer valamely népi 

hagyományt lakóhelye 

vonatkozásában.  

 

 

Hon és népismeret: 

helyi hagyományok, 

hazai nemzetiségek 

kultúrája és 

hagyományai.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Népmese, tündérmese, csalimese, állatmese (fabula), meseregény, 

mesealak, meseformula, meseszám; vers, próza, más mesei elemek.  

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  
Petőfi Sándor: János vitéz 

Órakeret  

18 óra+  

18 óra a 

szabadon  

f.  

Előzetes tudás  

Mesék; mesehős, kaland. Cselekmény, helyszínek, elbeszélés, párbeszéd, 

leírás. Verses epikai művek, verselés, rímelés.   

Petőfi néhány lírai alkotása (köztük: Anyám tyúkja, Füstbe ment terv, 

Nemzeti dal).   

Elbeszélés, leírás, jellemzés, levél; mindennapi tájékoztató szövegek.  

A tematikai 

egység 

nevelésifejlesztési 

céljai  

Magatartásformák megítélése, az erkölcsi jó és rossz elkülönítése, 

azonosulás erkölcsi értékekkel (pl. hűség, bátorság).  

A János vitéz olvasása, részletes feldolgozása folyamatában felismer 

epikai jellemzőket, adott szempontokból elemzi és minősíti a művet (pl. 

tér, idő, cselekmény, szereplő, elbeszélő). Megismeri, megérti és képes 
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jellemezni a szereplőket; együttműködik a mű poétikai, nyelvi 

sajátosságainak feltárásában. Szóbeli és írásbeli fogalmazási képessége  

 

 különböző közlésformájú önálló gyakorlatok révén fejlődik. Képessé 

válik élménye, véleménye megosztására, memoriterek előadására.  Az 

olvasott irodalmi műhöz (is) kapcsolódóan az elbeszélés, a leírás, a 

jellemzés közlésformáinak gyakorlása, rövid érvelő szövegek 

készítése.   

Ismeretek   
Követelmények  Kapcsolódási pontok  
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A János vitéz cselekménye, 

szerkezete.   

A mű mesei elemei  

(cselekmény, hősök) – népies 

elbeszélő költemény/verses 

mese.   

 

Kukorica Jancsi útja, tettei, 

választásai (értelmezés, 

jellemzés).  

 

A megjelenítés eszközei (az 

egységenkénti feldolgozás során 

néhány poétikai eszköz 

megismerése: képek, pl.  

hasonlat, megszemélyesítés, 

metafora; alakzatok, pl. ellentét, 

párhuzam, felsorolás, 

megszólítás, felkiáltás, kérdés).  

 

Verselési elemzések, ritmizálási 

gyakorlatok. Az epikus 

közlésformák, az epikus művek 

szerkezeti részei.  

 

 

 

 

 

 

 

A szűkebb környezethez való 

kötődés alakítása.  

 

 

 

A tanuló  

 ismeri az epikai műnem 

jellegét (tér, idő, cselekmény, 

szereplő, elbeszélő);  

 elemzi és minősíti ezeket a 
viszonyokat, szempontokat a  

János vitéz részletes 

feldolgozása során;  

 - jellemzi a mű szereplőit;  

 megismeri a kapcsolódó 

elméleti fogalmakat (pl. 

népiesség, verses epika; 

elbeszélő költemény);  

 megkezdi az ismerkedést a 

poétikai eszközökkel – a 

szóképek, alakzatok 

felismerése, megnevezése ettől 

kezdve folyamatos feladat;  

 felismeri a versritmust;  

 képes önálló szövegalkotási 

feladatok megoldására 

(különféle közlésformák; 

nézőpontváltás stb.);  

 képes az elbeszélés, leírás, 

jellemzés közlésformáinak 

gyakorlására;  

 néhány, különféle típusú, a 

mindennapokban megjelenő 

írott és elektronikus szöveg 

elkészítésére;  

 képes saját véleményének 

megfogalmazására, érvelő 

szövegek készítésére;  

 alkalmas memoriterek 

előadására (szövegrészletek a 

műből);  

 megismer valamely kulturális, 

népi hagyományt lakóhelye 

vonatkozásában   

 képes az elbeszélés, leírás, 

jellemzés közlésformáinak 

gyakorlására.  

 

Erkölcstan: társas 

kapcsolatok, segítő 

kapcsolatok, felnőtté 

válás, beavatás.  

 

Ének-zene: ritmusérzék 

fejlesztése, ritmizálás.  

 

Vizuális kultúra; 

mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

illusztrációk,a János 

vitéz rajzfilmen, 

hangoskönyvben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek; 

természetismeret; 

matematika; vizuális 

kultúra: narratív 

szövegek, leírások, 

érvelő szövegek 

alkotása. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Epika, elbeszélő költemény; hasonlat, megszemélyesítés, metafora, ellentét, 

párhuzam; ritmus, ütemhangsúlyos verselés, verssor, ütem, felező 12-es 

sorfajta, páros rím, leírás.  

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Múltunk a mítoszokban                             

 

Órakeret  

4 óra +4 

óra a  

szabadon  

f.  

 

 

Előzetes tudás  
Olvasmányélmények kapcsolatokról, viselkedési mintákról, családról, 

szülő-gyerek kapcsolatról.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Archetipikus helyzetek felfedezése mitológiai történetekkel.   

Olvasói tapasztalatok, élmények előhívása, megidézése (szereplőinek 

tettei, érzelmei, gondolatai, a megjelenített emberi helyzetek szóbeli és 

írásbeli közlésekben.  

 

Ismeretek  
Követelmények  Kapcsolódási pontok  

Kapcsolatok (családi, baráti stb.) 

sokfélesége az irodalmi 

művekben.  

 

Mitológiai történetek (pl. Parisz  

ítélete, Daidalosz és Ikarosz stb.) 

 

A választott művekhez 

kapcsolódó fogalmi ismeretek. A 

leghíresebb görög mitológiai 

alakok .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tanuló   

 az irodalmi művek 

segítségével is megfigyeli a 

kapcsolatok sokféleségét, a 

téma irodalmi megjelenésének 

változatosságát, felfedez 

archetipikus helyzeteket 

mitológiai történetekkel;  

 felismer irodalmi témákat, 

formákat;   

 gyakorolja a jegyzetelést, 

vázlatkészítést;   

 képes véleménye szóbeli és 

írásbeli megfogalmazására az 

olvasott szövegek 

szereplőinek tetteiről, 

érzelmeiről, gondolatairól, a 

megjelenített helyzetekről, 

folyamatos fejlesztési célként.  

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: ókori görög 

istenek, hősök.  

 

Ének-zene; vizuális 

kultúra: mitológiai 

témák a zenében, a 

képzőművészetben.  

 

Erkölcstan: család, 

kapcsolatok.  
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Mítosz, mitológiai történet.    

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  
A Biblia világa  

Órakeret  

4 óra +4 

óra a  

szabadon  

f.  

 

 

Előzetes tudás  Olvasmányélmények kapcsolatokról, viselkedési mintákról, családról.   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Archetipikus helyzetek felfedezése bibliai történetekkel.  

A harmonikus családi élet megtartó erejének felismerése, az értékes 

emberi kapcsolatok megbecsülése. Folyamatos fejlesztési cél az 

irodalmi művekben az emberi alaphelyzeteknek, az emberi kapcsolatok 

sokféleségének, a téma irodalmi megjelenésének megfigyelése, 

ideértve a témák változatait is.   

Ismeretek  
Követelmények  Kapcsolódási pontok  

 

Kapcsolatok sokfélesége az 

irodalmi művekben.  

 

Bibliai történetek (pl. A világ 

teremtése, A vízözön története, 

Jézus, az ember fia stb.)  

A Biblia legismertebb alakjai. 

 

A választott művekhez 

kapcsolódó fogalmi ismeretek.  

 

 

 

 

 

A tanuló   

 az irodalmi művek 

segítségével is megfigyeli az 

kapcsolatok sokféleségét, a 

téma irodalmi megjelenésének 

változatosságát korszaktól, 

műfajtól és formától 

függetlenül;  

 képes véleménye szóbeli és 

írásbeli megfogalmazására az 

olvasott szövegek 

szereplőinek tetteiről, 

érzelmeiről, gondolatairól, a 

megjelenített emberi 

helyzetekről folyamatos 

fejlesztési célként;  

 gyakorolja a jegyzetelést, 

vázlatkészítést.  

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: ó- és 

újszövetségi történetek.  

 

Ének-zene; vizuális 

kultúra: biblikus témák 

a zenében, a 

képzőművészetben.  

 

Erkölcstan: 

család,kapcsolatok.  

 

Rajz:  

A Biblia a festészetben 

és a szobrászatban.  
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Biblia, Ószövetség, Újszövetség.Kereszténység.  

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Ez a föld a mi hazánk  

(Táj, szülőföld; Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 

Órakeret 

15 óra  A 

helyi 

tanterv 

időkeretéb 

ől+ 1 

óra+3 óra 

a  

szabadon  

f.  

 

Előzetes tudás  

Lírai alkotások és a kapcsolódó fogalmak. Korábban olvasott 

gyermekregények, meseregények, ifjúsági regények.  Epikus művek 

jellemzői: szerkezet, idő, helyszín, cselekmény, fordulat, szereplő; 

magatartásformák értékelése; vélemény megosztása. Tájékozottság a 

lakóhely, az iskola környezetének néhány kulturális sajátosságáról.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A tájhoz, a szülőföldhöz való kötődés érzelmi igényének alakítása. 

Annak tudatosítása, hogy vannak gyakori témák, motívumok az 

irodalomban; ezzel párhuzamosan annak megértetése, hogy a 

tematika nem műnemhez, műfajhoz kötődik. Olvasói tapasztalatok 

megidézésével szövegek műfaji különbségének érzékeltetése.  A Pál 

utcai fiúk keletkezése, cselekménye, valóságalapja, sikerei, utóélete.  

A gyermekkori konfliktusok átélése, azonosulás a vállalható erkölcsi 

értékekkel. Az elmélyült olvasás, a hatékony, önálló szövegfeldolgozás 

támogatása, felkészülés A Pál utcai fiúk sok szempontú 

megközelítésére. A szóbeli és írásbeli szövegalkotási képesség 

továbbfejlesztése feladatok megoldásával, pl. jellemzés, levél, 

elbeszélés, jellemzés nézőpontváltással, kreatív írás. Dramatikus játék 

előadása.  

 

A szűkebb környezethez való kötődés alakítása, az értékek  

megbecsülése. Valamely kulturális, irodalmi, népi hagyomány, továbbá 

jelen, kortárs kulturális tény megismerése a lakóhely  

(tájegység/település/kerület) vagy az iskolája vonatkozásában. Önálló 

és/vagy csoportos gyűjtőmunka támogatása (internethasználattal is), 

felkészítés prezentáció bemutatására/értelmezésére.  

Ismeretek  
Követelmények  Kapcsolódási pontok  
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Petőfi Sándor: Az Alföld (és más 

műve, pl. Úti levelek).  

Epikai művek (részletek) és lírai 

alkotások magyar tájakról, 

városokról illetve vallomások a 

szülőföldről.   

A választott tárgyhoz kapcsolódó 

fogalmi ismeretek.   

 

A tanuló  

 tudatosítja, hogy vannak 

gyakori témák, motívumok az 

irodalomban;  

 megismeri, hogy a tematika 
nem műnemhez, műfajhoz  

kötödik;   

 érzékeli a szövegek műfaji 

különbségét (mese –  

Természetismeret: az 

olvasott művek 

topológiája.  

 

Hon és népismeret: 

hazai táj; az én 

városom, falum.  

 

Informatika:  
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A régió, lakóhely kultúrája, 

emlékhelyei/az iskola névadója.   

 

A választott tárgyhoz kapcsolódó 

fogalmi ismeretek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk - 

sok szempontú megközelítés.  

Tér- és időviszonyok  

(cselekményidő/külső, történelmi 

idő), cselekmény, szerkezet, 

szereplők/jellemek, kapcsolatok, 

dokumentum; lírai mű – 

elbeszélés);   

 megfigyeli a jellegzetes 

magyar tájak, városok 

megjelenítésének formáit;   

 megismeri egy-egy jelentős 

alkotónak a szülőföldjéhez, a 

magyar tájhoz való 

viszonyulását (ez is fejleszti, 

alakítja a kötődés igényét, pl.  

nemzeti öntudat, hazafias 

nevelés);   

 azonosítja a művekben 

megjelenített témát, 

motívumot, gondolatot, 

érzelmet, hangulatot;   

 Petőfi Sándor: Az Alföld 

(elemzés és memoriter is).  

 

 

A tanuló  

 megismer valamely kulturális, 

irodalmi, népi hagyományt 

lakóhelye  

(tájegység/település/kerület) 

vagy iskolája vonatkozásában 

(pl. felkeresnek egy irodalmi 

emlékhelyet, emléktáblát, 
szobrot);  

 ismerkedik jelenének 
hagyományaival (pl.  

nemzetiségi irodalom, 

folklór, múzeum, színház), az 

ide kötődő/kapcsolódó szerző 

legalább egy irodalmi 

művével;  gyűjtőmunkája  

eredményeképpen 

(internethasználattal is) az 

anyagból valamely 

prezentációt készít.  

 

A tanuló   

 megismerkedik a házi 

olvasmányok megközelítési 

szempontjaival, 

lehetőségeivel;   

tájékozódás, 

információgyűjtés 

tájakról, városokról.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hon és népismeret: 

hazai táj, helytörténet, 

helyi hagyományok; az 

én városom, falum; 

hazai nemzetiségek 

kultúrája és 

hagyományai.  

 

Vizuális kultúra: 

folklór, 

képzőművészet, 

tárgykultúra, építészet 

a településen, a 

régióban.  

 

 

 

 

 

 

 

Erkölcstan: jó és rossz, 

bűn és erény, a 

lelkiismeret.  

 

Dráma és tánc: 

elbeszélő szöveg 
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konfliktusok. Elbeszélői 

nézőpont.  
 előzetesen felkészül a mű sok 

szempontú megközelítésére  

(feladatok; adatkeresés,  

egyegy jelenetének 

dramatizált  

Fen
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A mű fontos témái (pl. barátság, 

közösség, önfeláldozás, gyerekek-

felnőttek, hűségárulás).  

 

 

 

 

 

Ajánlás a helyi tanterv 

időkeretéből felhasználható 

órákra:   

Petőfi Sándor: 

Szülőföldemen,Weöres Sándor: 

Tájkép.  

jegyzetelés, vázlatkészítés 

stb.);  

képes szövegalkotási feladatok 

megoldására (szóban/írásban), 

pl.  

jellemzés, levél, elbeszélés, 

jellemzés nézőpontváltással, 

kreatív írás; képes 

szövegrészlet 

megtanulására, esetleg 

jelenet, dialógus előadására, 

dramatikus játékra.  

 

megjelenítése.  

 

 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tájleíró költemény, úti levél, útleírás, téma, motívum.   

Ifjúsági regény, cselekmény, tér- és időviszonyok, szerkezet, konfliktus, 

elbeszélői nézőpont.  

Hagyomány, emlékhely, irodalmi emlékhely.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Az ember világa  

 

     (Család, gyerekek és szülők; barátság, emberi                

kapcsolatok)  

Órakeret 

9 óra   

 

A helyi 

tanterv 

időkeretéb 

ől + 1 

óra+3 óra 

a  

szabadon  

f.  

Előzetes tudás  
Olvasmányélmények; családról, anya-gyerek kapcsolatról szóló lírai és 

epikai alkotások.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A harmonikus családi élet megtartó erejének felismerése, az értékes 

emberi kapcsolatok megbecsülése. Folyamatos fejlesztési cél az 

irodalmi művekben az emberi alaphelyzeteknek, az emberi kapcsolatok 

sokféleségének, a téma irodalmi megjelenésének megfigyelése, 

ideértve a témák változatait is.   

Olvasói tapasztalatok, élmények előhívása, megidézése (szereplőinek 

tettei, érzelmei, gondolatai, a megjelenített emberi helyzetek szóbeli és 

írásbeli közlésekben.  

Felkészítés Arany János Családi kör című művének elemző 

bemutatására, szöveghű tolmácsolására.   

Ismeretek  
Követelmények  Kapcsolódási pontok  
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Családi, baráti kapcsolatok  A tanuló   
 

 

 

sokfélesége az irodalmi 

művekben.  

 

Kisepikai (pl. Móricz Zsigmond, 

Fekete István művei) és 

nagyepikai (teljes művek és 

részletek, pl. Mark Twain: Tom 

Sawyer kalandjai, Nógrádi  

Gábor: PetePite), valamint lírai 

alkotásokban.  

 

Arany János: Családi kör – 

versértelmezés.  

 

A választott művekhez 

kapcsolódó fogalmi ismeretek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajánlás a helyi tanterv 

időkeretéből felhasználható 

órákra:  kisepikai és nagyepikai 

művek és részletek, lírai 

alkotások az adott témában: pl.   

Petőfi Sándor: Egy estém otthon,  

Bálint Ágnes: Szeleburdi család. 

 

 

 

 

 

 

 

 

az irodalmi művek 

segítségével is megfigyeli az 

emberi kapcsolatok 

sokféleségét, a téma 

irodalmi megjelenésének 

változatosságát korszaktól, 

műfajtól és formától 

függetlenül; felismer emberi  

alaphelyzeteket és irodalmi 

témákat, formákat;   

részt vesz ajánlott 

olvasmányok közös 

feldolgozásában (tér- és 

időviszonyok, cselekmény, 

szereplők, elbeszélői 

nézőpont, szerkezet stb.); 

választhatja klasszikus és 

népszerű ifjúsági regények 

bemutatását (szemelvények 

vagy egyéni beszámolók, 

ajánlások); az érdeklődés 

felkeltésének céljából is (a 

mű hatása);  

gyakorolja a jegyzetelést, 

vázlatkészítést;  képes Arany 

János Családi kör című 

művének elemző 

bemutatására (memoriter is); 

képes véleménye szóbeli és 

írásbeli megfogalmazására 

az olvasott szövegek 

szereplőinek tetteiről, 

érzelmeiről, gondolatairól, a 

megjelenített emberi 

helyzetekről, folyamatos 

fejlesztési célként.  

Erkölcstan: 

család,barátság.   

 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Életkép, elbeszélés, novella, regény, vers, ritmus.  
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Magyar nyelv  

 

5. évfolyam   

 

A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges 

kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása. A 

tanulók hallott és írott szövegalkotási és szövegértési kompetenciának fejlesztése a kognitív 

folyamatok, az életkori sajátosságok és az egyéni képességek figyelembevételével. A nyelvről 

szerzett tapasztalati (élményalapú) és tárgyi ismeretek mélyítése, bővítése.   

Az 5. évfolyamon a tanulók már jól olvasnak, viszonylag hosszabb szövegeket is rövid idő 

alatt meg tudnak ismerni.   

Az 5. évfolyamon számos képességszintet el kell érni.   

Beszédkészség szempontjából az 5. évfolyamon a tanuló beszéde fejlődjön tovább a 

megfelelő artikuláció, szókincs és nyelvhelyesség szempontjából. A hallott szövegről legyen 

képes rövid szóbeli összefoglalást adni. Megszólalásaiban magyarórán és azon kívül is 

alkalmazkodjék a hallgatósághoz és a beszédhelyzethez. Legyen képes néhány mondatos 

vélemény szóbeli és írásbeli megfogalmazására az olvasottakról. Szövegalkotás szempontjából 

legyen képes rövidebb szövegek alkotására, személyes és olvasmányélmények 

megfogalmazására.   

Tanulási képesség szempontjából jó, ha a tanuló képes különböző vázlatok 

felhasználására különböző témájú, műfajú szövegek megértésére, megfogalmazására. 

Szövegértés szempontjából szükséges a globális, információkereső, értelmező olvasás, továbbá 

tartalommondás; a cím és a szöveg kapcsolatának magyarázatása; a címadás.   

Erkölcsi ítélőképesség szempontjából megismerkedik a tetszésnyilvánítás árnyaltabb 

nyelvi formáival, a különböző kultúrák és eltérő vélemények tiszteletben tartásának 

fontosságával.  

Éves óraszám: 72+36  

Heti óraszám: 2+1  

 

 Órakeret  

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása  9 + 1  

Olvasás, az írott szöveg megértése. Olvasás, szövegértés  12  

Írás, fogalmazás  10 + 1  

Helyesírás  11 + 1  

A szavak szerkezete és jelentése  12 +15  

A nyelv szerkezete  11 + 1+18  

Év eleji, félévi, év végi felmérés  + 3+3  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása  

Órakeret 

9 + 1 óra  
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Előzetes tudás  

Mindennapi kommunikációs helyzetekben való megnyilvánulás, 

törekvés az érthető, kifejező beszédre.   

Szóbeli szövegek megértése, reprodukálása, utasítások megfelelő 

követése, a kommunikációs partner szóbeli közlésének megértése.  Az 

alapvető kommunikációs kapcsolatfelvételi formák ismerete és 

alkalmazása: köszönés, bemutatkozás, megszólítás, kérdezés, kérés stb.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai 

A hallásértés fejlesztése (pl. dramatikus játékkal, szövegmondással). A 

kommunikációs helyzetnek megfelelő helyes beszédlégzés, 

hangképzés, hangsúlyozás, tempó és szünettartás kialakulásának 

segítése: pl. beszédgyakorlatokkal, dramatikus játékkal, hangos 

szövegmondással.  

Törekvés a különböző beszédhelyzetekben a jól formált, a 

kommunikációs célt közvetítő beszéd alkottatására. A kifejező 

kommunikáció, a megfelelő szókincs alkalmaztatása személyes 

beszámolóban, történetmeséléskor. A társas viselkedés szabályozásához 

szükséges nyelvi kompetenciák fejlesztése.   

A kiejtés, a szöveg és a nem nyelvi jelek közötti összhang 

kialakulásának fejlesztése. A magyar nyelv kiejtési sajátosságainak 

(hangsúly, hanglejtés) tudatosításán keresztül a nemzeti identitás 

erősítése.   

A nyelvjárási változatok (pl. hangkészlet) felismertetése, ezen keresztül 

az elfogadó attitűd, a másság iránti tisztelet erősítése.  

A kommunikációs folyamat alapvető tényezőinek tudatosítása.  

Kommunikációs (illem) szabályok tudatosítása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

A hallásértés fejlesztése analitikus gyakorlatokkal.  

Különböző hallott szövegek, információk megértése, rövid 

összefoglaló reprodukálása.  

Aktív részvétel különféle kommunikációs helyzetekben.  

Alkalmazkodás a beszédhelyzethez, a kommunikációs célhoz. A 

közlési szándéknak megfelelő szókincs, kiejtés (hangsúly, tempó, 

hangerő stb.), valamint nem nyelvi jelek alkalmazása.   

Különböző, a kommunikációs célnak, a kommunikációs helyzet: tér, 

idő és résztvevői szerepeknek megfelelő beszédhelyzetek  

Dráma és tánc: 

kommunikációs 

kapcsolatteremtés, 

szituációk, 

helyzetgyakorlatok.  

 

Vizuális kultúra:  

vizuális kommunikáció.  
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létrehozása szerepjátékkal, drámapedagógiai gyakorlatokkal.  

Mindennapi kommunikációs szituációk különféle helyzetekben 

történő gyakorlása: kapcsolatfelvétel, kérdés, kérés, 

beszélgetés.  Felnőttek és gyermekek kommunikációjának 

különbözőségei, kommunikációs (illem)szabályok (férfiak és 

nők, felnőttek és gyermekek, gyermekek és gyermekek) között. 

Tanult szövegek szöveghű és kifejező tolmácsolása.   

A kommunikációs helyzet; tér, idő és résztvevői szerepek 

(kontextus), valamint a beszédpartner közlésének, viselkedésnek 

megfigyelése, értelmezése.  

A kommunikáció teljes folyamatának megfigyelése, a 

következtetések nyomán alaptényezőinek megnevezése egy-egy 

példa elemzésével.  

Természetismeret: az 

ember megismerése, 

érzékszervek.   

 

Erkölcstan: önismeret, a 

személyes kapcsolatok, 

a beszélgetés 

jelentősége.  

 

Idegen nyelv: 

udvariassági formulák, 

egyszerű üzenetek 

megfogalmazása a 

tanult idegen nyelven  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Beszédhelyzet, arcjáték, gesztus, testtartás, távolság, külső, a 

kommunikáció folyamata, tényezői: adó, vevő, csatorna, kód, üzenet, 

kapcsolat; a beszéd zenei eszközei: dallam, hangsúly, tempó, hangerő, 

szünet.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  
Olvasás, az írott szöveg megértése. Olvasás, 

szövegértés  Órakeret 12 óra  

Előzetes tudás  

A tanult olvasási stratégiák adekvát alkalmazása olvasás előtt, alatt és 

után. A tanult különböző típusú és műfajú szövegek felismerése és 

megértése. A szöveg információinak és gondolatainak a tanuló életkora 

szerint elvárható értelmezése és értékelése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai 

A szövegfeldolgozás általános sémájának tudatosítása változó 

szövegeken.   

Az olvasási technika fejlesztése különféle folyamatos és nem folyamatos 

szövegeken többféle szövegértési eljárással. A szöveghez tartozó kép és 

szöveg közötti összefüggés felismertetése.  

Az olvasási, a szövegértési hibák felismerésének fejlesztése, és a 

megfelelő javítási stratégia megismertetése, alkalmazásának elősegítése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  
Kapcsolódási pontok  
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Különféle szövegek néma és a szöveg üzenetének megfelelő 

hangos olvasása.   

Olvasási, szövegértési stratégiák alkalmazása, gyakorlása és 

bővítése különböző témájú és típusú nyomtatott szövegeken. 

Az ismert szöveg-feldolgozási stratégiák (átfutás, jóslás, 

előzetes tudás aktiválása stb.) alkalmazása, illetve újabb 

stratégiákkal való bővítése (szintézis, szelektív olvasás).   

Tájékozódás, információkeresés (betűrend, tartalomjegyzék, 

utalók használatával) a különféle dokumentumtípusokban 

(könyv, folyóirat), korosztálynak szóló kézikönyvekben 

(szótár, lexikon), ismeretterjesztő forrásokban.  

A szövegértés folyamatának megfigyelése, a szöveg 

megértésének követése. A hibás olvasási, szövegértési technika 

felismerése, a megfelelő javító stratégia megtalálása és 

alkalmazása.  

Az olvasott szövegek szöveg mondanivalójának saját 

szavakkal történő megfogalmazása. A szöveg szereplőinek 

bemutatása.   

Matematika;természetismeret: 

szövegértés, a feladatok 

szövegének értelmezése.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret; vizuális  

A szöveg és a kép összefüggéseinek feltárása, értelmezése.  kultúra: szöveg és kép 

összefüggéseinek feltárása.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Üzenet, betűrend, tartalomjegyzék.   

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Írás, fogalmazás  

Órakeret 

10 +1 óra  

Előzetes tudás  

A társas kultúrában való részvételhez szükséges nyelvi kompetenciák 

fejlesztése az írástechnikai téren: az érzelmek hiteles kifejezésének 

képessége, a szeretetteljes emberi kapcsolatok ápolásának képessége, 

udvariassági formulák ismerete, alkalmazása stb. Megfelelő, kialakult 

egyéni írástechnika alkalmazása. A szövegalkotás műveleteinek 

ismerete: anyaggyűjtés, címválasztás, a lényeges gondolatok 
kiválasztása, elrendezése, az időrend, a szöveg tagolása bekezdésekre.  

A tanult fogalmazási műfajokban való jártasság, szövegalkotás.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai 

Az írástechnika tempójának, esztétikai megjelenésének fejlesztése, 

javítása. Az önálló és a tanári segítséggel történő anyaggyűjtés 

módjainak fejlesztése.   

Az ismert fogalmazási műfajokban történő változatos, kreatív 

szövegalkotás támogatása. Újabb szövegalkotási eljárások 

megismertetése, alkalmazásának segítése.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

732 

 

A kialakult egyéni írástechnika további fejlesztése. Törekvés az 

esztétikus, olvasható kézírásra.   

Az írás folyamatának megtapasztalása, folytonos ön- és 

társkorrekció.   

Anyaggyűjtés különféle nyomtatott forrásokból az írott mű 

elkészítéséhez.   

A vázlatkészítés szabályainak, fajtáinak megismerése; gyakorlatok a 

vázlat kifejtéséhez, kiegészítéséhez.  

Néhány internetes szövegtípus formai és tartalmi jellemzőinek 

megfigyelése.   

Az írott és nyomtatott szöveg formájának üzenete.  

Az írásmű üzenetének, céljának, befogadójának megfelelő szókincs 

használata.  

Személyes élmények megfogalmazása különböző szövegtípusokban: 

mese, elbeszélés, leírás, levél.   

 

Szövegalkotás az internetes műfajokban: pl. e-mail.  

 

 

 

 

Természetismeret:  

anyaggyűjtés, 

vázlatkészítés.  

 

 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: narratív 

szövegek, 

történetmondás 

történelmi 

eseményekről, 

hősökről.  

Informatika: internetes 

kapcsolattartó műfajok 

nyelvi jellemzői.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Anyaggyűjtés, vázlat, elbeszélés, leírás, levél, e-mail, SMS emotikon.  

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Helyesírás  Órakeret 11 + 1 

óra  

Előzetes tudás  
A tanult főbb helyesírási szabályok felismerése, alkalmazása a 

szövegalkotásban, az írásbeli munkákban. Helyesírási kézikönyv 

használata tanári segítséggel.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai 

A leggyakrabban előforduló, a helyesírási alapelvekre épülő helyesírási 

szabályok megismertetése, tudatosítása, azok fokozatos önálló 

alkalmazásának fejlesztése az írott kommunikációban.   

A helyzetnek megfelelő, pontos helyesírás iránti igény kialakítása, a 

helyesírást segítő segédeszközök (helyesírási szabályzat, szótár stb.) 

önálló használatának kialakítása.  

A magyar helyesírás alapelveinek ismeretében az írott magyar nyelvi 

norma tudatosítása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  Fen
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Az alapvető helyesírási szabályok (kiejtés elve, szóelemzés 

eleve, hagyomány elve, egyszerűsítés) megismerése főleg a 

hangtani ismeretek elsajátításához kapcsolódóan.   

A megismert helyesírási esetek felismerése és tudatos 

alkalmazása az írott szöveg megértése és szövegalkotási 

folyamatában; az önkontroll és szövegjavítás fokozatos 

önállósággal. Hibajavítási gyakorlatok segédeszközök 

használatával.  

Törekvés a mindennapi írásbeli alkotásokban az igényes 

helyesírásra. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek; 

Idegen nyelvek; Vizuális 

kultúra;  

Természetismeret;Informatika: 

a tantárgyra jellemző 

fogalmak, digitális kifejezések 

helyesírása.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Ábécé, helyesírási alapelv (kiejtés elve, szóelemzés elve, hagyomány elve, 

egyszerűsítés elve), elválasztás.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

A szavak szerkezete és jelentése  
Órakeret 

12 óra+15 

szabadon  

f.  

Előzetes tudás  

A szavak szerkezeti elemzése egyszerűbb esetekben: szótő, toldalékok, 

összetett szavak tagjai.  

Az azonos alakú*, többjelentésű* és a rokon értelmű szavak megfelelő 

alkalmazása a beszélt és írott szövegalkotásban;   

közmondások, szólások jelentésének értelmezése, eredeti funkciójuk 

ismerete.  

* Csak a 2017/18-as tanévtől várható el.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai 

A szavak szerkezetének megfigyeltetése, a főbb szóelemek funkcióinak 

tapasztalati úton történő fölfedeztetése.   

A magyar nyelv szinonima-gazdagságának, a szójelentések 

rétegzettségének, sokszínű kifejezőképességének fölfedeztetése. 

Szókincsbővítés, annak megtapasztaltatása, hogy ugyanazt a tartalmat 

többféle szerkezettel, más-más szavakkal is ki lehet fejezni.   

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  Fen
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A szavak szerkezete: szó, szótő, toldalékok: képző, jel, rag.  

Hangalak és jelentés kapcsolata a szavakban. A szavak jelentése és 

hangalakja közötti összefüggés megfigyelése.   

Az állandósult szókapcsolatok, szólások, közmondások jelentésének, 

szerkezetének, használati körének megfigyelése.  

Egynyelvű szótárak használata, könyvtári kutatás, szójelentések 

csoportos és önálló feltárása.  

Idegen nyelv: a tanult 

idegen nyelv szókincse, 

néhány állandósult 

szókapcsolat.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szótő, toldalék, képző, jel, rag;  

egyjelentésű szó, többjelentésű szó, rokon- és ellentétes jelentés; azonos 

alakú szavak,rokonértelmű szavak, hasonló alakú szavak,hangutánzó szó, 

hangulatfestő szó, állandósult szókapcsolat, közmondás, szólás.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

A nyelv szerkezete  

Órakeret  

11 + 1 +18  

óra  

szabadon  

felhasznál 

ható  

Előzetes tudás  
A hangok, képzésük, kiejtésük, kapcsolódásuk.   

 

A tematikai 

egység 

nevelésifejlesztési 

céljai 

Nyelvi tudatosság figyelemfejlesztéssel: a magyar nyelv szerkezetének 

megfigyeltetése; a hangok, a szóelemek részletesebb vizsgálata. A 

magyar nyelv sajátosságának tudatosítása. (pl. hangrend és illeszkedés, 

agglutináló nyelvtípus.)  

A kiejtés és az írás összefüggése szabályszerűségeinek megismertetése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

A magyar hangrendszer jellemezőinek tapasztalati úton történő 

megismerése. A hangok, a szóelemek és a szavak szintjének 

részletesebb vizsgálata.  

A beszédhangok hasonlóságainak és különbségeinek felfedezése, a 

képzési módok megfigyelése.  

A magyar hangok rendszere és főbb képzési jellemzőik:  

 magánhangzók, mássalhangzók;  

 magánhangzók: magas, mély; rövid, hosszú; 

mássalhangzók: zöngés, zöngétlen. Néhány, a magyar 

nyelvre jellemző hangkapcsolódási szabályszerűség: 

megfigyelésük kiejtésben, a beszédben és az írásban. A 

hangok kapcsolódási szabályszerűségei: hangrend, 

illeszkedés, teljes és részleges hasonulás, összeolvadás, 

rövidülés, kiesés. A saját nyelvváltozatból ismert hangok 

eltérései a sztenderd  

 

 

Természetismeret: az 

ember hangképző 

szervei.  
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változattól. A szóelemzés elvének gyakorlása.  

A magyar nyelv szerkezetének összehasonlítása a tanult idegen nyelv 

hangtani szerkezetével.  

 

Idegen nyelv: a tanult 

idegen nyelv 

hangállománya, 

hangtani szerkezete.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Magánhangzó, mássalhangzó; hangrend, illeszkedés, teljes hasonulás, 

részleges hasonulás, összeolvadás, rövidülés kiesés.  

 

A fejlesztés várt 

eredményei az 5. 

évfolyam végén   

A tanuló törekszik gondolatait érthetően, a helyzetnek megfelelően 

megfogalmazni, adekvátan alkalmazni a beszédet kísérő nem nyelvi 

jeleket.  

Képes mások rövidebb szóbeli üzeneteinek, rövidebb hallott történeteknek 

a megértésére, összefoglalására, továbbadására.   

Ismeri és alkalmazni tudja a legalapvetőbb anyaggyűjtési, vázlatkészítési 

módokat. Képes önállóan a tanult hagyományos és internetes műfajokban 

(elbeszélés, leírás, levél, SMS, e-mail stb.) szöveget alkotni. Törekszik az 

igényes, pontos és helyes fogalmazásra, írásra.   

Az írott felületen megjelenő olvasott szövegek globális (átfogó) 

megértése, a szövegből az információk visszakeresése mellett képes újabb 

és újabb szövegértési stratégiákat megismerni, azokat alkalmazni. Képes 

önálló feladatvégzésre az információgyűjtés és ismeretszerzés 

módszereinek alkalmazásával (kézikönyvek és korosztálynak szóló 

ismeretterjesztő források).  

Felismeri a szövegértés folyamatát, annak megfigyelésével képes saját 

módszerét fejleszteni, hibás olvasási szokásaira megfelelő javító stratégiát 

találni, és azt alkalmazni.   

A megismert új szavakat, közmondásokat, szólásokat próbálja aktív 

szókincsében is alkalmazni.  

 

Kerettanterv 

Történelem  

5. osztály  

65+7=72óra  

 

Tematikai egység  

Az emberiség őskora.  

Egyiptom és az ókori 

Kelet kultúrája 

Órakeret 

12 óra  

+2  

Össz:14  

Előzetes tudás  

Alsó tagozatos olvasmányok az őskori emberről és a 

Bibliából. A negatív számok használata a 

mindennapi életben (hőmérséklet, adósság), a 

számok helye a számegyenesen. Az idő mérése.  
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A tanuló felismeri az emberi munka és a környezethez való 

alkalmazkodás jelentőségét, valamint a különböző emberi 

közösségeknek (család, törzs stb.) az egyes történelmi 

korokban betöltött szerepét. Tudatosulnak benne az állam 

különböző társadalomszervező funkciói (munka 

megszervezése, védelem stb.). Belátja, hogy az emberi 

civilizációt sokak munkája teremtette meg, valamint a múlt 

emlékei, maradványai megóvásra érdemesek.  

Képes tankönyvi olvasmányok és képek által közvetített 

történetekből ismereteket szerezni az őskorról és az ókori 

Keletről, valamint azok valós és a fiktív elemeinek a 

megkülönböztetésére a régi korokról szóló történetekben. A 

történetek elmesélésével fejleszti szóbeli kifejezésmódját. 

Megérti az időszámítás jelentőségét és megismeri annak 

technikáját. Felismeri a történelmi térképek sajátosságait, a 

földrajzi térképekhez viszonyítva is.  

 

Témák  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok   

Ismétlés, az alsó 

tagozatos történelmi 

tárgyú olvasmányok 

felidézése.  

 

Rejtőzködő múlt, a 

régészek munkája.  

 

Képek az őskori ember 

életéből.Az őskori ember 

világa. 

 

Varázslók és varázslatok. 

Az őskor kulturális 

emlékei.  

 

Az első letelepült 

közösségek: falvak és 

városok. Falvak és 

városok.1 

 

Az időszámítás. 

Az időbeli 

tájékozódó 

képesség 

fejlesztése  

Ismeretszerzés, tanulás:  

– Tankönyvi szövegek 

tanulmányozása. (Pl. a 

régészet szerepe a 

múlt 

megismerésében.) 

– Képek, képsorok 

megfigyelése. (Pl. az 

emberek őskori 

tevékenységei leletek 

és rekonstrukciós 

rajzok alapján.) 

– Információk 

rendezése. (Pl. bibliai 

történetek olvasása 

alapján.) 

– A hallott és olvasott 

elbeszélő szövegek 

tartalmának elemzése. 

(Pl. bibliai történetek 

meghallgatása, 

olvasása alapján.) 

 

Kritikai gondolkodás:   

– Valós és fiktív elemek  

Magyar nyelv és 

irodalom: 

Mondák, mitológiai 

történetek, bibliai 

történetek (pl. a 

teremtéstörténet és a 

vízözön története a 

Bibliában).  

 

Erkölcstan:  

Alapvető erkölcsi 

értékek. 

 

Természetismeret: 

Tájékozódás a 

térképen, égtájak, 

földrészek, alapvető 

térképészeti jelölések. 

Az állatok háziasítása. 

 

Vizuális kultúra:   

Őskori művészet: 

építmények, 

barlangrajzok, szobrok 

(pl. Stonehenge, 

altamirai barlangrajz). 

Egyiptomi és 

mezopotámiai 

sírtípusok és 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+1óra  
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Az ókori Egyiptom 

anyagi és szellemi világa 

Hétköznapok  

templomok (pl. 

Kheopsz fáraó  
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és ünnepek.  

 

A piramisok titkai: az 

egyiptomi vallás, tudomány 

és művészetek.  

A Biblia. Történetek az 

Ószövetségből. Dávid és 

Salamon.  

A világvallások alapvető 

tanításai. Népek és vallások 

egymásra hatása.  

Térbeli tájékozódó képesség 

fejlesztése  

Ókori keleti örökségünk 

(időszámítás, írás, 

tudományos ismeretek, 

vallások,  

építmények)Mezopotámia, 

India, Kína területéről. Az 

írásbeliség kezdetei. 

Hasonlóságok és 

különbségek.   

megkülönböztetése. (Pl. 

Bábel tornya.) 

 

Kommunikáció:  

– Ismertető az őskori 

szerszámokról, 

eszközökről; a 

művészet kezdeteiről. 

(Pl. a barlangrajzok és 

őskori  

szobrok 

alapján.) –A nagy 

folyamok  

szerepének 

érzékeltetése a 

földművelés 

kialakulásában. (Pl. az 

öntözéses földművelés 

és a kereskedelem 

kialakulásának okai, 

következményei.) 

– Az ókori kulturális 

örökség számbavétele 

írásban és szóban. (Pl. 

a piramisok, a kínai 

nagy  

fal; az írásfajták.) 

 

Tájékozódás időben és 

térben:  

– Az időszámítás 

kialakulásának okai és 

jelentősége. (Pl. 

időszalag  

készítése.) 

piramisa, zikkurat  

/toronytemplom/, a 

karnaki Amon templom), 

szobrok az ókori 

Egyiptomból (pl. az 

írnok szobra, Nofretete 

fejszobra),ókori keleti 

falfestmények vagy 

domborművek (pl. 

Fáraó vadászaton – 

thébai falfestmény).  

 

 

+1 óra  

Értelmező 

kulcsfogalom 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és 

következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték.  

 

Tartalmi 

kulcsfogalom 
Életmód, kereskedelem, város, állam, egyeduralom, gazdaság, 

társadalom, kultúra, vallás, többistenhit, egyistenhit. 
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Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: őskor, ókor, régészet, szerszámkészítés, öntözéses  

földművelés, Krisztus előtt, Krisztus után, évtized, évszázad, 

emberöltő, fáraó, piramis, hieroglifa, ékírás, betűírás, múmia, 

Biblia, Ószövetség.  

Személyek: Ádám, Éva, Noé, Mózes, Dávid, Salamon. 

Topográfia: ókori Kelet, Egyiptom, Nílus, Jeruzsálem, 

Mezopotámia, Kína.  

Évszámok: Kr. e. 3000 körül (az Egyiptomi Birodalom 

egyesítése). 

 

 

 

Tematikai 

egység  Az ókori görög-római világ 

Órakeret 

23 óra  

+2 óra  

Össz:25  

Előzetes tudás  

Olvasmányok, filmek ókori görög és római mitikus és valós 

eseményekről, személyekről. Iskolában szerzett újszövetségi 

ismeretek.  

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési  

céljai  

A tanuló felismeri, hogy az ókori görögséget a közös nyelv, 

a mondai történetek, a vallás és az olimpiai játékok 

kapcsolták össze. Látja, hogy az athéniak a perzsák elleni 

harcokban nemcsak a földjüket, városukat  

 

 

 védték, hanem a szabadságukat is. Értékeli az ókor hőseinek 

közösségükért tett bátor, önfeláldozó magatartását. Megérti, 

hogy a történelem szereplőit, hőseit elsősorban a közösség 

érdekében tett cselekedeteik alapján értékelhetjük. Tisztában 

van azzal, hogy az ókori rómaiak olyan hatalmas birodalmat 

hoztak létre, mely a Kárpátmedence területére is kiterjedt, így 

fontos a pannóniai római örökségünk kulturális emlékeinek 

megismerése, megbecsülése és védelme. Képes szöveges és 

képi információk gyűjtésére, azok egymással való 

összevetésére ókori görög-római témákból, valamint korabeli 

régészeti emlékek megfigyelésére, lelet és rekonstrukció 

összevetése is. A megismert történelmi fogalmakat helyesen 

alkalmazza, az egyszerű írásos forrásokat megérti, és tanári 

segítséggel feldolgozza. Képes történelmi események 

időrendbe állítására és időszalagon való elhelyezésére is.  

 

Témák  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok   Fen
nta

rtó
 ál

tal
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Mondák a krétai és trójai 

mondakörből.  

 

A görögök vallása és az 

ókori olimpiák.  

Hétköznapok és ünnepek. 

Hétköznapok Athénban 

és Spártában.  

Gyermekek nevelése, 

oktatása.  

Az értő olvasás fejlesztése  

 

Történetek a görög-perzsa 

háborúk korából.  

Békék, háborúk, 

hadviselés. Egyezmények, 

szövetségek.  

 

Az athéni demokrácia 

virágkora.  

Tanulási képesség 

fejlesztése Művészek és 

művészetek, tudósok és 

tudomány az ókori görög 

világban.  

 

Történetek Nagy 

Sándorról. Birodalmak.  

 

Róma alapítása és 

terjeszkedésének 

kezdetei. A pun háborúk 

és hadvezérei. 

Birodalmak. A földrajzi 

környezet. Közlekedés, 

úthálózat, hírközlés.  

 

Köztársaságból 

egyeduralom.  

Híres és hírhedt 

császárok. 

Ismeretszerzés, tanulás:  

– Információk gyűjtése a 

görög világról. (Pl. az 

életmód 

jellegzetességei.) 

– Információk gyűjtése a 

görög-római világban 

lezajlott jelentősebb 

háborúkról képek és 

történelmi térképek 

segítségével. (Pl. a 

görögperzsa háborúk, a 

pun háborúk.) 

– Történetek és képek 

gyűjtése az ókori római  

világból. (Pl. Romulus 

és Remus mondája;  

olvasmányok 

feldolgozása Róma 

fénykoráról.) 

– Képszerű ismeretek 

gyűjtése az antik 

építészetről. (Pl. a 

görög és római építészet 

hasonlóságainak és 

különbségeinek  

összevetése.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Valóság és fikció 

szétválasztása egy-egy 

görög és római 

mondában. (Pl. a trójai 

faló története vagy 

Romulus és Remus.) 

– Mondák forráskritikai 

elemzése. (Pl. a valós és 

a fiktív elemek 

megkülönböztetése az  

Magyar nyelv és 

irodalom: 

Mese, monda, mítosz. (Pl. 

ismert görög mondák  

Prométheuszról,  

Odüsszeuszról, Daidalosz 

és  

Ikaroszról.)  

 

Idegen nyelvek:   

Néhány példa a 

görög/latin szavak 

átvételére a tanult idegen 

nyelvben.  

 

Matematika: 

A római számok.  

 

Erkölcstan:  

A vallási közösség és 

vallási intézmény. A nagy 

világvallások világképe és 

erkölcsi tanításai.  

 

Természetismeret:  A 

félsziget fogalma, 

jellegzetességei a 

gazdasági életben. A 

Balkán-félsziget és az 

Itáliai félsziget Európa 

térképén.   

 

Vizuális kultúra:   

Ókori épületek 

maradványai (pl. az athéni 

Akropolisz, a római 

Colosseum); a görög és 

római emberábrázolás, 

portrészobrászat; korai 

keresztény és bizánci 

templomok.  

 

 

 

 

+1 óra  

 

 

 

 

 

 

+ 1óra  
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Uralkodók és 

államférfiak, hadvezérek  

 

A régi Róma művészeti 

emlékei, híres tudósai és 

művészei.  

 

Élet a Római 

Birodalomban. Család, 

lakóhely.  

 

Pannónia provincia.  

 

A kereszténység zsidó 

gyökerei, kialakulása és 

elterjedése. Az 

Újszövetség.  

Jézus története. 

A világvallások alapvető 

tanításai, vallásalapítók, 

vallásújítók.  

 

A Római Birodalom 

meggyengülése, a 

Nyugatrómai Birodalom 

bukása. 

Ariadné fonaláról szóló 

történetben.) 

– A hódító Róma 

történelmi szerepe. (Pl. a 

római hódítások pozitív 

és negatív 

következményei.) 

– Lelet és rekonstrukció 

összevetése. (Pl. 

Colosseum, diadalívek  

stb.) 

 

Kommunikáció:  

– A görög világ főbb 

jellegzetességeinek 

bemutatása. (Pl. néhány 

monda szóbeli 

felidézése.) 

– Szituációs játék. (Pl. az 

athéni demokrácia 

működése.) 

– Rendszerező tábla 

készítése (pl. az ókori 

Hellászról és a Római 

Birodalomról). 

 

Tájékozódás időben és 

térben: 

 Az Itáliai-félsziget 

elhelyezkedése, 

felszínének 

jellegzetességei. A 

Római Birodalom 

terjeszkedése. (Pl. a 

második pun háború 

nyomon követése 

történelmi térképen; a 

Római Birodalom helye  

Európa mai térképén.) 

 Az időszámítás 

technikájának 

gyakorlása. (Pl. a főbb 

görög és római 

események ábrázolása 

párhuzamos 

időszalagon.) 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

Részleteknépszerű 

játékfilmekből. (Pl. 

Wolfgang Petersen: Trója;  

Oliver Stone: Nagy 

Sándor; Ridely Scott: 

Gladiátor;  

William Wyler: Ben Hur;  

Franco Zeffirelli: Jézus 

élete.)  
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Értelmező 

kulcsfogalom  

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, 

jelentőség.  

 

Tartalmi 

kulcsfogalom  

Társadalom, társadalmi csoportok, életmód, város, gazdaság, 

termelés, állam, birodalom, egyeduralom, demokrácia, királyság, 

köztársaság, császárság, vallás, vallásüldözés.Gyermekek 

nevelése, oktatása. család, lakóhely, falvak és városok, 

urbanizáció, hétköznapok, ünnepek, öltözködés, divat, 

betegségek, járványok, megkülönböztetés, kirekesztés. 

 

Fogalmak, 

adatok  

Fogalmak: mítosz, városállam, olimpia, népgyűlés, Akropolisz, 

légió, rabszolga, provincia, népvándorlás, Újszövetség.  

Személyek: Zeusz, Periklész, Romulus, Hannibál, Julius Caesar, 

Augustus,  

 

 Jézus, Mária, József, Attila.  

Topográfia: Balkán-félsziget, Olümposz, Athén, Spárta, Perzsa 

Birodalom, Marathón, Itáliai-félsziget, Róma, Karthágó, Szicília, 

Római Birodalom, Pannónia, Aquincum, Júdea, Betlehem.  

Évszámok: Kr. e. 776 (az első feljegyzett olimpia játékok), Kr. e. 

490 (a marathóni csata), Kr. e. V. század közepe (Athén 

fénykora), Kr. e. 44 (Julius Caesar meggyilkolása), Kr. u. 476 (a 

Nyugat-római Birodalom bukása, az ókor vége). 

 

 

 

Tematikai egység  

A középkori Európa világa 

Órakeret 

+2 óra 14 óra Össz:16 

Előzetes tudás  Olvasmányok – mesék és valós történetek –, filmek a középkor   

világából/világáról: királyok, lovagok, polgárok, parasztok.  

A tanuló felismeri, hogy a különböző népek vallása, kulturális,   

társadalmi és gazdasági tevékenysége kölcsönösen hat egymásra. Látja, hogy a közösségeket a 

munka tartja fenn, a gazdasági fejlődés szempontjából pedig fontos az egyéni érdekeltség, 

valamint azt, hogy a társadalmi életet a szellemi és anyagi viszonyok együttesen határozzák A 

tematikai egység meg. Érzékeli, hogy a korszak meghatározó vallási és szellemi nevelési-

fejlesztési irányzatainak (lovagi kultúra, humanizmus stb.) máig mutató hatásuk céljai  van. 

Felismeri a középkori keresztény államok kialakulása jelentőségét.  

Képes a középkori Európa főbb változásainak a bemutatására, 

meghatározó vallásainak megkülönböztetésére jellegzetességeik alapján. 

Sokoldalúan és kritikus szemlélettel megismeri a középkori ember életét, 

és. szóbeli kifejezőképességét fejleszti erről szóló történetek 

elbeszélésével.  
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Témák  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok A Frank 

Birodalom és  Ismeretszerzés, tanulás: Magyar nyelv és irodalom: keresztény 

királyságok. A  –A középkori élet  Középkori témájú mesék,  Bizánci 

Birodalom.  színtereinek, főbb  mondák a királyokról,   jellemzőinek 

megismerése. lovagokról, földesurakról.   

Az iszlám vallás megjelenése  (Pl. a földesúri vár   és alapvető tanításai. Az 

 felépítésének, az egyes  Idegen nyelvek: iszlám kulturális hagyatéka.  részek 

funkciójának  A híresebb középkori városok  

Népek és vallások egymásra  számba vétele képek  nevének helyes kiejtése a   hatása, együttélése.

 alapján.)  tanult nyelven.   

 –Ismeretek gyűjtése az érett   

A keresztény egyház  középkorról. (Pl. a  Matematika: +1 óra felépítése, jellemzői.A 

 reneszánsz stílus jegyeinek Az „arab” számok eredete.  nyugati és keleti keresztény 

 megfigyelése festmények,   államiság főbb jellemzői.  szobrok és épületek 

 Vizuális kultúra: A fontosabb európai államok  képeinek segítségével; a  A 

középkori építészet, a  az első ezredfordulón.  vallási fanatizmus  román és a gótikus 

stílus   Gondolkodási képességek  megnyilvánulásai.) jellemzői; középkori freskók,   

fejlesztése   táblaképek, üvegablakok és  Az uradalmak. Földesurak és  Kritikai 

gondolkodás:  oltárszobrok. Reneszánsz  jobbágyok. –Társadalmi csoportok  paloták. 

  Család, lakóhely.A középkori  jellegzetességeinek  A reneszánsz nagy mesterei.   
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élet színterei 

 

A keresztény egyház. 

Világi papok és 

szerzetesek.  

 

Lovagi életmód, lovagi 

erények. A keresztes 

hadjáratok.  

 

A középkori 

városok. A 

katedrálisok és a 

gótika. A polgárok. 

Falvak és városok.  

Kognitív kommunikációs 

képességek fejlesztése  

A céhek kialakulása, 

feladatai és működésük.  

A távolsági kereskedelem 

vízen és szárazföldön. 

Felfedezők, feltalálók.  

 

Járványok a 

középkorban. Betegségek, 

járványok.  

 

A középkori Európa 

öröksége.  

 

A humanizmus és a 

reneszánsz. A 

könyvnyomtatás.  

felismerése, 

összevetése. (Pl. a 

bencés rend 

legfontosabb 

jellegzetességeinek 

ismerete; társadalmi 

csoportok [szerzetesek, 

lovagok] közös 

jellemzői.)  

– A középkori városok 

jellegzetességeinek 

számbavétele, 

magyarázata, az 

életmód jellemzői. (Pl. 

képek és térképek 

segítségével megértetni, 

miért az adott helyen 

alakultak ki a középkori 

városok.) 

– Kérdések 

megfogalmazása 

egyszerű írásos 

források alapján. (Pl. a 

könyvnyomtatás 

elterjedésének 

jelentősége a 

kultúrában.) 

 

Kommunikáció:  

– A középkori életmód 

ismertetése szóban 

vagy feldolgozása 

játékos formákban. (Pl. 

apródból lovag – a 

lovaggá válás 

folyamatának 

megbeszélése 

dramatizált formában) 

– Események, történések 

dramatikus 

megjelenítése. (Pl. 

hűbéri eskü, lovaggá 

avatás.) 

 

Tájékozódás időben és 

térben:  

– A középkori 

birodalmak térképen 

való elhelyezése. (Pl. a 

 

Ének-zene:  

Gregorián énekek, a 

reneszánsz zene.  

 

Testnevelés és sport: 

Érdekességek a testedzés 

történetéből – a parasztok 

sportjai, lovagi játékok.  

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret:  Részletek 

népszerű játékfilmekből 

(pl. Mel Gibson: A 

rettenthetetlen; Luc  

Besson: Jeanne d’Arc.)  

 

 

+ 1óra  
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Frank Birodalom, a 

Bizánci Császárság.) 

– Az időszalag 

használatának, valamint 

a tanult évszámokkal 

való számítás 

gyakorlása. (Pl. a tanult 

események elhelyezése 

az időszalagon.) 
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Értelmező 

kulcsfogalom  

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, 

történelmi forrás.  
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Tematikai egység  

A magyarság történetének kezdetei és az 

Árpádok kora  

Órakeret 

16 óra  

+ 1óra  

Össz:17  

Előzetes tudás  

Magyar népmesék, hazai nemzetiségek és más népek meséi, 

mesefajták; mondák, regék, legendák. Alsó tagozatos 

olvasmányok a hun-magyar mondakörből, a 

vérszerződésről, a honfoglalásról, Szent Istvánról.  

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A tanuló megbecsüli az országalapítók és -építők 

(uralkodók és közemberek) munkáját és emlékét. Felismeri 

a közösségi összefogás, áldozatkészség és helytállás erejét a 

haza építésében és védelmében. Értékeli hazánk európai 

keresztény államközösségbe való sikeres beilleszkedését, 

felismeri a keresztény értékrend máig ható elemeit és azok 

jelentőségét. Belátja, hogy az utókor a korszak szereplőit 

a közösség érdekében tett cselekedeteik alapján értékeli.  

Megismeri és feldolgozza a magyarság régmúltját, a tények 

és a vitatott kérdések (eredet, rokonság stb.) együttes 

feltárásával is. Felismeri a mondák és valóság közötti 

kapcsolatokat és ellentmondásokat egyaránt. Különböző 

források feldolgozása és ütköztetése révén fejleszti kritikai 

gondolkodását.  

 

Témák  

Fejlesztési 

követelmények  Kapcsolódási pontok   

Tartalmi 

kulcsfogalom  

Társadalom, társadalmi csoportok, életmód, város, falu, 

gazdaság, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, politika, 

állam, államforma, politika, állam, államforma, királyság, 

császárság, egyeduralom, birodalom, vallás, vallásüldözés, 

kultúra.A gyeremekek nevelése, oktatása, család, lakóhely, 

falvak, városok, urbanizáció, hétköznapok, ünnepek. 

 

Fogalmak, 

adatok  

Fogalmak: középkor, uradalom, hűbérúr, hűbéres, vár, 

jobbágy, robot, majorság, iszlám, pápa, szerzetes, eretnek, 

kolostor, kódex, lovag, középkori város, céh, járvány, távolsági 

kereskedelem, könyvnyomtatás.  

Személyek: Nagy Károly, Mohamed, Szent Benedek, 

Gutenberg. Topográfia: Bizánci Császárság,Frank Birodalom, 

Mekka, Arab Birodalom, Német-római Császárság.  

Évszámok: 622 (Mohamed „futása”), 800 (Nagy Károly 

császár), XV. század (könyvnyomtatás). 
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Mondák, krónikák és 

történetek a magyarság  

eredetéről és 

vándorlásáról.Történetek,mag 

yarázatok a magyarság 

vándorlásáról és a 

honfoglalásról. 

 

Az ősi magyar harcmodor.  

Honfoglalás és letelepedés a 

Kárpát-medencében. A 

kalandozó hadjáratok.  

 

A keresztény magyar állam 

megalapítása, Géza fejedelem 

és Szent István intézkedései.  

 

Ismeretszerzés, tanulás:  

– A magyar 

őstörténetre 

vonatkozó ismeretek 

szerzése különböző 

típusú forrásokból. 

(Pl. a rovásírásos 

ABC megismerése.) 

– Történetek 

megismerése és 

feldolgozása. (Pl. 

Szent  

István és Szent 

László legendáiból.) 

 

Kritikai gondolkodás:  

– Forrásütköztetés a 

honfoglaló 

magyarok 

életmódjára 

vonatkozó ismeretek 

megbeszélése  

Magyar nyelv és 

irodalom: A hun-

magyar mondakör.  

Részletek magyar 

szentek legendáiból.  

 

Természetismeret:  

A Kárpát-medence  

tájegységei, 

gazdaságföldrajzi 

jellegzetességeik.  

 

Ének-zene: 

A magyar népzene régi 

rétegű és új stílusú 

népdalai, a népi 

tánczene.  

 

Vizuális kultúra:  

Festmények, szobrok és  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+1 óra  
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A keresztény magyar állam 

megerősítése Szent László és 

Könyves Kálmán uralkodása 

idején.  

Az önálló ismeretszerzési  

képesség fejlesztése  

 

A tatárjárás. Az ország 

újjáépítése a tatárjárás után. 

IV. Béla, a második 

honalapító.  

Kisebbség, többség, 

nemzetiségek.  

 

Árpád-kori kulturális 

örökségünk.Az Árpád-ház 

uralkodói és szentjei.  

során (Pl. az ősi 

magyar hitvilág és 

az új vallás 

összehasonlítása.) –

Történelmi 

személyiség 

jellemzése (pl. Szent  

István király 

Intelmeinek rövid 

részletei alapján). 

 

Kommunikáció:  

– Beszámolók, 

kiselőadások 

tartása. (Pl. Csaba 

királyfi, a 

vérszerződés, a 

fehér ló mondája.) 

– Rekonstrukciós 

rajzok elemzése. 

(Pl. az ősi magyar 

öltözködés, 

lakhely, 

szerszámok és 

fegyverek.) 

 

Tájékozódás időben és 

térben: –Történelmi 

mozgások 

megragadása. (Pl. a 

honfoglalás útvonalai.) 

– Kronológiai 

adatok rendezése. 

(Pl. a jelentősebb 

Árpád-házi 

uralkodók 

elhelyezése az 

időszalagon.) 

filmek a magyar 

mondavilágról, a 

vérszerződésről, a 

honfoglalásról és az 

államalapításról.  

Népvándorlás kori 

tárgyak. A román stílus 

hazai emlékei.  

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret:  

Részleteknépszerű 

játékfilmekből. (Pl. 

Koltay  

Gábor: Honfoglalás; 

Koltay  

Gábor: István, a király.)  

 

Értelmező 

kulcsfogalom  

Változás és folyamatosság, történelmi forrás, tény és 

bizonyíték, értelmezés, történelmi nézőpont.  

 

Tartalmi 

kulcsfogalom  

Társadalom, társadalmi csoport, felemelkedés, lesüllyedés, 

életmód, gazdaság, termelés, politika, állam, királyság, 

államszervezet, törvény, adó, vallás, vallásüldözés, kultúra. 
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Fogalmak, 

adatok  

Fogalmak: hun, finnugor, félnomád életmód, törzs, 

nemzetség, nagycsalád, fejedelem, táltos, honfoglalás, 

kalandozás, vármegye, tized, ispán, tatár, kun.  

Személyek: Attila, Álmos, Árpád, Géza fejedelem, Szent 

István, Gellért püspök, Szent László, Könyves Kálmán, IV. 

Béla, Szent Margit. Topográfia: Urál, Etelköz, Vereckei-

hágó, Kárpát-medence, Erdély, Esztergom, Pannonhalma, 

Székesfehérvár, Buda, Muhi.  

Évszámok: IX. század (Etelköz), 895–900 (a honfoglalás), 

997–(1000)– 1038 (I. /Szent/ István uralkodása), 1077 (I. 

/Szent/ László trónra lépése), 1241–1242 (a tatárjárás), 1301 

(az Árpád-ház kihalása). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDEGEN NYELV  

 

 

Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel 

(KER), a tanulók idegen 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 idegennyelv-oktatás 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 mindennapi nyelvhasználatban, ezért a nyelvtanulásban is fontos szerepet játszanak a 

szövegértelmezési és szövegalkotási stratégiák. A recepció során a nyelvhasználó, illetve a 

nyelvtanuló észleli az írott vagy hallott szöveget, azonosítja mint számára lényegeset, felfogja 
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mint nyelvi egységet, és összefüggésében értelmezi. A produkció során megtervezi és szóban 

vagy írásban létrehozza a közlendőjét tartalmazó szöveget.  

A sikeres kommunikáció érdekében a tanulóknak meg kell ismerniük és használniuk kell 

azokat a nyelvi eszközöket, amelyekből, és amelyekkel helyesen megformált, értelmes 

mondanivaló alakítható ki. Tisztában kell lenniük a mondanivaló szerveződésének, 

szerkesztésének elveivel, hogy koherens nyelvi egységgé formálhassák közlendőjüket. 

Ismerniük kell azokat az eszközöket és forgatókönyveket, amelyekkel sikeresen megoldhatók 

a különféle kommunikációs helyzetek. Fel kell ismerniük, 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.   

A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg autentikus, 

a feladatvégzés szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a tanulók maguk is 

viszonylag könnyen 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.  

Az idegen 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.   

A nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a NAT hangsúlyozza a tantárgyközi integráció 

jelentőségét. Fontos, hogy a tanulók az idegen nyelv tanulása során építeni tudjanak más 

tantárgyak keretében szerzett ismereteikre és személyes tapasztalataikra is. Ugyanakkor az 

idegen nyelvvel való foglalkozás olyan ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagíthatja a 

tanulókat, amelyeket más tantárgyak keretében is hasznosítani tudnak.   

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.   

A NAT bizonyos képzési szakaszokra meghatározza a minden tanuló számára kötelező 

minimumszinteket, emellett kitér az emelt szintű képzésben részesülő tanulókkal szemben 

támasztott követelményekre is. A közműveltségi elemeket a tantárgy egyedi jellemzői miatt a 

NAT-ban azok a nyelvi szintek és kompetenciák testesítik meg, amelyeket a nemzetközi 

gyakorlatban és az érettségi követelményrendszerben mérceként használt Közös európai 

referenciakeret (KER)határoz meg. A nyelvi kompetenciák komplex fejlesztéséhez az ajánlott 

témakörök kínálnak kontextust. A NAT által az egyes képzési szakaszokra minimumként 

meghatározott nyelvi szintek a következők:  

 

 

4. évfolyam, 

minimumszint  

8. évfolyam, 

minimumszint  

12. évfolyam, 

minimumszint  

Első idegen nyelv  

KER-szintben nem 

megadható  A2  B1  

Második idegen 

nyelv  –  –  A2   
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A kerettanterv az elérendő célokat és nyelvi szinteket kétéves képzési szakaszokra bontva 

határozza meg. Ez alól csupán az általános iskola 4. évfolyama kivétel, mert ezen az 

évfolyamon kezdődik a kötelező idegennyelv-oktatás, így a képzési szakasz csak egy tanévet 

ölel fel.  

 

 4. évfolyam  6. évfolyam  8. évfolyam  10. évfolyam  12. évfolyam  

Első idegen 

nyelv  
KER- 

szintben nem 

megadható  A1  

A2  

B1 mínusz  B1  

Második 

idegen nyelv  –  –  –  A1  A2  

 

Az idegen nyelvi kerettanterv a KER-ben leírt készségek alapján határozza meg a nyelvtanulás 

fejlesztési egységeit, ezek a hallott és olvasott szöveg értése, a szóbeli interakció, az összefüggő 

beszéd és az íráskészség. A KER-ben meghatározott nyelvi szintek és kompetenciák azonban 

nem mechanikusan, hanem a tanulók életkori sajátosságainak tükrében értelmezve kerültek be 

a kerettantervbe.   

Az idegen 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 idegen nyelv tanulásába, és fordítva, 

az idegen 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 idegen nyelv tanulása segíthet abban, hogy 

tudatosabbá váljon az anyanyelv 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, ma már számos lehetőség kínálkozik 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 blogolás 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.   

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 
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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.  

Külön táblázat tartalmazza az ajánlott 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.  

A 4–8. évfolyamokra vonatkozó ajánlott 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.   

A kerettanterv a 4. évfolyam, majd később a kétéves fejlesztési ciklusok végén a fejlesztési 

egységek céljaiból és tartalmából kiindulva határozza meg a fejlesztés várható eredményét, 

kapcsolódva a szakasz végére előírt KER-szinthez (kivéve a 4. évfolyamot).   

Az általános iskola 5–8. évfolyamán az idegennyelv-tanítás szervesen épül az alsó 

tagozaton elért eredményekre. Az elsődleges cél a tanulók idegen nyelvi kommunikatív 

kompetenciájának továbbfejlesztése, érdeklődésük fenntartása a nyelvek tanulása és a más 

nyelveket beszélő emberek és kultúrájuk megismerése iránt. A nyelvvel való játékos és 

örömteli foglalkozás, a kezdeti sikerek és a motiváló tanári visszajelzés ebben a nyelvtanulási 

szakaszban is segítik a tanulókat, hogy megmaradjon ösztönös tudásvágyuk és tanulási kedvük, 

bátran használják a rendelkezésükre álló nyelvi eszközöket, növekedjen önbizalmuk, fejlődjön 

önismeretük és önértékelésük. Mindez elengedhetetlen a nyelvtanulás hosszú távú 

eredményessége szempontjából.  

A tanulók az 5–8. évfolyamon minimálisan heti 3 órában tanulják az idegen nyelvet. A 

fejlesztés várható eredménye a 6. évfolyam végén a KER szerinti A1 szint, a 8. évfolyam végén 

az A2 szint. A középfokú oktatás erre a kimeneti szintre épít.   

 

 

5–6. évfolyam  

 

Az 5. évfolyam megkezdésekor a tanulók már legalább egy év nyelvtanulási tapasztalattal 

rendelkeznek. Hozzászoktak a célnyelvi óravezetéshez, megértik az órai tevékenységekre 

vonatkozó rövid, egyszerű utasításokat, tudják, hogy léteznek olyan iskolai és iskolán kívüli 

helyzetek, feladatok, amelyeket csak akkor képesek sikerrel megoldani, ha megfelelő 

idegennyelv-ismerettel rendelkeznek. Már ismernek hangzó és írott célnyelvi szövegeket, 

megtették az első lépéseket az idegen nyelvi interakció és az összefüggő beszéd területén. 

Elkezdték az írást az idegen nyelv tanulásának szolgálatába állítani, és egyszerű formában 

használják az önkifejezés eszközeként is. A korosztály igényei és szükségletei szerint alakított 

idegennyelv-oktatás keretében megtapasztalták a játékos nyelvtanulás örömét. 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 
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nyelvtanulási stratégia elsajátításával megtették az első lépéseket az önálló nyelvtanulóvá válás 

útján.  

Az 5–6. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja az, hogy a tanulók 

változatlanul kedvet érezzenek a nyelvtanulás iránt, és örömüket leljék a nyelvvel való 

foglalkozásban, valamint hogy ébren maradjon kíváncsiságuk az idegen nyelvet beszélő 

emberek és kultúrájuk iránt, nyitottak maradjanak az új ismeretek, tapasztalatok befogadására.   

A nyelvelsajátítás területén a korábbiakhoz hasonlóan fontos cél a beszédértés és a 

beszédkészség fejlesztése, de ebben az életkorban fokozatosan felzárkózik melléjük az 

olvasott szöveg értése és az írás is. A készségek fejlesztése komplex módon történik, úgy, 

ahogy azok a valós kommunikációs helyzetekben természetes módon összekapcsolódnak. Az 

idegen nyelv elsajátítása továbbra is minden esetben kontextusba ágyazva, konkrét 

beszédhelyzetek során történik, melyekben a verbális és a nem verbális elemek természetes 

egységet alkotnak.   

A motiváció fenntartása érdekében fontos, hogy a tanulók a fejlettségi szintjüknek 

megfelelő, változatos, érdekes és értelmes, kihívást jelentő tevékenységek során sajátítsák el 

az idegen nyelvet. A témakörök részben ugyanazok, mint az előző fejlesztési szakaszban, de 

bővülnek és mélyülnek, azzal párhuzamosan, ahogy a tanulók érdeklődése alakul, igényeik, 

szükségleteik változnak. További témák is feldolgozásra kerülnek, amelyek összhangban 

állnak a NAT-ban szereplő más műveltségi területek, tantárgyak tartalmaival. A „Témakörök” 

táblázatban megjelölt kapcsolódási pontok segítenek megtalálni azokat a területeket, ahol 

megvalósítható a tantárgyakon átívelő – akár közös projektek keretében történő – tanulás.  

Az 5–6. osztályban jelentősen bővül a tanulók szókincse. A nyelvtani szerkezeteket 

továbbra is kontextusba ágyazva sajátítják el, de fokozatosan felébred az érdeklődésük a 

célnyelv szabályrendszere és az anyanyelvükhöz hasonló, illetve attól eltérő nyelvi jelenségek 

iránt. Örömüket lelik a szabályszerűségek felfedezésében, de a szabályok ismerete csak 

csekély mértékben segíti nyelvi fejlődésüket. A helyes nyelvhasználat elsajátításában nagy 

szerepe van a nyelvi input minőségének és mennyiségének, valamint a tanulói 

megnyilatkozások esetében a pozitív tanári visszajelzésnek.   

Ebben a szakaszban is fontos célkitűzés, hogy a tanulók idegen nyelvi kompetenciájának 

fejlesztése szoros összefonódásban és kölcsönhatásban történjen a fejlesztési szakaszra 

vonatkozó nevelési célokkal és más kulcskompetenciák fejlesztésével, elsősorban az 

anyanyelvi kommunikációval, a szociális kompetenciával, az esztétikaiművészeti 

tudatossággal és kifejezőképességgel, valamint az önálló tanulással. Fokozatosan egyre 

nagyobb szerepet kap a digitális kompetencia, hiszen az IKT-eszközök használata idegen 

nyelven is az információszerzés és információcsere korszerű és hatékony eszköze.   

A fejlesztési szakasz célja, hogy a tanulók a 6. évfolyam végére elérjék a KER szerinti A1 

szintet.  

 

  

Fejlesztési 

egység  Hallott szöveg értése  

Előzetes 

tudás  

Aktív részvétel az órai tevékenységekben, a célnyelvi óravezetés követése, az 

egyszerű tanári utasítások és kérdések, valamint a korábban feldolgozott 

szövegek megértése, begyakorolt rövid párbeszédek folytatása, minta alapján 

egyszerű szövegek alkotása.   
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A tematikai 

egység  

nevelési- 

fejlesztési 

céljai  

A kissé komplexebb formában elhangzó és kevesebb nonverbális elemmel 

támogatott célnyelvi óravezetés követése;  

az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó, kevesebb nonverbális elemmel 

támogatott és bővülő szókinccsel megfogalmazott, de továbbra is rövid, 

egyszerű tanári utasítások megértése;  

az ismert témákhoz kapcsolódó, egy-egy rövid mondatból álló kérdések, 

néhány rövid mondatból álló megnyilatkozások megértése; a mindennapi 

témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegekben az ismerős szavak, 

fordulatok felismerése, ezekből következtetés a szövegek témájára;   

a megértést segítő feladatokra támaszkodva a lényeg és néhány konkrét 

információ kiszűrése ismert témájú rövid, egyszerű szövegekből; néhány, 

a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb alkalmazása.  

A fejlesztés tartalma  

A kissé komplexebb formában elhangzó és kevesebb nonverbális elemmel támogatott 

célnyelvi óravezetés növekvő biztonsággal történő követése (pl. osztálytermi 

rutincselekvések, a közös munka megszervezése, eszközhasználat).   

Rövid, egyszerű tanári utasítások alaposabb és biztosabb megértése (pl. játékos feladatok; 

manuális tevékenységek; mozgásos, játékos tevékenységek).   

A tanulóhoz közel álló, ismert témákról szóló rövid kérdések és néhány rövid mondatból álló 

szövegek megértése.  

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

szövegek bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése a szövegekben, 

következtetések levonása a témára, lehetséges tartalomra vonatkozóan; a szöveg lényegének 

kiszűrése megértést segítő, változatos feladatok segítségével.   

A megértés során egyre tudatosabb támaszkodás a hallott szövegeket kísérő nonverbális 

elemekre (pl. képek, képsorok, tárgyak, testbeszéd, hanglejtés) és a beszédhelyzetre.   

Tanári ösztönzésre a hallott szövegből kiszűrt információk egyre tudatosabb összekapcsolása 

a témával kapcsolatos egyéb ismeretekkel, és ezek alapján következtetések levonása a 

tartalomra vonatkozóan.   

Különböző beszélők egyre biztosabb 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 hangsúlyozva, megismételve 

beszélnek.   

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  

Dalok, versek, képekkel illusztrált mesék és történetek, kisfilmek, animációs filmek, a 

korosztálynak szóló egyéb hangzó anyagok, tanárral, tanulótársakkal, célnyelvi országokból 

érkező személyekkel folytatott rövid párbeszédek, tanári beszéd.  
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Fejlesztésiegység  Szóbeli interakció  

Előzetes tudás  

Részvétel interakciót igénylő tevékenységekben, egyszerű nyelvi eszközök 

alkalmazásával.   

A tematikai 

egység 

nevelésifejlesztési 

céljai  

A beszédszándék kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő 

szókinccsel és nonverbális elemekkel támogatva;  

egyszerű kérdések feltevése ismert témákról, illetve válaszadás egyszerű 

nyelvi eszközökkel a hozzá intézett kérdésekre;  

rövid beszélgetés folytatása ismert témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel, 

begyakorolt beszédfordulatokkal;  

rövid beszélgetés folytatása a társakkal a tanult témákról;  

rövid, egyszerű szövegek közös előadása; az ismert szöveg célnyelvi 

normákhoz közelítő kiejtése, helyes intonációval és megfelelő 

beszédtempóban.  

A fejlesztés tartalma  

A mondanivaló nonverbális elemekkel (pl. testbeszéddel, hanglejtéssel, vizuális eszközökkel) 

támogatott kifejezése bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel.  

Rövid válaszokkal, cselekvéssel való reagálás ismert témákhoz vagy osztálytermi 

szituációkhoz kapcsolódó, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre, 

kérésekre, felszólításokra.  

Egyszerű kérdések feltevése ismert témákhoz, osztálytermi szituációkhoz, egyéni 

szükségletekhez kapcsolódva.  

Egyszerű nyelvi eszközöket és nonverbális elemeket tartalmazó rövid párbeszéd eljátszása 

társakkal.  

Kommunikálás begyakorolt beszédfordulatokkal (pl. bemutatkozás, bemutatás, üdvözlés, 

köszönés, alapvető információ kérése és adása saját magáról, társairól, közvetlen 

környezetéről, különböző dolgok kérése és adása, tetszés, nemtetszés kifejezése). Meg 

nem értés esetén nonverbális elemekkel, pl. testbeszéddel támogatott ismétlés, 

magyarázat kérése.  

Néhány egyszerű, a beszélgetés strukturálása szempontjából fontos elem megismerése és 

alkalmazása (pl. beszélgetés kezdeményezése, figyelemfelhívás).  

Hallott, látott jelenségekre (pl. váratlan osztálytermi történésekre, időjárással kapcsolatos 

megfigyelésekre) való reagálás egyszerű nyelvi eszközökkel.  

Aktív részvétel dalok, mondókák, versek, mesék, történetek előadásában, szóbeli nyelvi 

játékokban; nonverbális elemekkel támogatott történet elmondásába való bekapcsolódás az 

ismert szavak, kifejezések, beszédfordulatok szintjén.  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  

Dalok, mondókák, versek, mesék, illusztrált történetek, mozgással kísért rövid 

cselekvéssorok, kérdések, rövid párbeszédek, dramatizált jelenetek, néhány mondatos 

leírások, egyszerű felszólítások, kérések, információ hiányán, illetve különbözőségén alapuló 

szövegek.  

 

 

Fejlesztésiegység  Összefüggő beszéd  
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Előzetes tudás  

Néhány összefüggő mondat elmondása önmagáról és a tanult 

témákról. A megismert versek, mondókák felidézése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Rövid, egyszerű szövegek elmondása, illetve párbeszéd előadása 

társaival közösen, tanári segítséggel;  

egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott, összefüggő leírás 

adása saját magáról és a környezetében előforduló tárgyakról,  

 élőlényekről, eseményekről;   

néhány egyszerű nyelvtani szerkezet és mondatfajta használata; a 

szavak, szócsoportok, egyszerű cselekvések, történések 

összekapcsolása kötőszavakkal;  

munkájának bemutatása egyszerű nyelvi eszközökkel;  

ismert szöveg elmondása a célnyelvi normához közelítő kiejtéssel, 

intonációval és beszédtempóban.   

A fejlesztés tartalma  

Gyermekirodalmi mű (pl. vers, dal, mese), történet, cselekvéssor közös vagy önálló előadása 

társak, másik osztály, szülők vagy tanárok részére.  

Felkészülést követően nonverbális elemekkel támogatott egyszerű nyelvi eszközökkel, 

begyakorolt beszédfordulatokkal megfogalmazott szerepjáték előadása társakkal.   

Minta alapján, tanári segítséggel összefüggő szöveg alkotása; szavak, szócsoportok, 

cselekvéssorok összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, de, azután).  

Egyénileg vagy csoportban létrehozott alkotás, tárgy rövid bemutatása és értékelése (pl. 

közös plakát készítése, kiállítása, szóbeli bemutatása és értékelése).  

Tanári példa vagy autentikus hangzóanyag hallgatása és együttes elmondása után közös vagy 

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

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

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  

Dalok, versek, mesék, rövid történetek, cselekvéssorok, leírások (pl. tanulói munka 

bemutatása), rövid szerepek, interaktív feladatok.  

 

 

Fejlesztésiegység  Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás  

Részvétel olvasást igénylő nyelvi tevékenységekben, ismert szavak, 

rövid szövegek elolvasása.  
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A megértést segítő elemekre támaszkodva felismeri és megérti az 

egyszerű szövegekben az ismert nevek, szavak és mondatok 

felismerése és megértése;  

a különböző műfajú, egyszerű, autentikus szövegek lényegének 

megértése;   

egyszerű, autentikus szövegekből néhány alapvető információ 

kiszűrése;  az olvasott szövegre vonatkozó egyszerű feladatok 

elvégzése;  a készségek, képességek kreatív használata az 

olvasott szövegek értelmezéséhez;  

érdeklődés kialakítása a célnyelvi kultúra irodalmi, művészeti 

alkotásai iránt.  

A fejlesztés tartalma  

Rövid, hétköznapi szövegekben ismerős nevek, szavak és egyszerű fordulatok felismerése. 

Írott szöveggel kapcsolatos tevékenységek végzése (pl. leírás alapján illusztráció készítése, 

képek sorba rendezése, szövegrészlettel való párosítása).  

Egyszerű, különböző műfajú szövegek olvasása, lényegük megértése, a szövegek feladatokon 

keresztül történő feldolgozása.  

Különböző műfajú szövegek (pl. versek, mesék, történetek, fabulák, viccek) közös olvasása. 

Egyszerű, informatív szövegből (pl. brosúrából, menetrendből, utcai táblákról, feliratokról) 

tárgyszerű információ szerzése.  

Rövid, egyszerű, írott instrukciók követése képek segítségével (pl. játék összerakása, 

útbaigazítás).  

Egyszerűsített nyelvezetű irodalmi alkotások olvasása (pl. versek, mesék, dalszövegek, novellák).  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  

Történetek, hirdetések, plakátok, egyszerű katalógusok, egyszerű üzenetek, útleírások, 

képeslapok, feliratok, nyomtatványok hagyományos és online formában.  

 

 

Fejlesztésiegység  Íráskészség  

Előzetes tudás  

Részvétel írást igénylő játékos nyelvi tevékenységekben, s ezek 

során rövid szavak, mondatok másolása.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása;  

Megadott mintát követve különböző műfajú és életkorának 

megfelelő témájú rövid szövegek alkotása;  

írásbeli válaszadás személyes adatokra vonatkozó egyszerű 

kérdésekre;  

a közösen feldolgozott olvasott szöveghez kapcsolódó írásbeli 

feladatok elvégzése;  

részvétel írásbeli nyelvi játékokban;  

a meglévő szókincs, tudás képes kreatív alkalmazása az őt érdeklő 

témájú, egyszerű szövegek írásához.  

A fejlesztés tartalma  
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Szavak és rövid szövegek másolása, illetve hallás utáni leírása.  

Rövid mondatok írása egyszerű nyelvi szerkezetek felhasználásával (pl. napirend bemutatása, 

emberek, állatok, tárgyak jellemzése, képfeliratok készítése).  

Különböző műfajú, egyszerű, rövid szövegek írása (pl. hagyományos vagy elektronikus 

képeslap, üdvözlőlap, meghívó, üzenet, SMS, e-mail).  

Egyszerű, autentikus kérdőívek, adatlapok kitöltése.  

Projektmunka készítése (pl. poszterek, hirdetések, faliújságok, tájékoztató táblák, ismertetők). 

Az életkornak megfelelő irodalmi művek (pl. mesék, történetek) bizonyos elemeinek 

megváltoztatása, átírása.  

Különböző típusú szövegek kreatív írása (pl. napló, dalszöveg, listaversek, szabadversek). 

Egy-két mondatos üzenet, illetve bejegyzés írása internetes közösségi oldalon, blogban vagy 

fórumban.  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  

Leírás, felirat, utasítás, képeslap, üdvözlőkártya, meghívó, üzenet, SMS, e-mail, levél, 

adatlap, bejegyzés, dalszöveg. 

 

 

Ajánlott témakörök  

5.o.  

Angol nyelv  

A 4. évfolyamon megismert témakörök a tanulók életkorának megfelelően új szempontból, 

magasabb nyelvi szinten újra feldolgozhatók és bővíthetők, ezért az új témák mellett ezek is 

szerepelnek a táblázatban.  

 

Ajánlott témakörök  Kapcsolódási pontok  

Család   

Én és a családom.  

Családtagok bemutatása.  

Családi események, közös programok.  

Családi ünnepek. 

Napirend.  

Egy átlagos angol család  

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: család és lakóhely.  

 

Erkölcstan: társas kapcsolatok, szokások.  

 

Technika, életvitel és gyakorlat: időbeosztás, 

napirend.  

Otthon   

Otthonom, szűkebb környezetem 

Lakóhelyiségek, bútorok, berendezési 

tárgyak.  

Kedvenc játékaim.  

Lakóhelyem, tágabb környezetem.  

Természetismeret: lakóhelyi környezet.  

 

Matematika: tájékozódás a térben, halmazok.  

 

Hon- és népismeret: az én városom, falum.  

Étkezés  

Napi étkezések.  

Kedvenc ételeim, italaim.  

Egészséges táplálkozás. 

Receptek, főzés, sütés.  

Angol étkezési szokások  

Természetismeret: az ember megismerése és 

egészsége: étrend.  

 

Matematika: halmazok, diagramok készítése, 

értelmezése, táblázatok olvasása.  
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Idő, időjárás Az 

óra.  

Évszakok és hónapok.  

A hét napjai és a napszakok.  

Időjárás, időjárási jelenségek megfigyelése.  

Angliai időjárás  

Természetismeret: az időjárás tényezői, 

ciklusok a természetben.  

 

Matematika: számok írása, olvasása, 

állítások igazságának eldöntése, tapasztalati 

adatok lejegyzése, táblázatba rögzítése. 

Öltözködés  

Évszakok és ruhadarabok.  

Kedvenc ruháim. Divat.  

Külföldi sztárok öltözéke  

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: öltözködés, divat.   

 

Matematika: halmazok.  

Sport  

Testrészek és mozgás. 

Sportok, sportfelszerelések. 

Kedvenc sportom. 

Sportversenyek.  

Amerikai és angol sportok  

Természetismeret: az ember megismerése és 

egészsége: testrészek.  

 

Testnevelés és sport: mozgásos játékok, 

sportversenyek, szabályok.  

Iskola, barátok  

Iskolám, osztálytermünk.  

Tantárgyaim, tanáraim.  

Osztálytársaim, barátaim.  

Tanórán kívüli közös programjaink.  

Erkölcstan: társas kapcsolatok: barátság, 

szeretet, tisztelet, segítő kapcsolat.  

 

Iskolai élet más országokban. Az 

angol oktatási rendszer  

 

Szabadidő, szórakozás  

Szabadidős tevékenységek, kedvenc 

időtöltésem.  

Internet, interaktív játékok.  

Közös időtöltés barátokkal.  

Az angolok szabadidős szokásai  

Testnevelés és sport: sportok.  

 

Ének–zene: zenehallgatás.  

 

Dráma és tánc: színház, előadások.  

 

Vizuális kultúra: múzeumok, kiállítások.  

Természet, állatok Kisállatok.  

Kedvenc állataim.  

Állatok a ház körül.  

Vadon élő és állatkerti állatok.  

Állatok a nagyvilágban.  

Növények az otthonomban, iskolámban.  

Kontinensek, tájegységek.  

Természetfilm angolul  

Természetismeret: élőlények a ház körül, az 

állatok életmódjának főbb jellemzői, szoba- 

vagy kerti növények gondozása, érdekes 

növények; a Föld szépsége, egyedisége: a 

Kárpát-medence és hazánk nagytájai, 

növénytakarója és élővilága.  

 

Matematika: halmazok.  

Ünnepek és szokások Az 

én ünnepeim.   

Ünnepek itthon és a nagyvilágban.  

Technika, életvitel és gyakorlat; történelem, 

társadalmi és állampolgári ismeretek: 

hétköznapok, ünnepek.  
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Város, bevásárlás  

Városok, települések, falvak.  

Épületek, utcák.  

Tájékozódás, útbaigazítás.  

Üzletek, bevásárlóközpontok, piac.  

Vásárlás.  

Az én városom/falum.  

Szituációs gyakorlatok  

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: falvak és városok, közlekedés.   

 

Matematika: irányok, térbeli alakzatok.  

 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedés, 

vásárlás.  

 

Hon- és népismeret: az én városom, falum.  

Utazás, pihenés  

Vakáció, nyaralás.   

Táborok, osztálykirándulás.   

Közlekedési eszközök.  

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedés.  

 

Hon- és népismeret: az én városom, falum, a 

hazai táj, a világörökség elemei.  

Fantázia és valóság  

Kedvenc olvasmányaim, könyveim.  

Képzeletem világa.  

Dráma és tánc: dramatikus játékok.  

 

Vizuális kultúra: képzeletem világa, 

műalkotások.  

Zene, művészetek  

Kedvenc zeném, együttesem. 

Film- és színházi élményeim, 

múzeumlátogatás.  Dalok 

tanulása  

Ének-zene: zenehallgatás.  

 

Dráma és tánc: színház, előadások.  

 

Rajz és vizuális kultúra: múzeumok, 

kiállítások.  

Környezetünk védelme  

Veszélyeztetett állat- és növényvilág. 

Nevezetes napok: Fák és madarak Napja, a 

Víz Világnapja, a Duna Napja.  

Szelektív hulladékgyűjtés.  

Természetismeret: környezeti rendszerek 

állapota, védelme, fenntarthatósága.  

 

Matematika: diagramok készítése, 

értelmezése, táblázatok olvasása.  

Egészséges életmód A 

rendszeres testedzés.  

A helyes táplálkozás.  

Természetismeret: az ember megismerése és 

egészsége: étrend.  

 

Technika, életvitel és gyakorlat: egészséges 

életmód.  

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két  

évfolyamos ciklus 

végén  

A1 szintű nyelvtudás:  

A tanuló megérti a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott 

célnyelvi óravezetést, az ismert témákhoz kapcsolódó kérdéseket, rövid 

megnyilatkozásokat, szövegeket.  

Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal 

kommunikál.  

Felkészülés után elmond rövid szövegeket.  

Közös feldolgozás után megérti az egyszerű olvasott szövegek lényegét, 

tartalmát.  
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Ismert témáról rövid, egyszerű mondatokat ír, mintát követve önálló írott 

szövegeket alkot.   

 

 

 

 

5. osztály Német nyelv  

Fejlesztési 

egység  Hallott szöveg értése  

Előzetes 

tudás  

Aktív részvétel az órai tevékenységekben, a célnyelvi óravezetés követése, 

az egyszerű tanári utasítások és kérdések, valamint a korábban feldolgozott 

szövegek megértése, begyakorolt rövid párbeszédek folytatása.   

A tematikai 

egység  

nevelési- 

fejlesztési 

céljai  

A kissé komplexebb formában elhangzó és kevesebb nonverbális elemmel 

támogatott célnyelvi óravezetés követése;  

az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó, kevesebb nonverbális 

elemmel támogatott és bővülő szókinccsel megfogalmazott, de továbbra is 

rövid, egyszerű tanári utasítások megértése;  

az ismert témákhoz kapcsolódó, egy-egy rövid mondatból álló kérdések, 

néhány rövid mondatból álló megnyilatkozások megértése; a 

mindennapi témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegekben az 

ismerős szavak, fordulatok felismerése, ezekből következtetés a 

szövegek témájára;   

a megértést segítő feladatokra támaszkodva a lényeg és néhány konkrét 

információ kiszűrése ismert témájú rövid, egyszerű szövegekből. 

A fejlesztés tartalma  

A kissé komplexebb formában elhangzó és kevesebb nonverbális elemmel támogatott 

célnyelvi óravezetés növekvő biztonsággal történő követése (pl. osztálytermi 

rutincselekvések, a közös munka megszervezése, eszközhasználat).   

A tanulóhoz közel álló, ismert témákról szóló rövid kérdések és néhány rövid mondatból álló 

szövegek megértése.  

A megértés során egyre tudatosabb támaszkodás a hallott szövegeket kísérő nonverbális 

elemekre (pl. képek, képsorok, tárgyak, testbeszéd, hanglejtés) és a beszédhelyzetre.  

Különböző beszélők egyre biztosabb 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 hangsúlyozva, megismételve 

beszélnek.   

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  
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Dalok, versek, képekkel illusztrált mesék és történetek, kisfilmek, animációs filmek, a 

korosztálynak szóló egyéb hangzó anyagok, tanárral, tanulótársakkal, célnyelvi országokból érkező 

személyekkel folytatott rövid párbeszédek, tanári beszéd.  

 

 

 

 

Fejlesztésiegység  Szóbeli interakció  

Előzetes tudás  

Részvétel interakciót igénylő tevékenységekben, egyszerű nyelvi eszközök 

alkalmazásával.   

A tematikai 

egység  

nevelési- 

fejlesztési céljai  

A beszédszándék kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő 

szókinccsel és nonverbális elemekkel támogatva;  

egyszerű kérdések feltevése ismert témákról, illetve válaszadás 

egyszerű nyelvi eszközökkel a hozzá intézett kérdésekre; rövid, 

egyszerű szövegek közös előadása; az ismert szöveg célnyelvi 

normákhoz közelítő kiejtése, helyes intonációval és megfelelő 

beszédtempóban. 

A fejlesztés tartalma  

A mondanivaló nonverbális elemekkel (pl. testbeszéddel, hanglejtéssel, vizuális eszközökkel) 

támogatott kifejezése bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel.  

Rövid válaszokkal, cselekvéssel való reagálás ismert témákhoz vagy osztálytermi 

szituációkhoz kapcsolódó, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre, 

kérésekre, felszólításokra.  

Egyszerű nyelvi eszközöket és nonverbális elemeket tartalmazó rövid párbeszéd eljátszása 

társakkal.  

Kommunikálás begyakorolt beszédfordulatokkal (pl. bemutatkozás, bemutatás, üdvözlés, 

köszönés, alapvető információ kérése és adása saját magáról, társairól, közvetlen 

környezetéről, különböző dolgok kérése és adása, tetszés, nemtetszés kifejezése).  

Néhány egyszerű, a beszélgetés strukturálása szempontjából fontos elem megismerése és 

alkalmazása (pl. beszélgetés kezdeményezése, figyelemfelhívás).  

Aktív részvétel dalok, mondókák, versek, mesék, történetek előadásában, szóbeli nyelvi 

játékokban; nonverbális elemekkel támogatott történet elmondásába való bekapcsolódás az 

ismert szavak, kifejezések, beszédfordulatok szintjén.  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  

Dalok, mondókák, versek, mesék, illusztrált történetek, mozgással kísért rövid 

cselekvéssorok, kérdések, rövid párbeszédek, dramatizált jelenetek, néhány mondatos 

leírások, egyszerű felszólítások, kérések, információ hiányán, illetve különbözőségén alapuló 

szövegek.  

 

 

Fejlesztésiegység  Összefüggő beszéd  

Előzetes tudás  

Néhány összefüggő mondat elmondása önmagáról és a tanult 

témákról. A megismert versek, mondókák felidézése.  
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Rövid, egyszerű szövegek elmondása, illetve párbeszéd előadása 

társaival közösen, tanári segítséggel;  

egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott, összefüggő leírás 

adása saját magáról és a környezetében előforduló tárgyakról, 

élőlényekről, eseményekről;   

néhány egyszerű nyelvtani szerkezet és mondatfajta 

használata;  

a szavak, szócsoportok, egyszerű cselekvések, történések 

összekapcsolása kötőszavakkal;  

munkájának bemutatása egyszerű nyelvi eszközökkel;  

 

A fejlesztés tartalma  

Felkészülést követően nonverbális elemekkel támogatott egyszerű nyelvi eszközökkel, 

begyakorolt beszédfordulatokkal megfogalmazott szerepjáték előadása társakkal.   

Minta alapján, tanári segítséggel összefüggő szöveg alkotása; szavak, szócsoportok, 

cselekvéssorok összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, de, azután).  

Tanári példa vagy autentikus hangzóanyag hallgatása és együttes elmondása után közös vagy 

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

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

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  

Dalok, versek, mesék, rövid történetek, cselekvéssorok, leírások (pl. tanulói munka 

bemutatása), rövid szerepek, interaktív feladatok.  

 

 

Fejlesztésiegység  Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás  

Részvétel olvasást igénylő nyelvi tevékenységekben, ismert szavak, 

rövid szövegek elolvasása.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A megértést segítő elemekre támaszkodva felismeri és megérti az 

egyszerű szövegekben az ismert szavakat.  a különböző műfajú, 

egyszerű, autentikus szövegek lényegének megértése;  az 

olvasott szövegre vonatkozó egyszerű feladatok elvégzése;  a 

készségek, képességek kreatív használata az olvasott szövegek 

értelmezéséhez;  

érdeklődés kialakítása a célnyelvi kultúra irodalmi, művészeti 

alkotásai iránt.  

A fejlesztés tartalma  
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Rövid, hétköznapi szövegekben ismerős nevek, szavak és egyszerű fordulatok felismerése. 

Írott szöveggel kapcsolatos tevékenységek végzése (pl. leírás alapján illusztráció 

készítése,képek sorba rendezése, szövegrészlettel való párosítása). 

Különböző műfajú szövegek (pl. versek, mesék, történetek, fabulák, viccek) közös 

olvasása.Egyszerű, informatív szövegből (pl. brosúrából, menetrendből, utcai táblákról, 

feliratokról)tárgyszerű információ szerzése. 

Rövid, egyszerű, írott instrukciók követése képek segítségével (pl. játék összerakása, 

útbaigazítás).  

Egyszerűsített nyelvezetű irodalmi alkotások olvasása (pl. versek, mesék, dalszövegek, 

novellák).  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  

Történetek, hirdetések, plakátok, egyszerű katalógusok, egyszerű üzenetek, útleírások, 

képeslapok, feliratok, nyomtatványok hagyományos és online formában.  

 

 

Fejlesztésiegység  Íráskészség  

Előzetes tudás  

Részvétel írást igénylő játékos nyelvi tevékenységekben, s ezek 

során rövid szavak, mondatok másolása.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása;  

írásbeli válaszadás személyes adatokra vonatkozó egyszerű 

kérdésekre;  

a közösen feldolgozott olvasott szöveghez kapcsolódó írásbeli 

feladatok elvégzése;  

részvétel írásbeli nyelvi játékokban;  

 

A fejlesztés tartalma  

Szavak és rövid szövegek másolása, illetve hallás utáni leírása.  

Rövid mondatok írása egyszerű nyelvi szerkezetek felhasználásával (pl. napirend 

bemutatása,emberek, állatok, tárgyak jellemzése, képfeliratok készítése). 

Különböző műfajú, egyszerű, rövid szövegek írása (pl. hagyományos vagy 

elektronikusképeslap, üdvözlőlap, meghívó, üzenet, SMS, e-mail). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  

Leírás, felirat, utasítás, képeslap, üdvözlőkártya, meghívó, üzenet, SMS, e-mail, levél, 

adatlap, bejegyzés, dalszöveg. 
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Ajánlott témakörök  

 

A 4. évfolyamon megismert témakörök a tanulók életkorának megfelelően új szempontból, 

magasabb nyelvi szinten újra feldolgozhatók és bővíthetők, ezért az új témák mellett ezek is 

szerepelnek a táblázatban.  

 

Ajánlott témakörök  Kapcsolódási pontok  Óraszám  

Család   

Családtagok bemutatása.  

Családtagok otthoni 

feladatai. Családi események, 

közös programok. Családi 

ünnepek.  

Napirend.  

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: család 

és lakóhely.  

 

Erkölcstan: társas kapcsolatok, 

szokások.  

 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

időbeosztás, napirend.  

10 óra  

Otthon   

Otthonom, szűkebb 

környezetem Lakóhelyiségek, 

bútorok, berendezési tárgyak. 

Kedvenc játékaim. Lakóhelyem, 

tágabb környezetem.  

Természetismeret: lakóhelyi 

környezet.  

 

Matematika: tájékozódás a 

térben, halmazok.  

Hon- és népismeret: az én 

városom, falum.  

7 óra  

Étkezés  

Napi étkezések.  

Kedvenc ételeim, italaim. 

Egészséges táplálkozás.  

 

Természetismeret: az ember 

megismerése és egészsége: 

étrend.  

Matematika: halmazok, 

diagramok készítése, 

értelmezése, táblázatok 

olvasása.  

5 óra  

Idő, időjárás 

Az óra.  

Évszakok és hónapok.  

A hét napjai és a napszakok. 

Időjárás, időjárási jelenségek 

megfigyelése.  

Természetismeret: az időjárás 

tényezői, ciklusok a 

természetben.  

 

Matematika: számok írása, 

olvasása, állítások igazságának 

eldöntése, tapasztalati adatok 

lejegyzése, táblázatba rögzítése. 

6 óra  

Öltözködés  

Évszakok és ruhadarabok.  

Kedvenc ruháim.  

Divat. Vásárlás.  

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

öltözködés, divat.   

 

Matematika: halmazok.  
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Sport  

Testrészek és mozgás. Sportok, 

sportfelszerelések. Kedvenc 

sportom.  

 

Természetismeret: az ember 

megismerése és egészsége: 

testrészek.  

Testnevelés és sport: mozgásos 

játékok, sportversenyek, 

szabályok.  

6 óra  

 

Iskola, barátok  

Iskolám, osztálytermünk.  

Osztálytársaim, barátaim. 

Tanórán kívüli közös 

programjaink.  

 

Erkölcstan: társas kapcsolatok:  

barátság, szeretet, tisztelet, 

segítő kapcsolat.  

6 óra  

Szabadidő, szórakozás 

Szabadidős tevékenységek, 

kedvenc időtöltésem.  

Internet, interaktív játékok.  

Közös időtöltés barátokkal.  

Testnevelés és sport: sportok.  

Ének–zene: zenehallgatás.  

Dráma és tánc: színház, 

előadások.  

Vizuális kultúra: múzeumok, 

kiállítások.  

8 óra  

Természet, állatok 

Kisállatok.  

Kedvenc állataim.  

Állatok a ház körül.  

Vadon élő és állatkerti állatok. 

Növények az otthonomban, 

iskolámban.  

Természetismeret: élőlények a 

ház körül, az állatok 

életmódjának főbb jellemzői, 

szoba- vagy kerti növények 

gondozása, érdekes növények; a  

Föld szépsége, egyedisége: a 

Kárpát-medence és hazánk 

nagytájai, növénytakarója és 

élővilága.  

Matematika: halmazok.  

7 óra  

Ünnepek és szokások 

Az én ünnepeim.   

Családi és iskolai ünnepek. 

Ünnepek itthon és a 

nagyvilágban.  

Technika, életvitel és gyakorlat; 

történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

hétköznapok, ünnepek.  

7 óra  

Város, bevásárlás  

Városok, települések, falvak.  

Épületek, utcák.  

Vásárlás.  

Az én városom/falum.  

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: falvak 

és városok, közlekedés.  

Matematika: irányok, térbeli 

alakzatok.  

Technika, életvitel és gyakorlat: 

közlekedés, vásárlás. 

Hon- és népismeret: az én 

városom, falum.  

11 óra  
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Utazás, pihenés  

Vakáció, nyaralás.   

Közlekedési eszközök.  

Technika, életvitel és gyakorlat: 

közlekedés.  

 

Hon- és népismeret: az én 

városom, falum, a hazai táj, a 

világörökség elemei.  

11 óra  

Fantázia és valóság 

Kedvenc olvasmányaim, 

könyveim.  

Képzeletem világa.  

Dráma és tánc: dramatikus 

játékok.  

 

Vizuális kultúra: képzeletem 

világa, műalkotások.  

7 óra  

Zene, művészetek  

Kedvenc zeném, együttesem.  

Ének-zene: zenehallgatás.  

Dráma és tánc: színház,  

6 óra  

Film- és színházi élményeim, 

múzeumlátogatás.   

előadások.  

 

Rajz és vizuális kultúra: 

múzeumok, kiállítások.  

 

Egészséges életmód  

A rendszeres testedzés.  

A helyes táplálkozás.  

Természetismeret: az ember 

megismerése és egészsége: 

étrend.  

Technika, életvitel és gyakorlat: 

egészséges életmód.  

6 óra  

 

Összesen: 108 óra  

 

 

 

ERKÖLCSTAN  

 

 

Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, 

értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése, 

alakítása. A multidiszciplináris jellegű tantárgy legfontosabb pedagógiai jellemzője ezért az 

értékek közvetítése, valamint az, hogy társadalmunk közös alapvető normái egyre inkább a 

tanulók viselkedésének belső szabályozó erőivé váljanak.  

A tantárgy középpontjában a formálódó gyermeki személyiség áll – testi, szellemi és 

lelki értelemben. Ez határozza meg a tanulás-tanítás folyamatát, illetve a tartalmának 

szerkezetet.  Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, valamint hazánk Alaptörvénye rögzíti 

az ember elidegeníthetetlen jogát az élethez és a szabadsághoz, következésképpen az erkölcstan 

a személy egyediségét és méltóságát helyezi a középpontba. Erre az alapelvre kell épülnie 

minden társas kapcsolatnak és közösségi szerveződésnek. Az erkölcstan magába foglalja az 

ember minden fontos viszonyulását – önmagához, társaihoz és közösségeihez, környezetéhez 

és a világhoz –, mert ezek alapozzák meg azt az értékrendet, amelyre az ember döntései során 

támaszkodhat.  
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Az erkölcsi nevelés fő célja a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, az európai 

civilizációban általánosan elfogadott erkölcsi értékek tanulmányozása és ezek alkalmazása a 

mindennapokban – azzal a szándékkal, hogy mindez segítségükre legyen a megfelelő 

életvezetés és értékrend kialakításában, az önálló véleményformálásban, erkölcsi problémáik 

tudatosításában és a felelős döntéshozatalban. Az erkölcsi kérdésekről való gondolkodás során 

az elemi értékek fokozatosan értékrenddé, többé-kevésbé koherens, folyamatosan formálódó 

meggyőződésekké állnak össze, amelyek később meghatározó módon befolyásolják a 

felnőttkori életmódot, életfelfogást és életminőséget.  

A cselekedetek és az elmulasztott cselekedetek, a társadalmi teljesítmények 

megítéléséről azonban csak akkor folyhat értelmes párbeszéd, ha léteznek olyan erkölcsi 

alapelvek, amelyeket a nagy többség mértékadónak tart. Az értékrelativizmus elkerülése 

érdekében fontos tehát hangsúlyozni, hogy az erkölcstan tantárgy azoknak az alapértékeknek a 

megerősítésére törekszik, amelyek összhangban állnak az egyetemes és európai emberi 

értékrenddel, amely az Alaptörvényből is kiolvasható.  

A különböző társadalmakban azonban nem egészen egységes a közösnek tekinthető 

értékek és normák értelmezése – különösen olyankor nem, amikor ezek konkrét helyzetekben 

ütköznek egymással, vagy sajátos érdekek befolyásolják a róluk való gondolkodást. Ezért az 

értékek és a normák megítélése minden korban gyakran képezte vita és egyeztetés tárgyát a 

közösségeken belül – és sokszorosan így van ez napjainkban, amikor a környezet a 

korábbiaknál kevesebb biztos tájékozódási pontot kínál a fiatalok számára. A saját értékek 

keresése közben azonban fontos megérteni azt is, hogy az értékek sokfélék és kulturálisan 

változatosak, s a tanulóknak nyitottá kell válniuk a sajátjukétól eltérő értékrendek befogadására 

is. A magatartást befolyásoló értékek/erények egy része személyes jellegű, mivel az énnel és 

az identitással áll kapcsolatban. Más részük interperszonális – másokra és a hozzájuk fűződő 

kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű – 

közösségeinkhez és környezetünk egészéhez kapcsolódva fontos szerepet játszik abban, hogy 

világunk élhető és utódainkra is átörökíthető maradjon.  

Az erkölcsi érzék, illetve mélyebb szinten a lelkiismeret fejlesztése azt jelenti, hogy 

képessé tesszük gyermekeinket arra, hogy olyan értékeket erősítsenek meg magukban, amelyek 

egyszerre igazodnak az alapvető erkölcsi értékekhez, valamint saját és közösségeik érdekeihez. 

Közben pedig fejlődnek bennük azok a pozitív belső késztetések is, amelyek segítségükre 

vannak a jó és a rossz felismerésében, az elkövetett hibák kijavításában, valamint a bűntudat 

kezelésében.  

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek 

előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért az önálló, felelős és kritikai 

gondolkodás, valamint a tudatos cselekvés kialakulásának elősegítése. Ugyanilyen fontos 

jellemzője a felelős magatartásnak az empátia, a másik ember helyzetének megértése és 

átérzése. Az erkölcsi nevelés alapvető feladata ezért a másokkal való törődés, a szolidaritás 

képességének erősítése is. S végül a felelős cselekvés harmadik elengedhetetlen összetevője az 

a képesség, hogy elvont, egyetemes nézőpontból is rá tudjunk tekinteni a dolgokra. Ebből a 

szempontból az erkölcsi nevelés fő feladata az igazságosság és a méltányosság elvének 

megértetése és elfogadtatása a gyerekekkel. A nevelés e három területének ugyanakkor szerves 

részét képezi az érzelmi intelligencia fejlesztése is, amely a viselkedést a kognitív szint alatt  – 

e szintnél erősebben – befolyásolja, s amelynek hiánya, illetve fejletlensége elemi akadálya 

lehet a kívánatos értékek bensővé válásának.  
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Az iskolai tanulásra jellemző módon az erkölcstan is számos ismeretet közvetít. A 

tantárgy felépítése azonban nem elsősorban ismeret-, hanem sokkal inkább érték- és 

fejlesztésközpontú. A fejlesztés célja a magatartást meghatározó erkölcsi kategóriák 

jelentéstartalmának évről évre való gazdagítása, az életkornak megfelelő szinten való 

megtapasztalása, tudatosítása, illetve szükség szerinti újrarendezése. Mindennek személyes 

tapasztalatokon, reflexiókon és véleményalkotáson kell nyugodnia. A tananyag felépítése ezért 

nem lineáris, hanem spirális szerkezetű. Az életkornak megfelelő résztémák és tevékenységek 

hátterében évről évre ugyanazok a nagy tematikai egységek térnek vissza – más-más konkrét 

előfordulási szinten, más-más hangsúlyokkal –, építve a korábbi tapasztalatokra, kiegészítve és 

szintetizálva azokat. A kétéves szakaszokon belül azonban sem a nagy témakörök, sem pedig a 

résztémák tantervi egymásutánja nem jelent előírt sorrendet. Az, hogy melyik kérdéskör mikor 

kerüljön sorra, leginkább helyben, a tanulócsoport ismeretében határozható meg.  

A tananyag tartalma inkább épül a hétköznapi életből merített és oda visszacsatolható 

tapasztalatokra, illetve személyes élményekre, mint elméleti jellegű ismeretekre. Ezeket 

természetes módon egészíthetik ki az életkornak megfelelő erkölcsi kérdéseket felvető 

történetek, mesék, mondák, irodalmi vagy publicisztikai szövegek, filmek vagy digitális 

formában elérhető egyéb tartalmak. Az erkölcstan a tanulókra nem közlések befogadóiként, 

hanem a tanulási folyamat aktív – gondolkodó, kérdező, mérlegelő, próbálkozó, vitatkozó és 

útkereső – résztvevőiként tekint.  

Mivel az erkölcsi nevelés már kisgyermekkorban, a családban elkezdődik, majd az 

óvodában és egyre táguló környezeti hatások között folytatódik – ideértve a kortársi csoportokat 

és a médiát is –, a gyerekek sem az első napon, sem pedig a későbbiekben nem  

„tiszta lapként” lépnek be az iskola kapuján. Valamilyen ösztönösen és/vagy tudatosan már 

meglévő erkölcsi rendet hoznak magukkal. Ezzel összhangban vagy ezzel vitatkozva kell 

megpróbálni segítséget nyújtani nekik ahhoz, hogy el tudjanak igazodni az egymásnak sokszor 

ellentmondó értéktartalmú információk, üzenetek között, illetve hogy választást igénylő 

helyzetekben lelkiismeretük szavára hallgatva, morálisan helyes döntéseket tudjanak hozni.  

Mivel ez sohasem jön létre a gyerekek személyes megérintődése és elhatározása nélkül, 

a pedagógus feladata nem erkölcsi kinyilatkoztatások megfogalmazása, az erkölcsi jóval 

kapcsolatos ismeretek vagy egyes értékek verbális hangoztatása, hanem elsősorban a figyelem 

ráirányítása a különböző élethelyzetek morális vonatkozásaira, a kérdezés, a gondolkodás és az 

állásfoglalás bátorítása, a szabad beszélgetések, valamint a nézőpontváltást gyakoroltató 

szerepjátékok és viták moderálása. Nem lehet azonban eléggé hangsúlyozni – különösen az 

általános iskolai korosztály esetében –, hogy az eredmény döntő mértékben nem a közlések 

tartalmán, hanem a közvetítés módján múlik. Egy hiteles felnőtt, akinek értékekkel kapcsolatos 

nézetei összhangban vannak a tetteivel, csupán a példája révén erősebb és maradandóbb 

erkölcsi hatást tud gyakorolni a gyerekekre, mint mások a szavaikkal.  

Az erkölcsi tanulást számos pedagógiai módszer és tevékenység segítheti, amelyek 

legfontosabb közös jellemzője az élményszerűség, a fizikai, szellemi és lelki értelemben vett 

cselekvő tanulói részvétel. Az erkölcstanórák kitüntetett munkaformája lehet sok egyéb mellett: 

a szabad beszélgetés, az önkifejező alkotás, a vita, a szerepjáték, a megfigyelés, a kérdezés, a 

rendszerezés és az elemzés, valamint az iskolai és a helyi közösség életébe, esetleges 

problémáinak megoldásába, a különböző szintű kulturális és közösségi értékteremtésbe való 

tevékeny bekapcsolódás. Az erkölcsi nevelés jó lehetőségeit kínálják ugyanakkor az olyan 

tanórán kívüli formák is, mint például az iskolai hagyományok ápolása, a társak segítése, a 

helyi közösség számára végzett bármilyen hasznos tevékenység, illetve az önkéntes munka.  
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Mindezzel összhangban az értékelés módja is eltér a hagyományos tantárgyi 

értékeléstől. Az osztályozás nélküli értékelés fontos területe lehet a kívánatos magatartási 

értékek rendszeres megerősítése – szóban vagy bármilyen egyéb formában – egyrészt a 

pedagógus, másrészt a társak és a közösség részéről. Az ilyen típusú visszajelzések 

befogadására jó keretet nyújthat a tanulói portfólió. Osztályzattal is értékelhető az egyéni vagy 

közös feladatokban való részvétel, illetve egy-egy konkrét tevékenység. Soha nem irányulhat 

viszont az értékelés azoknak a személyes vélekedéseknek a minősítésére vagy osztályozására, 

amelyek értékközpontú kialakítása a tantárgy lényegi funkciója.  

 

 

5–6. évfolyam 

 

Ebben az életszakaszban megerősödik a távlatosabb időszemlélet, és ez alapot kínál ahhoz, 

hogy a tanulókban fokozatosan kialakuljon a közös európai és a magyar múlt öröksége iránti 

megbecsülés. Erre építve az erkölcstan számos témaköre sikeresen kapcsolható össze a nemzeti 

öntudat és a hazafias nevelés céljaival. Ugyanennek a fejlődésbeli váltásnak a talaján egyre 

inkább kialakul a gyerekekben az előrelátás képessége, amely fontos lelki alapja lehet a 

másokértvaló felelősségvállalás és a környezettudatos életmód kialakulásának, valamint a 

kezdeményezőképesség és a vállalkozói kompetencia megalapozásának.  

11–12 éves korban már megélt tapasztalatai vannak a gyerekeknek a jogok és 

kötelezettségek közötti kapcsolatról, miként arról is, hogy a társas együttéléshez szükségképpen 

hozzátartoznak az érdekellentétek és a konfliktusok. Az erkölcstan keretében ekkor 

feldolgozásra kerülő témák jó alkalmakat kínálnak az önismeret és a társas kultúra, a 

demokráciáranevelés alapjainak lerakására, valamint a szociális és állampolgári kompetencia 

erőteljes fejlesztésére.  

Mivel erre az életszakaszra általában kialakul a szóbeli és az írásbeli önkifejezés 

alapvető eszköztára, az erkölcstan órák – az infokommunikációs eszközök használatára épülő 

kapcsolattartás, gondolatcsere és kreatív írás-alkotás révén – hasznos támogatói lehetnek az 

anyanyelvi kommunikáció és a digitális kompetencia fejlődésének is.  

Ezeket az éveket a nagy barátkozások jellemzik, ami felértékeli a gyerekek számára az 

önismerettel és atársas kapcsolatokkal összefüggő témákat. Ugyancsak fontos feladata ennek 

az életkornak az anyagi javakhoz és apénzhez való viszony elmélyült feldolgozása annak 

érdekében, hogy a kívánatos módon alakuljon a tanulók értékhierarchiája.  

Az erkölcsi témák ezekben az években jó nyersanyagot kínálnak az érdek- és 

értékkonfliktusok felismeréséhez és feldolgozásához is. A foglalkozásokon érdemes kiemelt 

szerephez juttatni az elkövetett hibák vagy rossz döntések miatt bekövetkező károk 

enyhítéséről, a jóvátételről és a jó visszaállításának lehetőségeiről való gondolkodást, valamint 

az ehhez kapcsolódó kommunikációs és közösségi technikák életkornak megfelelő szinten való 

elsajátítását.  

A konfliktusok elemzése során fel kell mutatni, illetve meg kell erősíteni a problémák 

erőszakmentes, konstruktív és morálisan elfogadható kezelésének mintáit. Szinte valamennyi 

témakör alkalmas a tanulók szociális érzékenységének fejlesztésére, amihez ebben az 

életkorban különösen jó eszközt kínálnak a szerepjátékok. A szabad beszélgetés mellett talán 

ez a forma tudja leginkább elősegíteni a tanulókat foglalkoztató kérdések felszínre hozatalát, a 

kételyek megfogalmazását és a közös válaszkeresést.  
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5. osztály 

 

Tematikai egység 
Test és lélek 

Órakeret 

11+2 óra  

Előzetes tudás, 

tapasztalat 
A főbb emberi szervrendszerek ismerete. Az egészséges életmóddal 

kapcsolatos alapvető ismeretek.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai 

A tanulók testi és lelki egészséggel kapcsolatos ismereteinek gyarapítása 

és az önmagukért való felelősség érzésének erősítése. A beteg és a 

fogyatékkal élő emberek iránti empátia fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlődés és szükségletek 

Hogyan változtak testi, lelki, szellemi tulajdonságaim az évek során? 

Mire van szükség ahhoz, hogy a testem jól fejlődjön? Mi kell a lelkem 

és az értelmem fejlődéséhez? Melyek az ember legfontosabb fizikai, 

lelki és szellemi szükségletei? Miben térnek el egymástól a gyerek, a 

felnőtt és az idős ember szükségletei? Miben különbözik egy ember 

az összes többi élőlénytől, és miben hasonlít rájuk?  

 

Egészség és betegség 

Milyen az egészséges ember? Hogyan kerülhet veszélybe és hogy 

védhető meg az egészség? Én egészségesen élek? Van olyan 

szokásom, amelyen jó lenne változtatnom az egészségem 

érdekében? Miben különbözik egy beteg ember az egészségestől? 

Hogyan és miért betegedhet meg valaki? Mi változik meg ettől az 

életében? Milyen az, amikor én beteg vagyok? Mért tartozom 

felelősséggel saját testi épségemért? Védőnői előadás.  

 

Fogyatékosság  

Milyen képessége hiányozhat annak, aki valamilyen téren 

fogyatékos? Vannak-e olyan speciális képességeik a fogyatékkal 

élőknek, amelyekben ügyesebbek másoknál? Mi a különbség a 

fogyatékosság és a betegség között? Hogyan alakulhat ki ilyen 

állapot? Miben és hogyan akadályozza a fogyatékkal élő embereket  

Természetismeret: 

Kamaszkori változások: 

testkép, testalkat; az 

egészséges táplálkozás 

alapelvei; a serdülő 

személyiségének 

jellemző vonásai; az 

önismeret és az 

önfejlesztés eszközei; 

veszélyforrások 

különféle  

élethelyzetekben; káros 

szenvedélyek.  

 

Dráma és tánc: ön- és 

társismereti játékok.  
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állapotuk a hétköznapi tevékenységekben? Hogyan lehet elhárítani 

vagy csökkenteni ezeket az akadályokat? Hogyan lehet egy 

fogyatékkal élő gyereket támogatni az osztályban? Mit tanulhatnak az 

ép gyerekek fogyatékkal élő társuktól? Élhetnek-e teljes értékű életet 

a fogyatékos emberek?   

Másság elfogadására, toleranciára való nevelés.  

 

Ép testben ép lélek? 

Milyen a jó és milyen a rossz lelkiállapot? Milyen lehet a lélek, 

amikor sérült vagy beteg? Milyen jelei vannak ennek? Hogyan 

őrizhetjük meg a lelki egészségünket? Lehet-e beteg lélek ép testben, 

és beteg vagy fogyatékossággal élő testben ép lélek? Mi minden 

befolyásolhatja ezt?  

 

Egy belső hang: a lelkiismeret    

Mi minden hat a döntéseinkre? Mi a lelkiismeret, és miből érezzük a 

jelenlétét? Hogyan hat a tetteinkre? Mi történik, amikor hallgatunk rá, 

és mi történik, amikor nem?  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Testi tulajdonság, lelki tulajdonság, szellemi képesség, szükséglet, 

fejlődés, egészség, betegség, fogyatékosság, befogadás, elfogadás, 

lelkiismeret, szándék, döntés.  

 

 

Tematikai egység 
Kapcsolat, barátság, szeretet 

Órakeret 

11+1óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 
Olvasott, hallott, látott, megélt történetek, amelyek középpontjában a 

barátság témája áll.  

A tematikai 

egység 

nevelésifejlesztési 

céljai 

A saját kapcsolati háló szerkezetének tudatosítása. Annak 

megéreztetése, hogy az őszinte baráti kapcsolatok fontos szerepet 

játszanak az ember életében. Olyan kommunikációs technikák 

megismertetése, amelyek segíthetnek a barátság ápolásában és az 

esetleges konfliktusok feloldásában.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Kapcsolataim  

Kikkel tartok szorosabb vagy lazább kapcsolatot? Kihez mi fűz, és 

milyen mélységűek ezek az érzések?  

Mi tesz vonzóvá és mi tesz ellenszenvessé valakit? Milyen módon 

lehet elnyerni valakinek a rokonszenvét? Milyen eszközöket nem 

szabad vagy nem érdemes használni ennek során? Miért?  

 

Baráti kapcsolatok 

Lehetnek-e a barátoknak titkaik egymás előtt? Mit jelent az, hogy 

őszinték vagyunk valakihez? Megengedhető-e a hazugság a barátok 

között? Csak szavakkal lehet hazudni vagy más módon is? Mit jelent 

a barátságban a másik tisztelete? Hogyan tudják segíteni egymást a 

barátok? Mi az, amivel fájdalmat tudnak okozni egymásnak? Hogyan 

lehet bocsánatot kérni és megbocsátani? Van-e olyan vétség, ami 

megbocsáthatatlan? Szituációs játékok  

 

Magyar nyelv és 

irodalom:a közlési 

szándéknak megfelelő 

nyelvi és nem nyelvi  

jelek használata; 

mindennapi 

kommunikációs 

szituációk gyakorlása.  

 

Vizuális kultúra: 

vizuális 

kommunikáció, 

jelértelmezés, 

jelalkotás; kép és 

szöveg.  

 

A kapcsolat ápolása 

Milyen formái vannak a szeretet kimutatásának és a figyelmességnek? 

Milyen szerepe van a kapcsolat ápolásában a személyes 

találkozásoknak, a telefonnak, az internetnek és a közös 

programoknak?  

Milyen problémák és milyen konfliktusok zavarhatják meg a 

barátságot? Hogyan lehet feloldani ezeket?  

Dráma és tánc: 

együttműködés 

némajátékos, szöveges 

és mozgásos 

tevékenység során; 

alkalmazkodás, 

érdekérvényesítés 

dinamikus változtatása 

a csoportos 

tevékenységek során.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Barát, ismerős, rokonszenv, ellenszenv, barátság, őszinteség, hazugság, 

szeretet, tisztelet, közömbösség, harag, fájdalom, megértés, sértés, 

megbocsátás, konfliktus.  

 

 

Tematikai egység 
Kortársi csoportok 

Órakeret 

10 +1óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 
Iskolai és iskolán kívüli közösségekben szerzett személyes 

tapasztalatok.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai 

A közösséghez való tartozás fontosságának megéreztetése. A 

csoporttagok közötti összetartozás érzését kiváltó legfontosabb 

tényezők tudatosítása. Egy-egy személy csoporton belüli 

helyzetének felismertetése. A csoporton belüli konfliktuskezelés és 

kárenyhítés néhány technikájának gyakorlati megismertetése.  

Annak megértetése, hogy mások csoportjai mások számára ugyanolyan 

értékesek. Az osztályban felmerülő előítéletek és sztereotípiák kezelése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Közösségeim  

Milyen csoportokhoz tartozom? Mi változott ezen a téren az utóbbi 

időben? Milyen okai vannak a változásnak? Melyik csoporthoz 

mennyire kötődöm, és miért?  

 

A mi csoportunk 

Melyik csoportomban érzem a legjobban magam, és miért? Mi 

minden kapcsolja össze a csoport tagjait? Milyen közös 

tevékenységeink, jeleink, szokásaink és szabályaink vannak? 

Egyenrangú-e mindenki a csoportban, vagy van-e valamilyen 

különbség a tagok között?  

 

Mások csoportjai 

Milyen más csoportok vannak körülöttem, amelyekbe nem tartozom 

bele? Milyennek látom e csoportok tagjait? Mit tudok róluk? 

Valóban különböznek-e a mi csoportunk tagjaitól? Ha igen, miben? 

Mi az oka annak, ha valakit vagy valamilyen csoportot idegennek 

érzünk? Mi mindenben különbözhet tőlünk egy idegen?    

Válhat-e baráttá, aki korábban idegen volt? Ha igen, milyen módon? 

Ha nem, miért nem?  

 

Konfliktusok a csoportban 

Magyar nyelv és 

irodalom: közéleti 

kommunikáció  

(megbeszélés, vita, 

felszólalás, hozzászólás, 

alkalmi beszéd, 

köszöntés, kiselőadás).  

 

Dráma és tánc: 

konszenzus 

kialakításának 

képessége és 

eszköztárának 

megismerése a 

dramatikus 

tevékenységek 

előkészítése során; 

Egymás munkája iránti 

tisztelet, figyelem, 

őszinteség és tapintat a 

megbeszélések során, 

belső irányítású  

Milyen problémák és milyen konfliktusok fordulhatnak elő a 

csoportokon belül? Hogyan lehet ezeket megoldani, és mi történik, 

ha nem sikerül?  

Mi történik, ha valaki véletlenül vagy szándékosan kárt okoz a 

csoport többi tagjának?  

Mit fejez ki a büntetés, milyen elfogadható és el nem fogadható 

módjai vannak a bűnhődésnek? Mitől függ, hogy helyre lehet-e 

hozni egy vétséget?  

Lehet-e valaki egyszerre két egymással vetélkedő csoport tagja? Ha 

igen, hogy oldható ez meg? Ha nem, miért nem? Konfliktuskezelési 

technikák.  

csoportszerveződés 

dramatikus 

tevékenységek során.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  
Csoport, közösség, összetartás, beilleszkedés, idegen, kirekesztés, 

általánosítás, előítélet, hiba, vétség, bűn, megbocsátás, jóvátétel, felelősség.  

 

 

 

 

INFORMATIKA  

 

5. évfolyam   

heti 1 óra= 36 óra  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  1. Az informatikai eszközök használata  

Órakeret 6 

óra  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Ismerkedés az informatikai környezettel.   

A számítógéppel való interaktív kapcsolattartás, programok futtatása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Ismerkedés az adott informatikai környezettel A 

számítógép működésének bemutatása.  

Az informatikai eszközök használatára vonatkozó szabályok 

megismerése az iskolai környezetben.  

Alapvető informatikai eszközök használata.  

Az informatikai eszközök egyes funkcióinak megismerése.  

Magyar nyelv és 

irodalom, matematika, 

ének-zene, 

környezetismeret, 

idegen nyelv, vizuális 

kultúra:  

oktatóprogramok és 

egyéb készségfejlesztő 

programok használata.  

Adott informatikai környezet tudatos használata  

Ismerkedés a számítástechnika fő alkalmazási területeivel. Az 

informatikai eszközök választásának szempontjai.  

Az alkalmazási területek összegyűjtése csoportmunkában 

Természetismeret: a 

számítógépek szerepe 

az 

időjáráselőrejelzésben; 

számítógépes modellek 

alkalmazása; mérések 

és vezérlések a 

számítógéppel. 

Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásának 

megismertetése  

Egészséges, ergonómiai szempontoknak megfelelő számítógépes  

Természetismeret: az 

egyes életszakaszokra 

jellemző testarányok és  

munkakörnyezet megismerése.  

A számítógép káros hatását csökkentő egyszerű mozgásgyakorlatok 

végzése. 

méretek; az 

érzékszervek védelmét 

biztosító szabályok. A 

környezeti állapot és az 

ember egészsége 

közötti kapcsolat.  

 

Testnevelés és sport: az 

irodai és a számítógép 

előtt végzett munkához 

gyakorlatok. 
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A számítógéppel való interaktív kapcsolattartás ismert 

programokon keresztül  

Oktatóprogramok futtatása.  

Az interaktív kapcsolattartás eszközei a számítógép segítségével.  

Magyar nyelv és 

irodalom, matematika, 

ének-zene, 

környezetismeret, 

idegen nyelv, vizuális 

kultúra:  

oktatóprogramok és 

egyéb készségfejlesztő 

programok használata.  

Alkalmazások kezelésének megismerése  

A számítógép kezelése tanári segítséggel.  

Egy operációs rendszer grafikus felületének megismerése.  

Programok indítása, leállítása az adott környezetben.  

Készségfejlesztő számítógépes szoftverek használata.  

Magyar nyelv és 

irodalom, matematika, 

ének-zene, 

környezetismeret, 

idegen nyelv, vizuális 

kultúra:  

oktatóprogramok és 

egyéb készségfejlesztő 

programok használata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Informatikai környezet, operációs rendszer, interaktivitás, oktatóprogram.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  2. Alkalmazói ismeretek  

Órakeret 

12 óra 

 2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus 

létrehozása  

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Egyszerű, rajzos és személyhez kötődő dokumentumok készítése.  

A rajzeszközök megfelelő használata.  

Egyszerű zenés alkalmazások, animációk elkészítése és használata.  

A feladat megoldásához szükséges alkalmazói környezet használata.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Egyszerű, rajzos és személyhez kötődő dokumentumok készítése A 

rajzeszközök megfelelő használata  

Képszerkesztő programok alkalmazása.   

Tantárgyakhoz kapcsolódó rajzok készítése, mentése segítséggel.  

Rövid dokumentumok készítése. Tantárgyakhoz kapcsolódó szöveg 

begépelése, javítása. Meghívó, névjegy, képeslap, üdvözlő kártya,  

Magyar nyelv és 

irodalom: szövegértés, 

szövegalkotás, 

szaknyelv használata, 

beszédkultúra, 

kommunikáció.   
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rajzos órarend készítése. A dokumentum mentése és nyomtatása 

segítséggel.  

 

Vizuális kultúra; dráma 

és tánc: mesék, 

gyermekirodalmi 

alkotások és azok 

animációs, filmes 

adaptációinak 

összehasonlítása, 

feldolgozása.  

Egyszerű zenés alkalmazások, animációk elkészítése és használata 

Médialejátszó alkalmazása. Hangállományok lejátszása.   

Animációk megtekintése, készítése. 

Ének-zene: népdalok 

meghallgatása.  

A feladat megoldásához szükséges alkalmazói környezet használata 

Tantárgyakhoz kapcsolódó feladatok megoldása informatikai 

környezetben.  

Számítógépes multimédiás oktatójátékok, alkalmazások.  

Magyar nyelv és 

irodalom, matematika, 

ének-zene, 

környezetismeret, 

idegen nyelv, vizuális 

kultúra:  

oktatóprogramok és 

egyéb készségfejlesztő 

programok használata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Adat, információ, képszerkesztő program, animáció, médialejátszó.  

 

 

 2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, 

információmegjelenítés  

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés. Néhány 

közhasznú információforrás megismerése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

A környezetünkben levő személyek, tárgyak jellemzőinek 

kiválasztása, rögzítése  

Személyekhez vagy más tantárgyi tartalmakhoz kapcsolódó adatok 

kiválasztása, rögzítése. 

Vizuális kultúra: a 

környezetünkben 

található jelek, jelzések 

összegyűjtése játékos 

feladatok 

létrehozásának 

céljából.  Fen
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Adatok csoportosítása, értelmezése  

Személyekhez vagy más tantárgyi tartalmakhoz kötődő adatok 

gyűjtése, értelmezése, rögzítése, csoportosítása. 

Vizuális kultúra: a  

környezetünkben 

található jelek, jelzések 

összegyűjtése játékos 

feladatok 

létrehozásának 

céljából. 

Néhány közhasznú információforrás megismerése Közhasznú 

információforrások használata, az információ feldolgozása.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Adat, információ, képszerkesztő program, animáció, médialejátszó.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és 

módszerekkel  

Órakeret 

9 óra 

 3.1. A probléma megoldásához szükséges módszerek és 

eszközök kiválasztása  

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Információ kifejezése beszéddel, írással, rajzzal, jelekkel.  

Az algoritmus hétköznapi fogalmának megismerése.  

Problémák megoldása részben tanári segítséggel, részben önállóan.  

Ábra készítése teknőcgrafikával.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Információ kifejezése beszéddel, írással, rajzzal, jelekkel Az 

információ kifejezése többféle formában.  

 

Környezetismeret: 

problémák, jelenségek, 

gyakorlati 

alkalmazások.  

Az algoritmus hétköznapi fogalmának megismerése 

Hétköznapi folyamatok leírása.  

Hétköznapi algoritmusok értelmezése, megfogalmazása.  

Környezetismeret: 

problémák, jelenségek, 

gyakorlati 

alkalmazások. 

Problémák megoldása részben tanári segítséggel, részben önállóan 

Hétköznapi problémák megoldása, a lépések egyértelmű 

sorrendjének megállapítása.  

Hétköznapi tevékenység felbontása utasításokra tanári segítséggel.  

Környezetismeret: 

problémák, jelenségek, 

gyakorlati 

alkalmazások. 

Ábra készítése teknőcgrafikával 

Teknőcgrafikai fogalmak.  

Egyszerű alakzatok rajzolása.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Információ, algoritmus, probléma, teknőcgrafika.  
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 3.2. Algoritmizálás és adatmodellezés   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Egyszerűbb algoritmusok felismerése, megfogalmazása, végrehajtása. 

Egy egyszerű, automata elvű fejlesztőrendszer használata.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Egyszerűbb algoritmusok felismerése, megfogalmazása, 

végrehajtása  

Hétköznapi algoritmusok felismerése, értelmezése.  

Egyszerű algoritmusok megfogalmazása.  

Algoritmusok eljátszása.  

Utasítások sorrendjének megváltoztatása és ezek következményei.  

Technika, életvitel és 

gyakorlat: egészséges 

és helyes szabadidős 

tevékenységek 

felsorolása, 

ismertetése, 

megbeszélése.  

 

Matematika:  

 problémamegoldás, 

számok, 

alapműveletek, becslés.  

Egy egyszerű, automata elvű fejlesztőrendszer használata A 

fejlesztőrendszer alaputasításainak megismerése.  

Algoritmusok értelmezése, készítése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Algoritmus, utasítás.   

 

 

 
3.3. Egyszerűbb folyamatok modellezése   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A tanulók által használt hétköznapi modellek vizsgálata.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

A tanuló által a hétköznapokban használt modell vizsgálata eltérő 

paraméterekkel  

Modellek vizsgálata.  

Változó paraméterek használata.  

Környezetismeret: 

magatartásformák, 

szabályok, viselkedési 

normák különböző 

élethelyzetekben.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Modell, paraméter.   

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  4. Infokommunikáció  

Órakeret 

4 óra 
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4.1. Információkeresés, információközlési rendszerek   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Egyszerű helyzetekkel kapcsolatos kérdések megfogalmazása. 

Irányított információkeresés. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Egyszerű helyzetekkel kapcsolatos kérdések megfogalmazása 

Kérdésfeltevés. A kérdések pontosítása.   
Magyar nyelv és 

irodalom: az 

információk keresése 

és kezelése.  

Irányított információkeresés  

Tájékozódás tantárgyi tartalmakhoz kapcsolódó, oktatási témájú 

oldalakon tanári segítséggel.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Keresőprogramok.  

 

 

 4.2. Az információs technológián alapuló 

kommunikációs formák  

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Néhány infokommunikációs eszköz lehetőségeinek és kockázatainak 

megismerése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Az elterjedt infokommunikációs eszközök lehetőségeinek és 

kockázatainak megismerése  

Az infokommunikációs eszközök lehetőségeinek megismerése.  

Információ küldése, fogadása.  

A kockázatok bemutatása.  

Magyar nyelv és 

irodalom: 

gondolattérkép 

alkalmazása.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mobil eszközök, kockázat.  

 

 

 
4.3. Médiainformatika   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Az informatikai eszközöket alkalmazó média egyes lehetőségeinek 

megismerése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  
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Az informatikai eszközöket alkalmazó média egyes lehetőségeinek 

megismerése  

A média korosztálynak szóló lehetőségeinek megismerése.  

Különbségek a valóságos és a virtuális világban.  

Elektronikus könyv használata.  

Vizuális kultúra: 

műalkotások 

megfigyelése, 

jellemzése, 

értelmezése, 

értékelése.  

Médiaszövegek közötti 

különbségek (pl. 

televíziós 

műsortípusok, 

animációs mesefilmek, 

sorozatok) felismerése 

saját médiaélmények 

felidézésén, 

megjelenítésén (pl. 

szerepjáték) és 

közvetlen példákon 

keresztül.  

 

Vizuális kultúra: a 

különböző médiumok  

(pl. könyv, televízió, 

rádió, internet, film,  

videojáték) 

megfigyelése, 

vizsgálata, 

összehasonlítása, 

megadott szempontok  

(pl. érzékszervekre 

gyakorolt hatás, eltérő  

 jelhasználat) alapján 

közvetlen tapasztalat  

és saját  

médiaélmények 

felidézésének 

segítségével.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Virtuális világ, média, elektronikus könyv.   

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  5. Az információs társadalom  

Órakeret 

3 óra 

 
5.1. Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A személyi információk és a személyes adatok fogalmának 

megismerése. A netikett alapjainak megismerése.  
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Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

A személyi információk és a személyes adatok fogalmának 

megismerése  

Egyszerű hétköznapi példák a személyes és nem személyes 

adatokra.  

Erkölcstan: az írott 

nyelvi kommunikációs 

viselkedés szabályai. 

A netikett alapjainak megismerése  

Az informatikai eszközök használata során betartandó alapvető 

szabályok ismerete.  

Erkölcstan:emberi 

kapcsolatok, közösség, 

a helyes magatartás.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Személyes adat, nem személyes adat, netikett.  

 

 

 
5.2. Az e-szolgáltatások szerepe és használata  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A gyerekeknek szóló legelterjedtebb elektronikus szolgáltatások 

megismerése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

A gyerekeknek szóló legelterjedtebb elektronikus szolgáltatások 

megismerése  

Az életkori sajátosságoknak megfelelő internetes oldalak 

látogatása, tapasztalatszerzés.   

Erkölcstan:emberi 

kapcsolatok, közösség, 

a helyes magatartás.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elektronikus szolgáltatás.   

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  6. Könyvtári informatika  

Órakeret 2 

óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

Eligazodás az iskolai könyvtár tér- és állományszerkezetében.  

A könyvtárak alapszolgáltatásainak ismerete, a használat szabályainak  

céljai  betartása.   

Elterjedt dokumentumtípusok, elektronikus források formai, tartalmi 

jellemzőinek megismerése, megkülönböztetése, használatuk alapjai.   

A források azonosító adatainak megállapítása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Eligazodás az iskolai könyvtár tér- és állományszerkezetében 

Könyvek keresése a szabadpolcon szerző, cím, téma szerint.  

Magyar nyelv és 

irodalom: 

alapismeretek a 

könyvtár tereiről és 

állományrészeiről.  
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A könyvtárak alapszolgáltatásainak ismerete, a használat 

szabályainak betartása  

A könyvtárban elvárt viselkedési szabályok megismerése, betartása.  

A kölcsönzési folyamat megismerése.  

 

Elterjedt dokumentumtípusok, elektronikus források formai, 

tartalmi jellemzőinek megismerése, megkülönböztetése, 

használatuk alapjai  

Dokumentumtípusok megkülönböztetése.  

Szépirodalmi és ismeretterjesztő művek felismerése.  

Információforrások formai és tartalmi jellemzőinek megismerése.  

Információforrások használata. 

Magyar nyelv és 

irodalom: a könyvek 

tartalmi csoportjai:  

szépirodalmi művek, 

ismeretterjesztő 

irodalom, 

kézikönyvek, 

elektronikus 

információhordozók. 

A források azonosító adatainak megállapítása.  

Az egyes információforrások azonosító adatainak megkeresése. 

Erkölcstan: szellemi 

termékek az emberiség 

szolgálatában. A tudás 

hatalma. A világ 

megismerése.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Könyvtár, könyvtári szolgáltatás, szépirodalom, ismeretterjesztő mű, 

szabadpolc, kölcsönzés, dokumentumtípus.  

 

 

 

 

 

 

MATEMATIKA  

5.o.  

 

Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint 

tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. 

A matematika tanulása érzelmi és motivációs vonatkozásokban is formálja, gazdagítja a 

személyiséget, fejleszti az önálló rendszerezett gondolkodást, és alkalmazásra képes tudást hoz 

létre. A matematikai gondolkodás fejlesztése segíti a gondolkodás általános kultúrájának 

kiteljesedését.  

A matematikatanítás feladata a matematika különböző arculatainak bemutatása. A 

matematika: kulturális örökség; gondolkodásmód; alkotó tevékenység; a gondolkodás 

örömének forrása; a mintákban, struktúrákban tapasztalható rend és esztétikum megjelenítője; 

önálló tudomány; más tudományok segítője; a mindennapi élet része és a szakmák eszköze.  

A tanulók matematikai gondolkodásának fejlesztése során alapvető cél, hogy mind 

inkább ki tudják választani és alkalmazni tudják a természeti és társadalmi jelenségekhez 

illeszkedő modelleket, gondolkodásmódokat (analógiás, heurisztikus, becslésen alapuló, 

matematikai logikai, axiomatikus, valószínűségi, konstruktív, kreatív stb.), módszereket 

(aritmetikai, algebrai, geometriai, függvénytani, statisztikai stb.) és leírásokat. A matematikai 
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nevelés sokoldalúan fejleszti a tanulók modellalkotó tevékenységét. Ugyanakkor fontos a 

modellek érvényességi körének és gyakorlati alkalmazhatóságának eldöntését segítő 

képességek fejlesztése. Egyaránt lényeges a reproduktív és a problémamegoldó, valamint az 

alkotó gondolkodásmód megismerése, elsajátítása, miközben nem szorulhat háttérbe az 

alapvető tevékenységek (pl. mérés, alapszerkesztések), műveletek (pl. aritmetikai, algebrai 

műveletek, transzformációk) automatizált végzése sem. A tanulás elvezethet a matematika 

szerepének megértésére a természet- és társadalomtudományokban, a humán kultúra számos 

ágában. Segít kialakítani a megfogalmazott összefüggések, hipotézisek bizonyításának igényét. 

Megmutathatja a matematika hasznosságát, belső szépségét, az emberi kultúrában betöltött 

szerepét. Fejleszti a tanulók térbeli tájékozódását, esztétikai érzékét.  

A tanulási folyamat során fokozatosan megismertetjük a tanulókkal a matematika belső 

struktúráját (fogalmak, axiómák, tételek, bizonyítások elsajátítása). Mindezzel fejlesztjük a 

tanulók absztrakciós és szintetizáló képességét. Az új fogalmak alkotása, az összefüggések 

felfedezése és az ismeretek feladatokban való alkalmazása fejleszti a kombinatív készséget, a 

kreativitást, az önálló gondolatok megfogalmazását, a felmerült problémák megfelelő 

önbizalommal történő megközelítését, megoldását. A diszkussziós képesség fejlesztése, a 

többféle megoldás keresése, megtalálása és megbeszélése a többféle nézőpont érvényesítését, 

a komplex problémakezelés képességét is fejleszti. A folyamat végén a tanulók eljutnak az 

önálló, rendszerezett, logikus gondolkodás bizonyos szintjére.  

A műveltségi terület a különböző témakörök szerves egymásra épülésével kívánja 

feltárni a matematika és a matematikai gondolkodás világát. A fogalmak, összefüggések 

érlelése és a matematikai gondolkodásmód kialakítása egyre emelkedő szintű spirális felépítést 

indokol – az életkori, egyéni fejlődési és érdeklődési sajátosságoknak, a bonyolódó 

ismereteknek, a fejlődő absztrakciós képességnek megfelelően. Ez a felépítés egyaránt lehetővé 

teszi a lassabban haladókkal való foglalkozást és a tehetség kibontakoztatását.  

A matematikai értékek megismerésével és a matematikai tudás birtokában a tanulók 

hatékonyan tudják használni a megszerzett kompetenciákat az élet különböző területein. A 

matematika a maga hagyományos és modern eszközeivel segítséget ad a természettudományok, 

az informatika, a technikai, a humán műveltségterületek, illetve a választott szakma 

ismeretanyagának tanulmányozásához, a mindennapi problémák értelmezéséhez, leírásához és 

kezeléséhez. Ezért a tanulóknak rendelkezniük kell azzal a képességgel és készséggel, hogy 

alkalmazni tudják matematikai tudásukat, és felismerjék, hogy a megismert fogalmakat és 

tételeket változatos területeken használhatjuk Az adatok, táblázatok, grafikonok 

értelmezésének megismerése nagyban segítheti a mindennapokban, és különösen a média 

közleményeiben való reális tájékozódásban. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai 

szövegek értelmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, 

pontos használatát, a jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és szóban egyaránt.  

A tanulók rendszeresen oldjanak meg önállóan feladatokat, aktívan vegyenek részt a 

tanítási, tanulási folyamatban. A feladatmegoldáson keresztül a tanuló képessé válhat a pontos, 

kitartó, fegyelmezett munkára. Kialakul bennük az önellenőrzés igénye, a sajátunkétól eltérő 

szemlélet tisztelete. Mindezek érdekében is a tanítás folyamában törekedni kell a tanulók 

pozitív motiváltságának biztosítására, önállóságuk fejlesztésére. A matematikatanítás, -tanulás 

folyamatában egyre nagyobb szerepet kaphat az önálló ismeretszerzés képességnek fejlesztése, 

az ajánlott, illetve az önállóan megkeresett, nyomtatott és internetes szakirodalom által. A 

matematika lehetőségekhez igazodva támogatni tudja az elektronikus eszközök 
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(zsebszámológép, számítógép, grafikus kalkulátor), internet, oktatóprogramok stb. célszerű 

felhasználását, ezzel hozzájárul a digitális kompetencia fejlődéséhez.  

A tananyag egyes részleteinek csoportmunkában való feldolgozása, a 

feladatmegoldások megbeszélése az együttműködési képesség, a kommunikációs képesség 

fejlesztésének, a reális önértékelés kialakulásának fontos területei. Ugyancsak nagy gondot kell 

fordítani a kommunikáció fejlesztésére (szövegértésre, mások szóban és írásban közölt 

gondolatainak meghallgatására, megértésére, saját gondolatok közlésére), az érveken alapuló 

vitakészség fejlesztésére. A matematikai szöveg értő olvasása, tankönyvek, lexikonok 

használata, szövegekből a lényeg kiemelése, a helyes jegyzeteléshez szoktatás a felsőfokú 

tanulást is segíti.   

Változatos példákkal, feladatokkal mutathatunk rá arra, hogy milyen előnyöket jelenthet 

a mindennapi életben, ha valaki jártas a problémamegoldásban. A matematikatanításnak 

kiemelt szerepe van a pénzügyi-gazdasági kompetenciák kialakításában. Életkortól függő 

szinten rendszeresen foglakozzunk olyan feladatokkal, amelyekben valamilyen probléma 

legjobb megoldását keressük. Szánjunk kiemelt szerepet azoknak az optimum problémáknak, 

amelyek gazdasági kérdésekkel foglalkoznak, amikor költség, kiadás minimumát; elérhető 

eredmény, bevétel maximumát keressük. Fokozatosan vezessük be matematikafeladatainkban 

a pénzügyi fogalmakat: bevétel, kiadás, haszon, kölcsön, kamat, értékcsökkenés, -növekedés, 

törlesztés, futamidő stb. Ezek a feladatok erősítik a tanulókban azt a tudatot, hogy 

matematikából valóban hasznos ismereteket tanulnak, ill. hogy a matematika alkalmazása a 

mindennapi élet szerves része. Az életkor előre haladtával egyre több példát mutassunk arra, 

hogy milyen területeken tud segíteni a matematika. Hívjuk fel a figyelmet arra, hogy milyen 

matematikai ismerteket alkalmaznak az alapvetően matematikaigényes, ill. a matematikát csak 

kisebb részben használó szakmák (pl. informatikus, mérnök, közgazdász, pénzügyi szakember, 

biztosítási szakember, ill. pl. vegyész, grafikus, szociológus stb.), ezzel is segítve a tanulók 

pályaválasztását.   

A matematikához való pozitív hozzáállást nagyban segíthetik a matematika tartalmú 

játékok és a matematikához kapcsolódó érdekes problémák és feladványok.  

A matematika a kultúrtörténetnek is része. Segítheti a matematikához való pozitív hozzáállást, 

ha bemutatjuk a tananyag egyes elemeinek a művészetekben való alkalmazását. A motivációs 

bázis kialakításában komoly segítség lehet a matematikatörténet egy-egy mozzanatának 

megismertetése, nagy matematikusok életének, munkásságának megismerése. A NAT néhány 

matematikus ismeretét előírja minden tanuló számára: Euklidész, Pitagorasz, Descartes, Bolyai 

Farkas, Bolyai János. A kerettanterv ezen kívül is több helyen hívja fel a tananyag 

matematikatörténeti érdekességeire a figyelmet. Ebből a tanárkollégák csoportjuk jellegének 

megfelelően szabadon válogathatnak.  

 

Minden életkori szakaszban fontos a differenciálás. Ez nemcsak az egyéni igények 

figyelembevételét jelenti. Sokszor az alkalmazhatóság vezérli a tananyag és a tárgyalásmód 

megválasztását, más esetekben a tudományos igényesség szintje szerinti differenciálás 

szükséges. Egy adott osztály matematikatanítása során a célok, feladatok teljesíthetősége 

igényli, hogy a tananyag megválasztásában a tanulói érdeklődés és a pályaorientáció is szerepet 

kapjon. A matematikát alkalmazó pályák felé vonzódó tanulók gondolkodtató, kreativitást 

igénylő versenyfeladatokkal motiválhatók, a humán területen továbbtanulni szándékozók 

számára érdekesebb a matematika kultúrtörténeti szerepének kidomborítása, másoknak a 

középiskolai matematika gyakorlati alkalmazhatósága fontos. A fokozott szaktanári figyelem,  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, 

matematikai logika, kombinatorika, gráfok 

Órakeret  

6 + 

folyamatos  

3  

  10%  1  

Előzetes tudás  Adott tulajdonságú elemek halmazba rendezése. Halmazba 

tartozó elemek közös tulajdonságainak felismerése, 

megnevezése. Annak eldöntése, hogy egy elem beletartozik-e 

egy adott halmazba.  

A változás értelmezése egyszerű matematikai tartalmú 

szövegben. Több, kevesebb, ugyanannyi fogalma. Állítások 

igazságtartalmának eldöntése.  

Néhány elem sorba rendezése, az összes eset megtalálása 

(próbálgatással).  

 

A tematikai 

egység 

nevelésifejlesztési 

céljai  

Ismeretek tudatos memorizálása, felidézése.   

A megtanulást segítő eszközök és módszerek megismerése, 

értelmes, interaktív használatának fejlesztése.  

A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok megismerése.  

Valószínűségi és statisztikai szemlélet fejlesztése.   

Tervezés, ellenőrzés, önellenőrzés igényének kialakítása.  

Kommunikáció fejlesztése.   

A saját képességek és műveltség fejlesztésének igénye.  

Ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Kapcsolódási 

pontok  

Elemek elrendezése, 

rendszerezése adott 

szempont(ok) szerint.  

Néhány elem sorba rendezése 

különféle módszerekkel.  

Néhány elem kiválasztása.   

A kombinatorikus 

gondolkodás, a célirányos 

figyelem kialakítása, 

fejlesztése. 

 

Halmazba rendezés 

adott tulajdonság 

alapján. A 

részhalmaz fogalma.  

 

A megfigyelőképesség 

fejlesztése:  

Tárgyak tulajdonságainak 

kiemelése, összehasonlítás, 

azonosítás, 

megkülönböztetés, 

osztályokba sorolás, 

tulajdonságok szerint, az 

érzékszervek tudatos 

működtetésével.  

 

Informatika:  

könyvtárszerkezet a 

számítógépen.  
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az iskolai könyvtár és az elektronikus eszközök használatának lehetősége segíthetik az 

esélyegyenlőség megvalósulását. 

 

 

5–6. évfolyam  

 

A felső tagozaton az eddig megszerzett tudást és kompetenciákat kell elmélyíteni és 

kiterjeszteni. A mindennapi élet problémamegoldásához szükséges képességek és ismeretek 

elsajátítása mellett legalább ugyanilyen fontos, hogy a matematikatanulás szolgálja egy jól 

működő gondolkodásmód, egy tanulási stratégia, ítélőképesség, megértés és sok általánosabb 

pozitív emberi tulajdonság formálását is.  

Fontos feladat a tanulás tanítása, az elsajátítás képességének (emlékezet, figyelem, 

koncentráció, lényegkiemelés stb.) fejlesztése. Meg kell ismertetni a matematika bevált tanulási 

módszereit.  

Változatos tartalmú szövegek 

értelmezése.  

Összehasonlításhoz szükséges 

kifejezések értelmezése, 

használata (pl. egyenlő; 

kisebb; nagyobb; több; 

kevesebb; nem; és; vagy; 

minden; van olyan, legalább, 

legfeljebb).   

Értő, elemző olvasás 

fejlesztése. Kommunikáció 

fejlesztése a nyelv logikai 

elemeinek használatával.  A 

lényegkiemelés, a 

szabálykövető magatartás 

fejlesztése.  

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegértés, 

szövegértelmezés.  

 

A tanultakhoz kapcsolódó igaz 

és hamis állítások.  

 

 

A matematikai logika 

nyelvének megismerése, 

tudatosítása.  

 

Magyar nyelv és 

irodalom: a 

lényegkiemelés 

képességének 

fejlesztése.  

   

Megoldások megtervezése, 

eredmények ellenőrzése.  

Tervezés, ellenőrzés, 

önellenőrzés igényének a 

kialakítása.  

 

Egyszerű, matematikailag is 

értelmezhető hétköznapi 

szituációk megfogalmazása 

szóban és írásban.  

Halmazba rendezés 

gyakoroltatása készség szinten, 

tudáspróbákkal , teszt 

feladatokkal ellenőrzés.  

 

Kommunikációs készség, 

lényegkiemelés fejlesztése.  

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

lényegkiemelés 

fejlesztése.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Halmaz, elem, részhalmaz, egyesítés, közös rész, igaz, hamis, 

nem, és, vagy, minden, van olyan, biztos, lehetséges, lehetetlen, 

legalább, legfeljebb.  
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Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési 

cél  2. Számtan, algebra 

Órakeret 116 óra   

66  

 
 

10%  
      

5  

Előzetes 

tudás  

Számok írása, olvasása (10 000-es számkör). Helyi érték, alaki érték, valódi érték. 

Római számok írása, olvasása. Negatív számok a mindennapi életben (hőmérséklet, 

adósság).  

Számok helye a számegyenesen. Számszomszédok, kerekítés.  

Természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása.  

A hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérése. Átváltások szomszédos 

mértékegységek között. Mérőeszközök használata. Matematikai jelek: +, –, •, :, =, <, 

>, ( ).  

A matematika különböző területein az ésszerű becslés és a kerekítés alkalmazása. 

Fejben számolás százas számkörben. A szorzó- és bennfoglaló tábla biztos tudása. 

Összeg, különbség, szorzat, hányados fogalma. Műveletek tulajdonságai, tagok, 

illetve tényezők felcserélhetősége. Műveleti sorrend.  

 Műveletek ellenőrzése.  

Szöveges feladat: a szöveg értelmezése, adatok kigyűjtése, megoldási terv, 

becslés, ellenőrzés,  Páros és páratlan számok  

 

 

A tematikai 

egység 

nevelésifejles

ztési céljai  

Biztos számfogalom kialakítása. Számolási készség fejlesztése. A műveleti sorrend 
használatának fejlesztése, készségszintre emelése.  

Mértékegységek helyes használata és pontos átváltása.  

Matematikai úton megoldható probléma megoldásának elképzelése, becslés, sejtés 

megfogalmazása; megoldás után a képzelt és tényleges megoldás összevetése. 

Egyszerűsített rajz készítése lényeges elemek megőrzésével.  

Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Természetes számok milliós 

számkörben, egészek, törtek, tizedes 

törtek. Alaki érték, helyi érték.  

Számlálás, számolás. Hallott számok 

leírása, látott számok kiolvasása.  Számok 

ábrázolása számegyenesen.  

 

Számfogalom mélyítése, a 

számkör bővítése.   

Kombinatorikus gondolkodás 

alapelemeinek alkalmazása 

számok kirakásával.  

Természetismeret: 

Magyarország 

lakosainak száma.  
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A matematikai gondolkodásmódot fel kell használni a problémamegoldások során. 

Ehhez szükséges megfelelő szemléltető ábrákat, diagramokat, grafikonokat készíteni, ilyeneket 

értelmezni, elemezni és felhasználni; halmazokat jellemezni, szabályszerűségeket észrevenni, 

általánosító sejtéseket, állításokat megfogalmazni.   

Az érvelés, a cáfolás, a vitakészség, a helyes kommunikáció fejlesztése folyamatos 

feladatunk. Ehhez szükséges másokkal problémamegoldásban együttműködni, gondolatainkat,  

Negatív szám értelmezése:  

– adósság,  

– fagypont alatti hőmérséklet, –

számolások az időszalagon,   

– földrajzi adatok (magasságok, 

mélységek).  

 

Egész számok összeadása , kivonása 

számegyenesen készség szinten gyakorló 

órákon keresztül.  

Készpénz, adósság fogalmának 

továbbfejlesztése.  

Mélységek és magasságok 

értelmezése matematikai 

szemlélettel.  

Természetismeret; 

hon- és népismeret: 

földrajzi adatok 

vizsgálata.   

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: időtartam 

számolása időszámítás 

előtti és időszámítás 

utáni történelmi 

eseményekkel. 

Összeadás, kivonás szóban, (fejben) és 

írásban, szemléltetés számegyenesen.  

Alapműveletek negatív számokkal.  

Ellentett, abszolút érték.  

Számolási készség fejlesztése.  Természetismeret: 

összehasonlítás, 

számolás földrajzi 

adatokkal: tengerszint 

alatti mélység, 

tengerszint feletti 

magasság szűkebb és 

tágabb 

környezetünkben (a 

Földön). 

Közönséges tört fogalma.   

Törtekkel történő összeadás- kivonás 

elsajátítatása készség színten.  

A közönséges tört szemléltetése, 

kétféle értelmezése, felismerése 

szöveges környezetben.  

Ének-zene: a 

törtszámok és a 

hangjegyek értékének 

kapcsolata.  

Tizedes tört fogalma.  

A tizedes törtek értelmezése. Tizedes 

törtek jelentése, kiolvasása, leírása.  

 

Helyiérték-táblázat használata. 

Mennyiségek kifejezése tizedes 

törtekkel: dm, cl, mm…  

 

Egész számok, törtek helye a 

számegyenesen, nagyságrendi 

összehasonlítások.  

 

Matematikai jelek értelmezése (<, 

>, = stb.) használata.  

 

Összeadás, kivonás az egészek és a törtek  Számolási készség fejlesztése.   

Fegyelmezettség, következetesség, szabálykövető magatartás fejlesztése.  

Ellenőrzés, önellenőrzés, az eredményért való felelősségvállalás.  
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körében.  

Szorzás, osztás az egészek és a törtek 

körében (0 szerepe a szorzásban, 

osztásban).  

 

A műveletekhez kapcsolódó 

ellenőrzés igényének és 

képességének fejlesztése. 

Önellenőrzés, önismeret 

fejlesztése.  

 

Szorzás, osztás 10-zel, 100-zal, 1000-

rel.  

A műveletfogalom 

mélyítése. A számolási 

készség fejlesztése 

gyakorlati feladatokon 

keresztül.  

 

Összeg, különbség, szorzat, hányados 

változásai.  

Fegyelmezettség, 

következetesség, 

szabálykövető magatartás 

fejlesztése.  

Algoritmikus gondolkodás 

fejlesztése.  

 

Műveleti tulajdonságok, a helyes 

műveleti sorrend.  

Műveletek eredményeinek előzetes 

becslése, ellenőrzése, kerekítése.  

Egyszerű feladatok esetén a 

műveleti sorrend helyes 

alkalmazási módjának 

felismerése, alkalmazása. Az 

egyértelműség és a 

következetesség fontossága.  

Az ellenőrzési és becslési 

igény fejlesztése.  

 

A racionális számok halmaza.  

Véges és végtelen szakaszos tizedes 

törtek.  

A mennyiségi jellemzők 

kifejezése számokkal:  

természetes szám, racionális 

szám, pontos szám és 

közelítő szám.  

 

Szabványmértékegységek és 

átváltásuk:  

hosszúság, terület, térfogat, 

űrtartalom, idő, tömeg.  

Matematikatörténeti érdekességek: a 

hatvanas számrendszer kapcsolata idő 

mérésével.  

Gyakorlati mérések, 

mértékegység-átváltások 

helyes elvégzésének 

fejlesztése (pl. napirend, 

vásárlás). Az arányosság 

felismerése mennyiség és 

mérőszám kapcsolata 

alapján.  

Kreatív gondolkodás 

fejlesztése. Mennyiségi 

következtetés, becslési 

készség fejlesztése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: műszaki  

rajz készítésénél a 

mértékegységek 

használata, főzésnél 

a tömeg, az 

űrtartalom és az idő 

mérése.  

 

Hon- és népismeret; 

természetismeret:  

ősi magyar 

mértékegységek.  
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a megismert fogalmakat rendszerezni. A modellalkotás fontos eszköz, amely segítséget 

nyújt a problémák megoldásában. Fontos, hogy a tanulók a modellalkotásaik során a megértett 

és megtanult fogalmakat és eljárásokat fel tudják használni, és a modellekbe szervesen be 

tudják építeni. Szükséges, hogy problémahelyzetet leíró szöveg alapján a probléma lényegét 

felismerjék, majd annak megfelelő, a probléma megoldását elősegítő modelleket alkossanak. 

Fokozatosan fejleszteni kell a matematikai szaknyelv és jelölésrendszer használatát, 

alkalmazását.  

Ebben a két évfolyamban sajátítják el egyszerű szöveges feladatok megoldásának 

néhány stratégiáját: a hétköznapi és gyakorlati problémák megértését és megjelenítését 

matematikai alakban, az eredmény becslését és ellenőrzését. Tájékozódnak síkban és térben, 

ismerik az egyszerű síkbeli és térbeli alakzatokat. Tudják a tanult mértékegységeket átváltani. 

Készség szinten számolnak egész számokkal, és gyakorlottak a racionális számokkal való 

műveletek végzésében.  

Az egyes tematikus egységekre javasolt óraszámokat a táblázatok tartalmazzák.  

 

5. évfolyam  

 

 

 

 

 

 

 

 

Szöveges feladatok megoldása.  

Egyszerű matematikai problémát 

tartalmazó rövidebb és hosszabb 

szövegek fel dolgozása   

 

Matematikai alapműveletekben 

való jártasság elsajátítása  

gyakoroltatással,  

tudáspróbákkal , teszt 

feladatokkal ellenőrzés.  

Szövegértés fejlesztése: 

Egyszerű matematikai 

problémát tartalmazó és a 

mindennapi élet köréből vett 

szövegek feldolgozása.  

Algoritmikus gondolkodás 

fejlesztése, gondolatmenet 

tagolása.  

Emlékezés elmondott, 

elolvasott történetekre, 

emlékezést segítő ábrák, 

vázlatok, rajzok készítése,  

Magyar nyelv és 

irodalom: olvasási és 

megértési stratégiák 

kialakítása 

(szövegben 

megfogalmazott 

helyzet, történés 

megfigyelése, 

értelmezése, lényeges 

és lényegtelen 

információk 

szétválasztása).   
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  3. Függvények, az analízis elemei  

Órakeret 

20 óra  

10  

  10%  1  

Előzetes tudás  

Szabályfelismerés, szabálykövetés.   

A szabály megfogalmazása egyszerű formában, a hiányzó elemek 

pótlása.  

Tapasztalati adatok lejegyzése, táblázatba rendezése.   

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Sorozat megadása szabállyal. A koordináta-rendszer biztonságos 

használata. Függvényszemlélet előkészítése. Probléma felismerése. 

Összefüggés-felismerő képesség fejlesztése. Szabálykövetés, 

szabályfelismerés képességének fejlesztése.  

Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

.  

 

 

 

 

 

 

 

visszaolvasása.   

Vizuális kultúra :   

elképzelt történetek  

vizuális megjelenítése  

különböző   

 

eszközökkel.  

 

Kulcsfogalmak/  

fogalmak  

Tízes számrendszer, helyi érték, alaki érték, számegyenes, összeadandók, az  

összeg tagjai, kisebbítendő, kivonandó, különbség, szorzandó, szorzó,  

szorzat, a szorzat tényezői, osztandó, osztó, hányados, maradék. Közös  

osztó, közös többszörös.  Kerekítés,  becslés, ellenőrzés. Arány, egyenes  

arányosság. Százalék, százalékérték, alap, százalékláb.  

Negatív szám, előjel, ellentett, abszolút érték.   

Közönséges tört, számláló, nevező, közös nevező, reciprok, tizedestört,  

véges és végtelen szakaszos tizedes tört,  racionális szám , egyenlet  

egyenlőtlenség. Mértékegységek.  
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Helymeghatározás gyakorlati 

szituációkban, konkrét esetekben. 

A Descartes-féle derékszögű 

koordinátarendszer.  

 

Matematikatörténet: Descartes.  

Megadott pont koordinátáinak 

leolvasása, illetve koordináták 

segítségével pont ábrázolása a 

Descartes-féle 

koordinátarendszerben.  

Sakklépések megadása, torpedó 

játék betű-szám koordinátákkal. 

Osztálytermi ülésrend megadása  

Természetismeret: 

tájékozódás a térképen, 

fokhálózat.  

 

Matematika történeti 

érdekességek a neten.  

koordinátarendszerrel.  

Tájékozódási képesség fejlesztése.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  4. Geometria  

Órakeret 

53 óra  

 

35  

 
 10%  3  

Táblázat hiányzó elemeinek  

pótlása ismert vagy felismert  

szabály alapján,  ábrázolásuk  
grafikonon.  

Összefüggések felismerése.  

Együttváltozó mennyiségek  

összetartozó adatpárjainak  

jegyzése: tapasztalati függvények,  

sorozatok alkotása.   

A helyes függvényszemlélet  

megalapozása.  

 

Egyszerű grafikonok értelmezése.  

Változó mennyiségek  közötti  

kapcsolatok, ábrázolásuk  

derékszögű koordináta - 

rendszerben.  

Lázgörbe, út - idő grafikon.  

Tájékozódás a koordináta   

rendszerben, gyakorló órán  

keresztül.  

Megfigyelőképesség,  

összefüggések felismerésének  

képessége, rendszerező - képesség  

fejlesztése.  

Ter mészetismeret:  

időjárás grafikonok.  

Grafikonok,  táblázatok  

értelmezése, diagramok készítése.  

 

Tudásszint felmérés , gyakorlás.  

Eligazodás a mindennapi élet  

egyszerű grafikonjaiban.  

 

Kulcsfogalmak/  

fogalmak  
Sorozat, egyenes arányosság,  koordináta - rendszer, táblázat, grafikon.  
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Előzetes tudás  

Vonalak (egyenes, görbe). Hosszúság és távolság mérése 

(egyszerű gyakorlati példák).  

Háromszög, négyzet, téglalap, jellemzői. Kör létrehozása, 

felismerése, jellemzői.  

 

  Mérés, kerületszámítás, mértékegységek.  

Négyzet, téglalap területének mérése különféle egységekkel, 

területlefedéssel.  

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Térelemek fogalmának elmélyítése – környezetünk tárgyainak 

vizsgálata. Távolság szemléletes fogalma, meghatározása.   

A sík- és térszemlélet fejlesztése. A vizuális képzelet fejlesztése.  

Rendszerező-képesség, halmazszemlélet fejlesztése.  

A geometriai problémamegoldás lépéseinek megismertetése 

(szerkesztésnél: adatfelvétel, vázlatrajz, megszerkeszthetőség 

vizsgálata, szerkesztés).  

Számolási készség fejlesztése.   

A szaknyelv helyes használatának fejlesztése.  

A geometriai jelölések pontos használata.   

Pontos munkavégzésre nevelés. Esztétikai érzék fejlesztése.  
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Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

A tér elemei: pont, vonal, 

egyenes, félegyenes, szakasz, sík, 

szögtartomány.  

Gyakorlás: szögek mérése  

A tanult térelemek felvétele és 

jelölése.  

 

Párhuzamosság, merőlegesség, 

konvexitás.  

Síkidomok, sokszögek 

(háromszögek, négyszögek) 

szemléletes fogalma.  

Vonalzó körző használatának 

gyakorlása jártasság szinten.  

Játékos szerkesztési feladatok.  

Síkidomok, tulajdonságainak 

vizsgálata, közös tulajdonságok 

felismerése. 

Vizuális kultúra: 

párhuzamos és 

merőleges egyenesek 

megfigyelése 

környezetünkben.  

 

Hon- és népismeret: 

népművészeti minták, 

formák.  

Kör, gömb szemléletes fogalma. 

Sugár, átmérő, húr, szelő, érintő.  

 

 

 

 

Tudásszint mérés.  

Körök, minták megjelenésének 

vizsgálata a környezetünkben, 

előfordulásuk a művészetekben és 

a gyakorlati életben.  

Díszítőminták szerkesztése 

körzővel.  

Természetismeret: 

földgömb.  

 

Testnevelés és sport: 

tornaszerek: (labdák, 

karikák stb.).  

 

Vizuális kultúra: 

építészetben 

alkalmazott térlefedő 

lehetőségek (kupolák, 

víztornyok stb.).  

 

Hon- és népismeret: 

népművészeti minták, 

formák.  

Két ponttól egyenlő távolságra 

levő pontok.  

Szakaszfelező merőleges.  

Gyakorlás- szerkesztési feladatok.  

 

 

A problémamegoldó képesség 

fejlesztése. A problémamegoldó 

képesség fejlesztése.  

Pontosság igényének fejlesztése.  
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A szög fogalma, mérése.  

Szögfajták.  

A szög jelölése, betűzése. 

Matematikatörténet: görög betűk 

használata a szögek jelölésére, a 

hatvanas számrendszer kapcsolata 

a szög mérésével.  

 

 

 

Szögmérő használata.  

Fogalomalkotás képességének 

kialakítása, fejlesztése. 

Törekvés a pontos 

munkavégzésre.  

A szerkesztés gondolatmenetének 

tagolása.  

Az érdeklődés felkeltése a 

matematika értékeinek, 

eredményeinek megismerésére.  

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: görög  

„abc” betűinek 

használata.  

 

 

 

  

Adott egyenesre merőleges 

szerkesztése.  

Adott egyenessel párhuzamos 

szerkesztése.  

 

Gyakorlati példák a fogalmak 

mélyebb megértéséhez.  

Technika, életvitel és 

gyakorlat; vizuális 

kultúra: párhuzamos 

és merőleges 

egyenesek 

megfigyelése 

környezetünkben 

(sínpár, épületek, 

bútorok, képkeretek 

stb. élei).  

Téglalap, négyzet kerülete, 

területe.  

Adott alakzatok kerületének, 

területének meghatározása 

méréssel, számolással.  

Számolási készség fejlesztése.  

Technika, életvitel és 

gyakorlat: Udvarok, 

telkek kerülete. Az 

iskola és az otthon 

helyiségeinek 

alapterülete.  

Háromszög, négyszög sokszög 

belső és külső szögeinek összege.  

 

Szög méréssel kapcsolatos 

feladatok, belső és külső szög 

összegének bizonyítása.  

A belső és külső szögeinek 

összegére vonatkozó ismeretek 

megszerzése tapasztalati úton.  Az 

összefüggések megfigyeltetése 

hajtogatással, méréssel, 

tépkedéssel.  

Megfigyelőképesség fejlesztése.  

 

 

Egyenlőszárú szárú háromszög és 

speciális négyszögek 

szerkesztése, egyszerűbb 

esetekben.   

Körző és vonalzó használata.  

Pontos munkavégzésre törekvés.  

Esztétikai érzék fejlesztése. A 

szerkesztés gondolatmenetének 

tagolása.  

Technika, életvitel és 

gyakorlat: vizuális 

kultúra: megfelelő 

eszközök segítségével 

figyelmes, pontos 

munkavégzés.  
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Sokszögek kerülete.  

 

 

 

 

Kerület meghatározása méréssel, 

számolással.  

A matematika és gyakorlati élet 

közötti kapcsolat felismerése.  

 

Kocka, téglatest tulajdonságai, 

hálója.  

Téglatest (kocka) felszínének és 

térfogatának kiszámítása.  

 

 

 

 

Testek építése, tulajdonságaik 

vizsgálata.  

Rendszerező képesség, 

halmazszemlélet fejlesztése. 

Testek csoportosítása adott 

tulajdonságok alapján.  

Térszemlélet fejlesztése térbeli 

analógiák keresésével.  

Technika, életvitel és 

gyakorlat: téglatest 

készítése, 

tulajdonságainak 

vizsgálata.  

 

Vizuális kultúra: 

egyszerű tárgyak, 

geometriai alakzatok 

tervezése, makettek 

készítése.  

 

 

 

Témazáró , szintfelmérő .  

 

  

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

 

 

Pont, egyenes, szakasz, félegyenes, sík, merőlegesség, párhuzamosság, 

szögfajták.  

Távolság, szakaszfelező merőleges, szögfelező.  

Síkidom, sokszög, kör, test, csúcs, él, lap, szög, gömb.  

Konvexitás.  

Kerület, terület, felszín, testek hálója, térfogat, magasság.  

Tengelyes tükrözés, szimmetria.  

Egyenlő szárú háromszög, egyenlő oldalú háromszög, húrtrapéz, deltoid, 

rombusz.   
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  5. Statisztika, valószínűség  

Órakeret 

12 óra  

6  

  10%  2  

Előzetes tudás  

Adatgyűjtés, adatok lejegyzése,   

Valószínűségi játékok, kísérletek, megfigyelések.   

 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A statisztikai gondolkodás fejlesztése.  

A valószínűségi gondolkodás fejlesztése.   

Megfigyelőképesség, az összefüggés-felismerő képesség, elemzőképesség 

fejlesztése  

 

Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Valószínűségi játékok és 

kísérletek dobókockák, 

pénzérmék segítségével (biztos, 

lehetetlen esemény).  

 

Játékos feladatok  kártyával, 

dobókockával , érmével  

Valószínűségi és statisztikai 

alapfogalmak szemléleti alapon 

történő kialakítása.  

A figyelem tartósságának 

fejlesztése.  

Kommunikáció és 

együttműködési készség 

fejlesztése a páros, ill. 

csoportmunkákban. 

Valószínűségi kísérletek 

végrehajtása.  

 

 

Adatok tervszerű gyűjtése, 

rendezése.   

Egyszerű diagramok, 

értelmezése, táblázatok olvasása, 

készítése.  

 

Diagramok készítése- gyakorló 

órán.  

Tudatos és célirányos figyelem 

gyakorlása.  

Elemzőképesség fejlesztése a 

napi sajtóban, különböző 

kiadványokban található 

grafikonok, táblázatok 

felhasználásával.  

Technika, életvitel és 

gyakorlat: menetrend 

adatainak értelmezése; 

kalóriatáblázat 

vizsgálata.  

 

Informatika:  

adatkezelés, 

adatfeldolgozás, 

információmegjelenítés.   

Átlagszámítás néhány adat esetén 

(számtani közép).  

 

A megszerzett tudás felmérése.  

Az átlag lényegének megértése. 

Számolási készség fejlődése.  
Természetismeret: 

időjárási átlagok  

(csapadék, hőingadozás, 

napi, havi, évi 

középhőmérséklet).  
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  
Adat, diagram, átlag, biztos esemény, lehetetlen esemény.  

 

 

 

Az egyes tematikus egységekre javasolt óraszámokat a táblázatok tartalmazzák. Ezen 

kívül számonkérésre és  ismétlésre  5. osztályban 12 órát   

 

matematika    5.osztály    heti 4 óra ,   évi 144 óra   

 

 

                              órakeret :  120 óra  

                                10 %    :    12 óra  

számonkérésre  ismétlésre :   12 óra 

 

                             összesen  :  144 óra   

 

 

 

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT  

 

5. évfolyam  

heti 1 óra= 36 óra  

 

Tematikai egység  1. Ételkészítés  

Órakeret 

7 óra  

Előzetes tudás  

A mindennapos étkezési szokások, ételfajták, étkezési eszközök, 

étkezőhelyek ismerete.  

Egyszerű konyhai kézi eszközök biztonságos kezelése, az 

evőeszközök kulturált használata.  

Megfontolt, fegyelmezett, biztonságra törekvő viselkedés a 

munkakörnyezetben.  

Az étkezéshez kapcsolódó elemi viselkedési szabályok betartása.  
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A tematikai 

egység 

nevelésifejlesztési 

céljai  

A saját tevékenység, a cselekvések és a következmények 

összefüggéseinek belátása, a saját felelősség felismerése.  

Kölcsönös odafigyelés, alkalmazkodás, együttműködés a csoportos 

tevékenységek során.  

Az étkezéssel, ételkészítéssel, élelmiszerekkel összefüggő 

munkatevékenységek azonosítása, felismerése.  

Tapasztalatok megfogalmazása az ételkészítési anyagok 

tulajdonságairól, átalakulásáról.  

A konyhai tevékenységekkel járó veszélyérzet kifejlődése, törekvés 

erősítése a biztonságra, fegyelmezettségre, megfontoltságra.  

Feladatvállalás, célratörő, hatékony munkamagatartás, produktivitás 

fejlesztése.  

Törekvés az igényességre, tiszta környezetre, kulturált viselkedésre.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

 

1.1. Az ételkészítés alapjai, élelmiszerek  

Élelmiszerek rendszerezése és szerepe a táplálkozásban. Korszerű, 

egészséges táplálkozás. A tradicionális magyar konyha értékei, 
hungarikumok.  

Ételek, étel-alapanyagok azonosítása, évszakokhoz, étkezési 

alkalmakhoz, élethelyzetekhez kapcsolása.  

A készítendő étel és a szükséges alapanyagok mennyiségének 

meghatározása, a költségek, valamint a készítés időszükségletének 

becslése.  

Az élelmiszerek beszerzésével kapcsolatos tudnivalók  

(élelmiszerlánc, nyomon követhetőség). A tudatos és takarékos 

élelmiszer-beszerzés szempontjai.  

Az élelmiszer-biztonság alapszabályai. Kiemelt kockázatú 

élelmiszertermékek.  

Az élelmiszerek címkéjén feltüntetett információk értelmezése.  

Ételreceptek értelmezése.  

Az ételkészítés folyamatának részekre, műveletekre bontása, az 

étkezéshez kapcsolódó teendők meghatározása, a csoporton belüli, 

illetve a családi munkamegosztás lehetőségeinek megbeszélése.  

Természetismeret: 

Haszonnövények és 

haszonállatok, 

termények, termékek  

az egyes 

évszakokban.  

Hőmérséklet, 

hőmennyiség, 

hőátadás.  

Tápanyagok, táplálék, 

egészséges 

táplálkozás.  

Baktériumok, 

gombák, étkezési 

eredetű betegségek. 

Fertőtlenítőszerek, 

mosószerek.  

 

Matematika: 

arányosság, fajlagos 

mennyiségek, tömeg- 

és térfogategységek.  

 

1.2. Ételek készítése  

Az étel-alapanyagok tisztítása, előkészítése, receptúra szerinti 

mérése, a készítéshez szükséges eszközök meghatározása.  
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1.3. Élelmiszerek, ételek tárolása, tartósítási eljárások  

Az étel-alapanyagok és az ételek háztartásban való tárolásának 

alapvető élelmiszerhigiéniai szabályai, a kereskedelemből származó 

élelmiszerek fogyaszthatósági, illetve eltarthatósági adatainak 

értelmezése.  

Az ételkészítéshez és étkezéshez kapcsolódó személyi higiéniai 

követelmények megismerése, betartása.  

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegértés, szókincs- 

és fogalombővítés, 

kommunikáció, 

piktogramok.  

 

Erkölcstan: 

felelősségünk 

egészség 

megőrzésében.  

1.4. Konyhai eszközök, gépek használata  

A balesetveszélyes konyhai kézi eszközök, kézi gépek, és a 

használatukkal járó balesetveszélyek azonosítása.  

A konyhai eszközökhöz kapcsolódó élelmiszer-higiéniai szabályok 

megismerése, alkalmazása.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Étel, étkezés, élelmiszer, egészséges táplálkozás, éhezés, közétkeztetés, 

családi étkezés, főtt étel (melegétel), hideg étel, főzés, sütés, tálalás, 

mosogatás, maradék étel, ételtárolás, tartósított élelmiszer (étel), 

ételmaradék, hulladék, fogyaszthatóság, megromlás, ételmérgezés, 

anyagtakarékosság, energiatakarékosság, víztakarékosság, szelektív 

hulladékgyűjtés.  

 

 

Tematikai egység  2. Teendők a háztartásban és a lakókörnyezetben  

Órakeret 

8 óra  

 

Előzetes tudás  

Az épített környezet elemeinek és összetevőinek, valamint funkcióinak 

azonosítása, érdeklődés, törekvés annak megfelelő használatára, 

alakítására.  

Az élő és a tárgyi környezet jellemzőinek, kapcsolatának, 

kölcsönhatásainak megfigyeléséből származó tapasztalatok 

felhasználása a problémamegoldások során, tevékenységek 

gyakorlásakor.  

A szükségletekből adódó technikai problémák felismerése és technikai 

eszközökkel, eljárásokkal történő megoldása.  

Használati utasítások megértése, helyes értelmezése.  
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Tapasztalatszerzés az épített, illetve mesterséges környezet elemeiről és 

összetevőiről, a tapasztalatok megfogalmazása, rögzítése.  

A környezet állapota, használati jellemzői, az emberi életminőségre és a 

természeti környezetre gyakorolt hatásai iránti érdeklődés, a környezetet 

alakító tevékenységekkel járó felelősség belátása.  

Véleményalkotás a tevékenységekkel érintett szakmákról, 

munkafolyamatokról.  

A tevékenységekhez, feladatokhoz kapcsolódó célzott 

információszerzés információforrásokból. A használt anyagok, 

eszközök, a tapasztalt látvány, jelenség stb. vizsgálatából fakadó 

tapasztalatok rögzítése.  

Gyakorlati problémamegoldás lépéseinek azonosítása. Előzetesen 

bemutatott és megbeszélt munkaműveletek pontos végrehajtása, 

a biztonsági szabályok betartása, veszélyhelyzetek felismerése.  

Igényesség a kulturált, rendes, tiszta, esztétikus környezet iránt.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

2.1. A mesterséges, illetve épített környezet  

A mesterséges, illetve épített környezet jellemzői és gondozása:  

építmények, mechanikus szerkezetek, építési és mechanikus 

javítási, állagmegóvási munkák, takarítás. Tapasztalatok gyűjtése a 

felhasznált anyagok és eszközök fizikai jellemzőiről. Épület 

alaprajzának, terület helyszínrajzának értelmezése és összevetése a 

valósággal.  

Épületek, építmények funkciói, szerkezeti elemei, anyagai, 

kötőanyagok, felületi anyagok jellemzői. Árnyékolás, hő- és 

vízszigetelés.  

Építési, szerelési szakmák és jellemző tevékenységeik.  

Matematika: 

geometria, számok, 

számítások, 

mértékegységek 

kezelése, egyenes 

arányosság.  

 

Természetismeret: 

Vetület, térkép, 

méretarány. Szerkezeti 

anyagok fizikai és 

kémiai tulajdonságai.  
 

2.2. Az épített környezet biztonsága, katasztrófaelhárítás 

Az épített környezet, az épületek és a háztartás tűz- és 

vagyonbiztonsága, védelem az időjárási hatások ellen.  

A mesterséges környezetet, épületeket károsító természeti, időjárási 

hatások azonosítása.  

Tűzveszélyes tevékenységek, helyzetek felismerése, tűzvédelmi 

szabályok ismerete.  

 

Erkölcstan: Az ember  

és a környezet 

kölcsönhatása, 

felelősségérzet.  

 

2.3. Az egészségre ártalmas természeti eredetű veszélyforrások Az 

embert érő időjárási és természeti eredetű károsító hatások 

(leégés, napszúrás, kiszáradás, túlhevülés, kihűlés, villámcsapás, 

allergia, kullancs- és rovarcsípések, fertőzések, élősködők az 

emberen és a lakásban).  

A veszéllyel járó helyzetek és a veszélyek felismerése, teendők a 

károsodás elhárítása érdekében, illetve károsodás esetén.  
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Épület, építmény, alaprajz, helyszínrajz, méretarány, vagyonvédelem, 

tűzvédelem, alkatrész, szerkezet, gép, rendszer, kéziszerszám, szerkezeti 

anyag, fizikai és technológiai tulajdonság, építés, készítés, termelés, javítás, 

felújítás, állagmegóvás, karbantartás, munkavédelmi szabály, 

munkavédelmi eszköz, használati utasítás,   

 

 

 

 

Tematikai egység  

3. Tárgyi kultúra, technológiák, tárgykészítés, 

modellezés  

Órakeret 

14 óra  

Előzetes tudás  

Anyagok vizsgálata, tulajdonságok felismerése, tapasztalatok 

megfogalmazása.  

Adott feladat megoldásához szükséges információk szerzése és célszerű 

felhasználása.  

Tárgyak elkészítése segítséggel, minta alapján.  

Mérés, szerszámok biztonságos alkalmazása, tapasztalatok 

megfogalmazása.  

A tematikai 

egység 

nevelésifejlesztési 

céljai  

Tapasztalatszerzés a tárgyak, modellek készítéséhez felhasznált 

anyagokról, eszközökről, technológiákról, tapasztalatok 

megfogalmazása, rögzítése.  

Véleményalkotás az egyes szakmákról, munkatevékenységekről. Az 

anyagok tulajdonságai és felhasználhatóságuk közötti kapcsolatok 

megértése.  

Tervrajz készítése és a feladat végrehajtási lépéseinek megtervezése.  

Kézügyesség fejlesztése.  

A tervezett és az aktuálisan végzett tevékenységgel kapcsolatos 

veszélyérzet kialakítása, törekvés erősítése a biztonságra.  

A változtatásokhoz, változásokhoz való rugalmas alkalmazkodás, 

felkészülés a veszélyhelyzetek és a konfliktusok kezelésére.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

3.1. A tárgyak és a tárgykészítéshez használt anyagok fizikai és 

technológiai tulajdonságai  

Természetes és mesterséges faanyagok, műanyagok, fémek, papír, 

textil, képlékeny anyagok vizsgálata (hajlítás, törés, hasítás, 

keménység, rugalmasság, nedvszívás, korrózió), szemrevételezés, 

próba, összehasonlítás, mérés alapján.  

Az anyagok előállításához és megmunkálásához kötődő szakmák.  

Matematika: mérés, 

méretarány, 

kicsinyítés, nagyítás, 

geometriai 

szerkesztések, 

geometriai 

transzformációk, 

testek.  3.2. Tárgyak, szerkezetek, modellek előállítása  Fen
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A tárgyak rendeltetése és használati jellemzői.  

Mérés milliméteres pontossággal. Mérőeszközök alkalmazása. Új 

szerszámok és műveletek megismerése, alkalmazása.  

Összetett (többféle anyagból, több alkatrészből álló) használati 

tárgyak, építménymakettek, jármű- és gépmodellek készítése 

természetes anyagok, hulladékok és egyéb építőelemek (pl. 

konstrukciós játékok – fa- és fémépítő, Lego, Lego Education 

készletek) felhasználásával.  

A modellezés mint hobbi lehetőségeinek megismerése.  

A tárgykészítéshez kapcsolódó szakmákról ismeretek szerzése.  

 

Természetismeret: 

mérés, az anyagok  

fizikai tulajdonságai, 

mechanikai 

kölcsönhatások, 

anyagszerkezet.  

 

Erkölcstan: Kötődés 

a tárgyi világhoz. 

Találmányok az 

emberiség 

szolgálatában (az 

emberek javára, 

kárára).  

3.3. Műszaki kommunikáció alkalmazása Méretmegadás 

elemei.  

Rajzjelek (hajlítási vonal, tengely, nem látható él, furat, átmérő, 

sugár). Méretarányos kicsinyítés, nagyítás.  

3.4. Takarékos, hatékony, igényes munkavégzés Tárgyak, 

modellek célszerű és takarékos tervezése.  

Anyagok újrafelhasználása.  

A szükséges információk gyűjtése, felhasználása.  

Anyagmennyiség, költség kiszámítása a tervek alapján.  

Munkafolyamat tervezése, szervezése. A kivitelezés problémái.  

Együttműködés társakkal közös tevékenységben.  

3.5. Eszközök rendeltetésszerű, biztonságos használata, megfelelő 

munkakörnyezet  

Biztonságos munkavégzéshez szükséges munkafogások ismerete, ép 

szerszámok célszerű, balesetmentes használata.  

A munkakörnyezet rendjének fenntartása.  

A műveletekhez szükséges munkavédelmi felszerelések alkalmazása.  

A segítségnyújtás lehetőségeinek megismerése.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Anyag, fa, fém, műanyag, alapanyag, termék, szerszám, fizikai 

tulajdonság, technológia, anyagvizsgálat, termelés, makett, modell, 

tervezés, minta, rajzjelek, vonalfajta, méret, mérés, méretarány, 

anyagmennyiség, költség, szabály, veszélyforrás, baleset, segítségnyújtás.  

 

 

Tematikai egység  4. Közlekedés  

Órakeret 

7 óra  

Előzetes tudás  

A gyalogos és kerékpáros közlekedés alapismeretei.  

A gyalogosokra vonatkozó közlekedési szabályok.  

Viselkedési normák a közösségi közlekedési színtereken.  

Járműhasználattal kapcsolatos veszélyhelyzetek értelmezése, a balesetek 

megelőzési lehetőségeinek ismerete.  

A szárazföldi, vízi és légi közlekedés eszközei.  
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A tematikai 

egység 

nevelésifejlesztési 

céljai  Biztonságos kerékpáros közlekedés szabályainak ismerete, alkalmazása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

 

4.1. A forgalomszabályozás közlekedési jelzései A 

közúti közlekedési jelzések hierarchiája.  

A jelzőtáblák és útburkolati jelek.  

A forgalomirányító fényjelzőkészülékek jelzéseinek jelentése.  

A rendőri forgalomirányító tevékenység.  

Magyar nyelv és 

irodalom: szaknyelv, 

szókincsbővítés, 

szövegértés, 

könyvtárhasználat.  

 

Informatika:  
 

4.2. Balesetvédelem  

Közlekedési helyzetek, veszélyek, balesetek elemzése, 

megelőzése.  

Közlekedésbiztonsági ismeretek. A féktávolság. Az érzékelési- és 

útviszonyok forgalombefolyásoló szerepe.  

A biztonságos kerékpáros közlekedéshez szükséges gyakorlati 

készségek fejlesztése az alapvető szituációkat modellező 

gyakorlati pályán.  

A kerékpár karbantartása.  

Tennivalók közlekedési baleset esetén. Az elsősegélynyújtás 

feltételrendszere, helyzetfelmérés, biztosítás és segélyhívás.  

internethasználat, 

könyvtárhasználat, 

alkalmazások használata.  

 

Természetismeret: 

sebesség, gyorsulás.  

 

Erkölcstan: találmányok 

az emberiség szolgálatára 

(anyagi hasznára, javára, 

kárára).  
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Útvonaltípus, főútvonal, kerékpárút, autóút, autópálya, közlekedési 

csomópont, forgalomirányítás, elsőbbség, kikerülés, fékezés, fékút, 

megállás, tilalom, közlekedési tábla, viselkedési norma, útkereszteződés, 

alárendelt út, egyenrangú út, útviszony, közlekedésbiztonság.  

 

TERMÉSZETISMERET  

 

A műveltség terület középpontjában a természet és az azt megismerni igyekvő ember áll.A 

természettudományi műveltség a természethez főződő közvetlen , megértő és szeretetteljes 

kapcsolat.  

Napjaink környezeti problémái és a fogyasztói társadalom által kínált, gyakran 

egészségkárosító életmódra csábító megoldások ráirányítják a figyelmet a 

természettudományos műveltség fontosságára, amelynek alapozása a természetismeret 

tantárgy egyik legfontosabb feladata.   

A tantárgy legfőbb célja a tanulók természet iránti érdeklődésének fenntartása. Olyan 

gyerekek nevelése, akik nyitottak a világra, felismerik a problémákat, keresik a jelenségek 

okait, következtetéseket tudnak levonni a tapasztalt tényekből, képesek kérdéseket 

megfogalmazni, és életkoruknak megfelelő válaszokat találnak a felvetődött kérdésekre. Ez a 

gondolkodásmód segít eligazodni a természeti és társadalmi környezetben, egyben kitágítja a 

világ megismerésének lehetőségét, a mindennapokban jól hasznosítható tudás megszerzését 

szolgálja. A korábban megszerzett ismeretekre és készségekre épülve fejleszti a természeti 

jelenségek megfigyelésének a képességét, fölkelti a megfigyelt jelenségek magyarázata iránti 

igényt, előkészíti a természettudományos megismerés módszereinek alkalmazását, és 

megalapozza a 7. évfolyamtól induló természettudományos tárgyak: a biológia-egészségtan, a 

fizika és a kémia, valamint a földrajz tanulását.   

A természetismeret tantárgy a 10–11 éves tanulók holisztikus világképéhez illeszkedve – a 

lehetőségekhez mérten – egységben mutatja meg az élő és élettelen világ jelenségeit, 

folyamatait, kölcsönhatásait. A megismerés során az elsődlegesen tapasztalati úton szerzett 

elemi ismeretekre építve fokozatosan fejlődik a diákok természettudományos fogalmi 

rendszere, alakulnak absztrakciós szintű ismereteik. A természetben, illetve a tanulók 

közvetlen környezetében megfigyelhető, tapasztalható jelenségek, folyamatok elemzése, 

kísérleti modellezése, az oksági összefüggések feltárása során formálódik a diákok 

természettudományos szemlélete.   

A természetismeret tantárgy fontos szerepet tölt be a megismerési módszerek 

elsajátításában, a természettudományos gondolkodásmód megalapozásában, a természethez 

való pozitív attitűd alakításában. Az iskolai tanulás folyamatába szervesen beépülnek a 

tanulóknak az élet különféle területein a legkülönbözőbb forrásokból és tapasztalatokból 

szerzett ismeretei, csakúgy, mint előzetes élményei, közvetlen tapasztalásai. Ez nemcsak a 

tanulás hatékonyságát, hanem a tanulási motivációt is erősíti. Az ismeretszerzés nem öncélú, 

hanem a gondolkodás és az önálló tanulás fejlesztését szolgálja. A használható tudás 

megszerzése lehetőséget nyújt ahhoz, hogy a tanuló új szituációban a tantárgyi kereteken kívül 

is sikeresen alkalmazza tudását. Az egyéni tapasztalatszerzésre épülő tanulás, a 

tevékenységközpontú módszerek, az IKT-eszközök alkalmazása, a vita és az érvelés olyan 

élményekhez juttatják a diákokat a tantárgy tanulása közben, amelyek elősegítik a 

természethez való pozitív viszonyulásuk fennmaradását, és hozzájárulnak a 

természettudományok iránti érdeklődés felkeltéséhez.  
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A természettudományok egységes szemléletének kialakítását az ötödik évfolyamtól az 

érettségiig ívelő közös fejlesztési területek, rendezőelvek integrációja biztosítja. Az állandóság 

és változás látszólagos antagonizmusa, a rendszerek törvényszerűségeinek vizsgálata, a 

struktúra és funkció összefüggései, az anyag, az energia, az információ különböző formái más-

más tartalomhoz kötődve jelennek meg, fejlesztve azokat a készségeket és képességeket is, 

melyek a tudományos megismerés, a technikai eszközök alkalmazásának feltételeit biztosítják.  

A fejlesztési területek közül kiemelkedik és különösen nagy hangsúlyt kap a 

természetismeret tantárgy keretein belül az ember szervezetének és működésének 

megismerése, a környezet és fenntarthatóság problémakörének elemzése.  

A természetismeret testi-lelki egészség témaköreinek kibontása során feltárja a 

környezet és az egészség kapcsolatát, hozzájárul az egészséges életvitel szokásrendszerének 

formálásához, segíti az együttélés szabályainak elfogadását és betartását. A Föld globális 

problémáinak vizsgálatán keresztül felhívja a figyelmet az ember személyes felelősségére, 

egyéni és közösségi szinten aktivizál a helyi környezeti problémák megoldása érdekében. A 

hazai tájak és életközösségek megismerése pedig hozzájárul a nemzeti büszkeség, a 

hazaszeretet fejlődéséhez.  

A természetismeret a többi tantárggyal közösen megalapozza azokat a megismerési 

képességeket, személyiségjegyeket, melyek birtokában a diákok elsajátítják a tanulás elemi 

módszereit, technikáit, átélhetik az ismeretszerzés örömét, a világ megismerésének szépségét. 

A tananyag feldolgozása több ponton kapcsolódik más tárgyak ismeretanyagához, fejlesztési 

követelményeihez. A tanulás folyamatában épít a tanulók meglévő tudására, lehetőséget ad az 

önálló információszerzésre is.  

A témakörök feldolgozása során a tanulási, a gondolkodási és a kommunikációs 

képességek fejlesztése párhuzamosan folyik, egymást erősítik. Ez teszi lehetővé, hogy a 

tanulók életkoruknak megfelelően használják a szaktudomány nyelvezetét a jelenségek, 

folyamatok értelmezése és a természet bemutatása során.  

Mindezek eredményeként a tanuló megőrizi kíváncsiságát, motivált marad az 

ismeretszerzésben. Egyénileg vagy társaival közösen aktívan vesz részt a tanítás-tanulás 

folyamatában. Ismeri és érti a tanulás során elérhető lehetőségeket, és képes a mindennapi 

életében, munkájában a felmerülő akadályok leküzdésére, a megszerzett ismeretek, 

képességek hasznosítására. Ez olyan szellemiséget, munkatermi hangulatot igényel, ahol a 

nevelő társ az ismeretszerzés folyamatában. Irányítja, segíti a tanulót a megismerés útján, 

lehetőséget teremt az egyéni differenciált munkára, visszajelzéseivel, értékelésével jobb 

teljesítményre ösztönzi őket.  

 

 

5–6. évfolyam  

 

A tantárgy az Ember és természet, valamint a Földünk-környezetünk műveltségterület 

tartalmait és fejlesztési feladatait öleli fel. A körülöttünk lévő világ komplex megismerését 

szolgálja, melyben a különböző tudományterületek – a fizika, biológia-egészségtan, kémia, 

földrajz – ismeretei összekapcsolódnak, egymást kiegészítik, magyarázatul szolgálnak 

mesterséges és természetes környezetünkben lejátszódó jelenségek megértéséhez.  

A megismerés a tanulók életkori sajátosságaihoz igazodik. A közelitől a távoli, az 

egyeditől az általános felé halad. Élmények, egyéni tapasztalatok megszerzésére törekszik. 

Kiemelt szerepük van a megfigyeléseknek, kísérleteknek, vizsgálódásoknak, melyek 
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tapasztalatait – tanári irányítás mellett – növekvő önállósággal képesek elvégezni, rögzíteni, 

értelmezni, miközben egyre nagyobb jártasságot szereznek a balesetmentes 

eszközhasználatban, a csoportban végzett munka során a feladatok megosztásában és az 

együttműködésben. Alapvető elvárás évente legalább két kísérlet, vizsgálódás önálló 

elvégzése, illetve négy, tanórán bemutatott vizsgálatról feljegyzés készítése.  

Vizsgálódások közben feltárulnak az élő és élettelen anyagok tulajdonságai, 

szerkezetük és működésük összefüggései, az anyagok kölcsönhatásai és változásai. 

Megismerik a közvetlen környezet állatait, növényeit, jellemző tulajdonságait, jelentőségét, 

emberhez fűződő kapcsolatát.   

Hazánk tájainak és életközösségeinek vizsgálata során megtanulnak tájékozódni térben 

és időben, térképen és valóságban. Megértik az élő és élettelen környezet kölcsönhatásait, a 

szervezet és az életmód összefüggéseit. Eléjük tárul a természet formagazdagsága és szépsége, 

amely erősíti a fiatalok kötődését szűkebb és tágabb környezetükhöz, szülőföldjükhöz.  

A természetismeret tanulása során fejlődik a tanuló szemléleti térképolvasási 

képessége. A kerettanterv megjeleníti a legfontosabb topográfiai fogalmakat is. Elvárható 

tudás, hogy a tanuló felismeri és megmutatja ezeket a különböző ábrázolásmódú térképeken.  

A természetismeret tantárgy embert és környezetét, a természeti és társadalmi 

folyamatokat egységben jeleníti meg. Kutatja az okokat és a következményeket. 

Együttgondolkodásra sarkallja a tanulókat, megláttatja az emberi tevékenység pozitív és 

negatív hatásait. Rávilágít a fogyasztói társadalom hibáira, anyag- és energiatakarékos 

szokások kialakítására ösztönöz. Az ember személyes felelősségét hangsúlyozza az egészség 

és a környezet védelmében.  

A fiatalok számára legérdekesebb témakör saját szervezetük felépítésének és 

működésének megismerése, mely során feltárulnak a kamaszkori változások okai és a vele 

kapcsolatos tennivalók, tudatosulnak a veszélyeztető környezeti hatások. A hangsúly a 

betegségek megelőzésére helyeződik. A lelki egészség megőrzése érdekében ráirányítja a 

figyelmet a reális önismeret, a család és a társas kapcsolatok jelentőségére.  

Új elemként jelenik meg a követelményekben, hogy a tanuló a kétéves ciklus alatt 

legalább egy alkalommal önállóan dolgozzon fel egy természettudományos témát. A feladat 

lehetőséget nyújt a tehetségek kibontakoztatására, az elvégzett munka tükrözi a tanuló 

készségeinek, képességeinek fejlődését is.  

A jól megtervezett kontexusok segítik a tanulói éedeklődést és a tanulási célok elfogadását.  

Területek: -    egészség  

- természeti erőforrások  

- környezeti rendszerek  

- tudomány és technika összefüggései  

Szintek :   -    egyéni  

- család  

- helyi közösség  

- társadalom  

- globális   

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  
Állandóság és változás környezetünkben -Anyag és 

közeg  

Órakeret 

9+1óra  
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Előzetes tudás  

Anyagok érzékszerveinkkel észlelhető (megfigyelhető) és mérhető 

tulajdonságainak felismerése, mérése, természetes (arasz, láb, nap, év) 

és mesterséges mérőeszközök használata. Halmazállapotok és 

halmazállapot-változások megkülönböztetése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A közvetlen környezet egyes anyagainak felismerése, megnevezése, 

bizonyos tulajdonságaik alapján történő csoportosítása, előre megadott 

halmazképzőfogalmak alapján.  

A kísérlet mint bizonyítási módszer alkalmazása anyagok  

 

 tulajdonságainak  meghatározásában,  jelenségek 

felismertetésében.  

Gyakorlottság  kialakítása  a  mennyiségi 

 tulajdonságok mérésében.  

  Problémá 

k,  

jelenségek 

,  

gyakorlati 

alkalmazá 

sok, 

ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  
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Problémák,  jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Milyen közös és milyen eltérő 

tulajdonságai vannak a bennünket 

körülvevő anyagoknak? Miért és 

mivel lehet a testek egyes 

tulajdonságait megmérni? 

Hogyan készíthetünk 

keverékeket, és hogyan lehet 

azokat alkotórészeikre 

szétválasztani?  

Mi történik a cukorral, ha vízbe 

tesszük?  

Mi a hasonlóság és a különbség a 

fa égése és korhadása között?  

Mi kell az égéshez?  

Miért kell szellőztetni? Mi 

a teendő, ha valakinek 

meggyullad a ruhája?  

Miért nélkülözhetetlen a víz, a 

levegő és a talaj az élőlények 

számára?  

 

Ismeretek:  

Élő és élettelen anyag minőségi 

tulajdonságai, mérhető jellemzői. 

A talaj, a levegő és a víz 

tulajdonságai, szerepük az 

élővilág és az ember életében 

(konkrét példák). Az anyagok 

különféle halmazállapotainak és a 

halmazállapot-változásainak 

összefüggése a hőmérséklettel.  

 

Keverékek és azok 

szétválasztása.  

A környezetben előforduló élő és 

élettelen anyagok felismerése, 

csoportosítása megadott 

szempontok alapján, szempontok 

keresése.  

 

Mérési eljárások, mérőeszközök 

használata a hőmérséklet, 

hosszúság, időtartam mérésének 

önálló elvégzése során megadott 

szempontok alapján. A mért 

adatok rögzítése, értelmezése.  

 

Olvadás, fagyás, párolgás, forrás, 

lecsapódás megfigyelése, példák 

gyűjtése a természetben, a 

háztartásban, az iparban. 

Hétköznapi és kísérleti 

tapasztalatok összehasonlítása, a 

közös vonások kiemelése.  

Olvadás és oldódás közötti 

különbség felismerése 

megfigyelés, kísérleti 

tapasztalatok alapján.  

 

Keverékek és oldatok készítése, a 

kapott új anyag megfigyelése, 

megnevezése. Keverékek és 

oldatok szétválasztása többféle 

módon.  

 

A tűzveszélyes anyagokkal való 

bánásmód és a tűz esetén 

szükséges teendők. elsajátítása, 

gyakorlása.  

 

A víz fagyáskor történő térfogat- 

Matematika:  A 

becslés és mérés, 

mennyiségek 

nagyságrendi 

rendezése, számok, 

mérések, 

mértékegységek, 

mennyiségek 

használata, átváltás. 

Adatok 

 lejegyzése, 

ábrázolása,  
rendezése, az adatok 
közötti  
kapcsolatok 

vizsgálata.  
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Gyors és lassú égés, a tűzoltás 

alapjai. Teendők tűz esetén.  

 

A víz tulajdonságai, megjelenési 

formái, jelentősége a 

természetben.  

 

A talaj szerkezete, képződése, 

szennyeződése és pusztulása.   

A  talaj  fő 

 alkotóelemei 

(kőzettörmelék,  humusz 

levegő, víz,).  A talaj védelme.  

 

A levegő összetétele, a 

légnyomásváltozás okai. 

Gyakorlás,számonkérés  

növekedésének bizonyítása, 

következményei a környezetben 

(példák gyűjtése, pl. kőzetek 

aprózódása, vízvezetékek 

szétfagyása).  

 

A talaj fizikai tulajdonságainak 

vizsgálata.  

 

A talaj tápanyagtartalma és a 

növénytermesztés közötti 

kapcsolat felismerése.  

 

A talajszennyeződés okai és 

következményei. Személyes 

cselekvés gyakorlatának és 

lehetőségeinek megfogalmazása.  

 

A levegő egyes tulajdonságainak 

kísérletekkel való igazolása 

(összenyomható, a benne 

található egyik összetevő, az 

oxigén táplálja az égést, van 

tömege). A légnyomás elemi 

szintű értelmezése.  

 

A légnyomás változásának 

értelmezése konkrét példák 

alapján.  
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 Anyag, élő-élettelen, halmazállapot, keverék, légnyomás, talaj, 

kőzettörmelék, humusz, talajnedvesség.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Élet a kertben  

Órakeret 

12+1 óra  

Előzetes tudás  A növény testének részei, fás és lágy szár, életjelenségek.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A szerkezet és a működés összefüggéseinek felismerése a virágos 

növények testfelépítésén keresztül.  

A zöldség- és gyümölcsfélék szerepe az egészséges 

táplálkozásban, fogyasztásuk egészségvédelmi szabályainak 

megismerése. A növények környezeti igénye – termesztése, 

valamint szerveinek felépítése – működése közötti oksági 

összefüggések feltárása, magyarázata.  

A felépítés és a működés kapcsolatának megfigyelése a növények 

testfelépítésének példáján.   

A fenntarthatóságot segítő szemlélet megalapozása a kártevők elleni 

védekezés kapcsán.  

A rendezett és szép környezet iránti igény felkeltése. Az ember 

személyes felelősségének felismertetése a környezet alakításában.  
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  Problémá 

k,  

jelenségek 

,  

gyakorlati 

alkalmazá 

sok, 

ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: Mire 

van szükségük a növényeknek 

ahhoz, hogy szépek, 

egészségesek legyenek, és bő 

termést hozzanak?  Miért 

egészséges a zöldség-és 

gyümölcsfélék fogyasztása?   

Miben különbözik a konyhakert 

a virágos kerttől?  Milyen 

növényi részt fogyasztunk, 

amikor zöldséget, gyümölcsöt 

eszünk? Mi a veszélye a kártevők 

vegyszeres irtásának? Miért 

találkozunk sok földigilisztával 

és csigával eső után?  

Miért képes az éti csiga 

sértetlenül átjutni az éles 

borotvapengén? 

Ismeretek:  

A növényi test felépítése, a 

szervek működése, a növények 

életfeltételei.  

Gyümölcs- és zöldségfélék 

(őszibarack, dió, szőlő, 

burgonya, vöröshagyma, paprika, 

káposztafélék) környezeti 

igényei, termőhelye, 

testfelépítése, ehető részei, 

élettartama, felhasználása.   

 

A zöldség- és gyümölcsfélék 

szerepe az egészség 

megőrzésében. Fogyasztásuk 

higiénés szabályai.  

 

A gyümölcs- és zöldségfélék 

kártevői: burgonyabogár, 

káposztalepke, házatlan csigák,  

A növények életfeltételeinek 

igazolása kísérletekkel.  

 

Ismert kerti növények 

összehasonlítása adott 

szempontok (testfelépítés, 

életfeltételek, szaporodás, 

anyagcsere) alapján.  

Az egyes fajok/fajták környezeti 

igényei és gondozási módja 

közötti összefüggés 

megismerése.   

 

Zöldség- és gyümölcsfélék 

ehető növényi részeinek 

összehasonlítása. A termény és a 

termés megkülönböztetése 

konkrét példákon keresztül.  A 

főbb növényi szervek és a 

módosult növényi részek 

azonosítása ismert példákon.   

 

A kártevők alapvető rendszertani 

(országszintű) besorolása és a 

kártevők hatására bekövetkező 

elváltozások értelmezése.   

 

A vegyszermentes védekezés 

fontosságának tudatosítása, a 

biológiai védekezés  

lehetőségeinek és jelentőségének 

felismerése.  

 

A kert életközösségként való 

értelmezése.   

 

Egy tipikus egyszikű és egy 

tipikus kétszikű növény 

Vizuális kultúra:  

gyümölcsök, 

zöldségfélék ábrázolása 

a festményeken.  

 

Magyar nyelv és 

irodalom: szövegértés: a 

szöveg egységei közötti 

tartalmi megfelelés 

felismerése; a 

szövegben elszórt,  

explicite 

megfogalmazott 

információk 

azonosítása, 

összekapcsolása, 

rendezése: a szöveg 

elemei közötti okokozati 

viszony magyarázata; 

egy hétköznapi 

probléma megoldása a 

szöveg tartalmi 

elemeinek 

felhasználásával; 

hétköznapi kifejezés 

alkalmi jelentésének 

felismerése.  

 

Történelmi, 

társadalmiés 

állampolgári 

ismeretek:Amerika 

felfedezése.  

 

Matematika: Fogalmak 

egymáshoz való 

viszonya.  

Rendszerezést segítő 

eszközök és 

algoritmusok.  
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virágának vizsgálata; a 

tapasztalatok rögzítése.  

 

Összehasonlítás, 

azonosítás,  
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monília.  

 

A kártevők elleni védekezés. A 

vegyszerhasználat 

következményei.  

 

A petúnia és atulipán szervei, 

testfelépítése.  

 

Dísznövények szerepe közvetlen 

környezetünkben (lakás, 

osztályterem, udvar). A növények 

gondozásának elemi ismeretei.  

 

A földigiliszta és az éti csiga 

testfelépítése, életmódja, 

jelentősége.  

Jellegzetes kerti madarak.  

Gyakorlás, számonkérés  

Növények telepítése, gondozása 

az osztályteremben, 

iskolaudvaron, a növények 

fejlődésének megfigyelése.  

 

A földigiliszta és az éti csiga 

megfigyelése, összehasonlítása.  

 

A kerti madarak szerepének 

bemutatása a kártevők 

megfékezésében.  

megkülönböztetés. 

Osztályozás egy és 

egyszerre két (több) 

saját szempont szerint, 

adott, illetve elkezdett 

válogatásban felismert 

szempont szerint. 

Matematikai modellek  

(hierarchikus 

kapcsolatok ábrázolása).  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: zöldség- és 

gyümölcsfélék 

felhasználása.  

 

Informatika:  

információkeresés az 

interneten.  

 

Zöldség, gyümölcs, virág, mag, termés, fő- és mellékgyökérzet, főeres 

levél, mellékeres levél, virág, takarólevél, lepellevél, ivarlevél, csonthéjas 

termés, bogyótermés, módosult növényi rész, gumó, egynyári, kétnyári, 

évelő növény, gyűrűsféreg, bőrizomtömlő, puhatestű, köpeny, zsigerzacskó, 

átalakulásos fejlődés, átalakulás nélküli fejlődés, tápláléklánc.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Állatok a házban és a ház körül  

Órakeret 

8+1 óra  
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Előzetes tudás  Háziállat, ízeltlábú, életjelenségek: mozgás, táplálkozás, légzés, 

szaporodás, fejlődés.  

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A felépítés és a működés kapcsolatának bemutatása a házban és a ház 

körül élő állatok testfelépítésének, életmódjának vizsgálatán keresztül. 

A tanulók természettudományos gondolkodásmódjának fejlesztése az 

élőhely-szervezet-életmód, a testfelépítés-működés-egyedfejlődés 

közötti oksági összefüggések feltárásával.   

A rendszerszemlélet fejlesztése az állatcsoportok jellemzőinek 

összegyűjtésével, a lényeges jegyek kiemelésével. A hierarchikus 

rendszerezés elvének megismerése és alkalmazása.  

Az ember és az állatok sokrétű kapcsolatának megláttatása, a 

felelős állattartás igényének kialakítása, szokásrendszerének 

formálása. Az egészséges életmódra való törekvés erősítése az állati 

eredetű táplálékok fogyasztásával kapcsolatos egészségügyi 

szabályok megismertetésével.  

  Problémá 

k,  

jelenségek 

,  

gyakorlati 

alkalmazá 

sok, 

ismeretek  

  Fejlesztési  

követelmé 

nyek  Kapcsolódási pontok  
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Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások:  

Hogyan vált háziállattá a kutya?   

Mi a kérődzés?  

Milyen szerepet töltenek be a 

háziállatok az ember életében?  

Hogyan védekezhetünk az 

állatok által terjesztett 

betegségek ellen? Miért 

költöznek el egyes madarak a tél 

beállta előtt? Miért és hogyan 

védjük télen a madarakat?  

 

Ismeretek:  

Háziállatok: kutya 

Haszonállatok: sertés, 

szarvasmarha, házityúk 

testfelépítése, életmódja, 

hasznosítása. Az állatok 

életfeltételeihez illeszkedő felelős 

állattartás.  

 

Az állati eredetű tápanyagok 

szerepe az ember  

táplálkozásában. Állati eredetű 

anyagok felhasználása (toll, bőr).  

 

A házban és a ház körül élő  

Önálló kutatómunka a kutya 

háziasításával kapcsolatban.  Az 

állattartás, az állatok védelme 

iránti felelősség megértése.  

 

A megismerési algoritmusok 

alkalmazása az állatok 

megfigyelése és bemutatása 

során.   

 

A testfelépítés – életmód – 

élőhely összefüggésének 

felismerése, magyarázata.  

 

A  környezethez 

 való alkalmazkodás 

 bizonyítása példákkal, 

 a  megfigyelés 

eredményének 

rendszerezése, 

következtetések levonása. Az 

állatorvosi felügyelet 

jelentőségének felismerése az 

ember egészségének védelmében.  

 

Gerinces és gerinctelen állatok 

testfelépítése közötti különbségek 

azonosítása.  

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: őskor.  

 

Magyar nyelv és 

irodalom: szövegértés: 

a szöveg egységei 

közötti tartalmi 

megfelelés felismerése; 

szövegben elszórt, 

explicite 

megfogalmazott 

információk 

azonosítása, 

összekapcsolása, 

rendezése; a szöveg 

elemei közötti 

okokozati, általános-

egyes vagy kategória-

elem viszony 

felismerése.  

 

Matematika: Fogalmak 

egymáshoz való 

viszonya.  

Rendszerezést segítő 

eszközök és 

algoritmusok ismerete.  

Összehasonlítás,  

állatok: házi veréb, füstifecske, 

házi légy testfelépítése, életmódja, 

jelentősége.  

 

Az állatok szerepe a betegségek 

terjesztésében. A megelőzés 

lehetőségei.  

 

Madárvédelmi alapismeretek.  

Gyakorlás, számonkérés  

A megismert állatok 

csoportosítása különböző 

szempontok szerint.  

 

A madárvédelem évszakhoz 

kötődő tennivalóinak elsajátítása, 

gyakorlása.  

azonosítás, 

megkülönböztetés; 

különbségek, 

azonosságok 

megállapítása. 

Osztályozás egy és 

egyszerre két (több) 

saját szempont szerint, 

adott, illetve elkezdett 

válogatásban felismert 

szempont szerint. 

Matematikai modellek  

(hierarchikus 

kapcsolatok ábrázolása).  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: állati eredetű 

táplálékok szerepe.   
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 Háziállat, gerinces, gerinctelen, madár, emlős, patás, összetett gyomor, 

kérődző, ragadozó, növényevő, mindenevő, ízeltlábú, rovar, teljes 

átalakulás.   

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Kölcsönhatások és energiavizsgálata  

Órakeret 

8+1óra  

Előzetes tudás  

Kölcsönhatások felismerése a hang, a fény és a hő terjedésével 

kapcsolatban. Napenergia, látható fény. Hőmérséklet.  

Energiaforrások, energiafajták.  

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A mindennapi környezetben előforduló kölcsönhatások felismerése, 

jellemzése, bizonyítása kísérletek elvégzésével.  

A kölcsönhatásokat kísérő energiaváltozások során az 

energiamegmaradás elvének megtapasztalása, elfogadása.  

Környezettudatos, energiatakarékos szemléletmód megalapozása. A 

tanultaknak a hétköznapi életben tapasztalható jelenségek, változások 

során való felismerésére, alkalmazására való képesség fejlesztése.  
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  Problém 

ák,  

jelensége 

k,  

gyakorlat 

i  

alkalmaz 

ások,  

ismerete 

k  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Problémák,  jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: Mire 

való a hűtőszekrény, a 

gázkonvektor, a tűzhely és a 

klíma?  

Hogyan lehet könnyen 

összeszedni a szétszóródott 

gombostűt, apró szegeket? Mikor 

villámlik?  

Miért nem esik le a Hold a 

Földre?   

Miért van szükségük az 

élőlényeknek energiára, és 

hogyan jutnak hozzá? 

Miért fontos az energiával 

takarékoskodni?  

Mi történne a Földön, ha eltűnne 

a Nap?  

 

Ismeretek:  

A mozgás és 

mozgásállapotváltozás.  

 

A mágneses kölcsönhatás: 

vonzás, taszítás.  

 

A gravitáció.  

 

Az elektromos kölcsönhatás: 

vonzás, taszítás. Az elektromos 

energia felhasználása, szerepe a 

mindennapi életben.  

Példák gyűjtése a melegítés és a 

hűtés szerepére a hétköznapi 

életben.  

 

Példák gyűjtése arra 

vonatkozóan, hogy miért fontos 

a Nap a földi élet szempontjából 

(fény- és hőforrás).  

Hely- és helyzetváltoztatás 

megkülönböztetése, példák 

keresése, csoportosítása 

megadott és saját szempontok 

alapján.  

 

A mágneses kölcsönhatások 

megfigyelése. Vonzás és taszítás 

jelenségének kísérlettel való 

igazolása.  

 

Annak magyarázata, hogy a déli 

féltekén miért nem esnek le az 

emberek a Földről, pedig „fejjel 

lefelé állnak”.  

 

Testek elektromos állapotának 

létrehozása dörzsöléssel, 

elektromos állapotban lévő és 

semleges testek 

kölcsönhatásainak vizsgálata. 

A villám keletkezésének elemi 

értelmezése a tapasztalatok 

alapján.   

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: az ősember.  

 

Matematika: táblázat-, 

grafikonkészítés; 

egyenes, kör, 

középpont fogalma.  

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

821 

 

 

A háztartásban használt 

energiahordozók jellemzése, 

felhasználásuk.  

 

Az energiatakarékosság.  

 

Az élő szervezetek energiája.  

Projekt munka  

 

Az energiahordozók 

csoportosítása különböző 

szempontok alapján.  

A mindennapi életből hozott 

példákon keresztül az 

energiafajták és az 

energiaátalakulások 

csoportosítása.  

 

Példák a megújuló és a nem 

megújuló energiaforrások 

felhasználására.   

 

Az ember táplálkozása, mozgási 

szokásai és testsúlya közötti 

kapcsolat felismerése.  

 

 

Hőmérséklet, mozgás, hely-, helyzetváltoztatás, mágnes, vonzás, taszítás, 

gravitációs kölcsönhatás, hőterjedés, energia, energiaforrás, 

energiahordozó, energiagazdálkodás, energiatakarékosság.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Tájékozódás a valóságban és a térképen  

Órakeret 

10+1 óra  

Előzetes tudás  Iránytű, alaprajz, fővilágtájak, térképvázlat, térkép.  
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A térbeli tájékozódás fejlesztése valós környezetben, térképen és 

földgömbön. A földrajzi tér hierarchikus kapcsolatainak 

felismertetése. Átfogó kép kialakítása Magyarország világban elfoglalt 

helyéről. A valóság és a térképi ábrázolás összefüggéseinek 

megláttatása, a térképi ábrázolásmód korlátainak belátása.  

A különböző térképek jelrendszerének megismerése, értelmezése, 

felhasználása az információszerzés folyamatában.  

Az elemi térképolvasás lépéseinek alkalmazása, a szemléleti 

térképolvasás megalapozása.  

  Problémá 

k,  

jelenségek 

,  

gyakorlati 

alkalmazá 

sok, 

ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások:  

Hogyan készül a térkép?  

Miért van szükség térképre? 

Hogyan segíti a térkép 

jelrendszere ismeretlen tájak 

megismerését?  

Iránytű használata.  

Tájékozódás térképvázlattal.  

Útvonaltervezés térképen.   

Távolság mérése.  

Település- és turistatérképek 

használata.  

 

Ismeretek:  

Iránytű. Fő-és mellékvilágtájak.   

 

A valós tér átalakítása, alaprajz, 

térképszerű ábrázolás.  

 

A térábrázolás különböző formái  

– útvonalrajz, térképvázlat.   

 

A térképi ábrázolás jellemzői: 

égtájak, szín- és jelkulcs, névírás, 

méretarány, aránymérték.  

 

Irány meghatározása a valós 

térben. Az iránytű működésének 

mágneses kölcsönhatásként való 

értelmezése.  

 

A térkép és a valóság közötti 

viszony megértése. Eligazodás 

terepen térképvázlattal.  

 

A térábrázolás különböző 

formáinak összehasonlítása.  

Térképvázlat készítése a lakóhely 

részletéről.  

 

Felszínformák – alföld, dombság, 

hegység, völgy, medence – 

ábrázolásának felismerése a 

térképen.  

A térkép jelrendszerének 

értelmezése. Különböző 

jelrendszerű térképek elemzése, 

információ gyűjtése.  

Irány és távolság meghatározása 

(digitális és nyomtatott) térképen.  

 

Méretarány és az ábrázolás 

részletessége közötti összefüggés  

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: földrajzi 

felfedezések.  

 

Matematika:Térbeli 

mérési adatok 

felhasználása 

számításokban. Becslés.  

Nagyítás, kicsinyítés. 

Mérés, mértékegységek 

használata. 

Koordinátarendszer, 

aránypár.  

 

Magyar nyelv és 

irodalom: Szövegértés - 

a speciális jelrendszerek  

(pl. térkép)  

magyarázata, explicite 

megfogalmazott 

információk 

azonosítása, 

összekapcsolása, 

rendezése. A 

hétköznapi kifejezés 

alkalmi jelentésének 

felismerése.  
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Térképfajták: domborzati, 

közigazgatási, turista-, és 

kontúrtérkép.  

 

Hazánk nagytájai, szomszédos 

országaink.  

 

Bolygónk térségei: földrészek és 

óceánok.   

 

Helymeghatározás: földrajzi 

fokhálózat.  

 

Európa helyzete, határai. Hazánk 

helye Európában. Gyakorlati 

alkalmazás  

megértése.  

 

A különböző térképek ábrázolási 

és tartalmi különbségeinek 

megállapítása.  

 

Tájékozódás hazánk domborzati 

és közigazgatási térképén.   

 

Tájékozódás a földgömbön és a 

térképen. Földrészek, óceánok 

felismerése különböző 

méretarányú és ábrázolásmódú 

térképeken.  

 

A nevezetes szélességi körök 

felismerése a térképen. Földrajzi 

helymeghatározás különböző 

tartalmú térképeken.  

 

Európa és Magyarország 

tényleges és viszonylagos 

földrajzi fekvésének 

megfogalmazása.  

 

Informatika: keresés az 

interneten, 

alkalmazások 

használata.  
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Fő- és mellékvilágtáj, alaprajz, útvonalrajz, térképvázlat, térkép. Térképi 

jelrendszer, domborzati, közigazgatási, turista- és kontúrtérkép, földrajzi 

fokhálózat, keresőhálózat, turistajelzés.  

 

Alföld, Kisalföld, Északi-középhegység, Dunántúli-középhegység,  

Dunántúli-domb- és hegyvidék, Nyugat magyarországi-peremvidék. 

Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria. 

Baktérítő, Ráktérítő, Déli-sark, déli-sarkkör, Egyenlítő, Északi-sark, északi-

sarkkör, kezdő hosszúsági kör.  

Atlanti-óceán, Csendes-óceán, Indiai-óceán, Jeges-tenger, Földközi-tenger, 

Afrika, Amerika, Európa, Ázsia, Ausztrália, Antarktika, Közép-Európa.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  A Föld és a Világegyetem  

Órakeret 

11+1óra  
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Előzetes tudás  A Nap látszólagos napi járása, a Nap mint energiaforrás, időjárás,  

 

 hőmérséklet, csapadék, szél.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A térbeli tájékozódás, a térfogalom fejlesztése átfogó kép kialakításával 

a Naprendszer felépítéséről, Földünknek a világegyetemben elfoglalt 

helyéről.   

A rendszerszemlélet fejlesztése a Nap, a Föld és a Hold mozgásai, a 

közöttük levő kölcsönhatások és következményeik vizsgálata során.  

Az oksági gondolkodás fejlesztése a természeti környezet jelenségeinek 

– a Hold fényváltozásainak, a napszakok, évszakok és az éghajlati 

övezetek kialakulásának – magyarázata, a légköri alapfolyamatok 

közötti oksági összefüggések feltárása során. Természeti törvények 

felismerése, alkalmazása a hétköznapi jelenségek értelmezésekor. 

Különböző típusú információforrások használatának gyakoroltatása 

éghajlati diagramok, tematikus térképek révén.  

A klímaváltozás és az emberi tevékenység közötti összefüggés 

felismerése, a személyes felelősség tudatosítása.  

A tudományos megismeréshez kötődő történeti szemlélet formálása.  

  Problémák, 

jelenségek, 

gyakorlati 

alkalmazás 

ok, 

ismeretek  

 

Fejlesztési követelmények  

Kapcsolódási pontok  
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Problémák,  jelenségek, 

gyakorlati  alkalmazások: 

Hogyan  állapítható  meg 

éjszaka  iránytű 

 nélkül  az északi irány?  

Miért látjuk másnak a csillagos 

égboltot a különböző 

évszakokban?  

Miért van a sarkvidékeken 

hideg, a trópusokon meleg? 

Hogyan készül az 

időjárásjelentés?  

Miért váltakoznak az évszakok és 

a napszakok?  

Miért hosszabbak a nappalok 

nyáron, mint télen?   

Hogyan keletkezik a szél és a 

csapadék?  

Hogyan védhetjük magunkat 

villámláskor, hóviharban, 

hőségben, szélviharban?  

 

Ismeretek:  

A Föld helye a Naprendszerben és 

a Világegyetemben.  

 

Égitest, csillag, bolygó, hold.  

A Föld, a Nap és a Világegyetem 

közötti hierarchikus kapcsolat 

ábrázolása.   

 

A csillag és a bolygók közötti 

különbség felismerése.  

A sarkcsillag és egy-két csillagkép 

felismerése az égbolton.  

Érvek gyűjtése arról, hogy a Nap 

csillag.  

 

A holdfogyatkozás és a Hold 

fényváltozásainak értelmezése 

modell vagy más szemléltetés 

alapján.  

 

A napközpontú világkép egyszerű 

modellezése.   

 

A Föld mozgásai és a napi, évi 

időszámítás összefüggéseinek 

megértése.  

 

Az éghajlati övezetek 

összehasonlítása.  

 

Az évszakok váltakozásának  

Matematika: Fogalmak 

egymáshoz való 

viszonya.  

Rendszerezést segítő 

eszközök és 

algoritmusok.  

Összehasonlítás, 

azonosítás, 

megkülönböztetés; 

különbségek, 

azonosságok 

megállapítása. 

Osztályozás egy és 

egyszerre két (több) saját 

szempont szerint, adott, 

illetve elkezdett 

válogatásban felismert 

szempont szerint. 

Matematikai modellek  

(hierarchikus 

kapcsolatok ábrázolása).  

 

Magyar nyelv és 

irodalom: szövegértés - a 

szöveg egységei közötti 

tartalmi megfelelés 

felismerése; szövegben  
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Sarkcsillag, csillagképek.   

 

A Naprendszer. A Nap 

jelentősége. A Nap, a Föld és a 

Hold egymáshoz viszonyított 

helyzete, mérete, távolsága, 

mozgása, kölcsönhatása.  

 

Kopernikusz hipotézisének 

tudománytörténeti jelentősége.  

 

A Föld alakja. A tengelykörüli 

forgás és a Nap körüli keringés 

következményei.  

 

Föld gömbhéjas szerkezete. 

Éghajlati övezetek.  

 

Időjárás, éghajlat és elemeik: 

napsugárzás, hőmérséklet, 

csapadék, szél.  

 

Légköri alapfolyamatok: 

felmelegedés, lehűlés, szél 

keletkezése, felhő- és 

csapadékképződés, 

csapadékfajták, a víz körforgása 

és halmazállapot-változásai.  

 

Éghajlat-módosító tényezők:  

földrajzi szélesség, óceántól való 

távolság, domborzat.  

 

Magyarország éghajlata: száraz és 

nedves kontinentális éghajlat.  

 

Veszélyes időjárási jelenségek: 

villámlás, szélvihar, hóvihar, 

hőség.  

Összefoglalás, számonkérés  

magyarázata.  

 

Nap és a Föld helyzetének 

modellezése a különböző 

napszakokban és évszakokban.  

 

A Föld gömbalakja, a napsugarak 

hajlásszöge és az éghajlati 

övezetek közötti összefüggés 

felismerése.  

 

Időjárás-jelentés értelmezése, a 

várható időjárás megfogalmazása 

piktogram alapján.  

 

A csapadék és a szél 

keletkezésének leírása ábra vagy 

modellkísérlet alapján.  

 

A fizikai jelenségek 

(nyomásváltozás, 

hőmérsékletváltozás, 

halmazállapot változások) 

bemutatása a csapadék és a szél 

keletkezésében.   

 

 Az időjárási elemek észlelése, 

mérése. A mért adatok rögzítése, 

ábrázolása.  

Napi középhőmérséklet, napi és 

évi közepes hőingadozás 

számítása.  

 

Időjárás és a gazdasági élet közötti 

kapcsolat bizonyítása konkrét 

példák alapján.  

Éghajlat-módosító tényezők 

felismerése a példákban.  

 

Éghajlat jellemzési 

algoritmusának megismerése és 

használata.  

Éghajlati diagramok és éghajlati 

térképek információtartalmának 

leolvasása, az adatok értékelése.   

 

elszórt, explicite 

megfogalmazott 

információk azonosítása, 

összekapcsolása, 

rendezése; a szöveg 

elemei közötti okokozati, 

általános-egyes vagy 

kategória-elem viszony 

magyarázata.  

 

Informatika: 

információkeresés az 

interneten.  
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A légkör általános 

felmelegedésének helyi és globális 

következményeinek felismerése 

példákban.  
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A veszélyes időjárási 

helyzetekben való helyes 

viselkedés szabályainak 

összegyűjtése.   

 

 Világegyetem, égitest, csillag, bolygó, hold, holdfázis, tengelyferdeség, 

évszak, gömbhéjas szerkezet, éghajlati övezet, éghajlat, időjárás, napi és 

évi középhőmérséklet, napi hőingadozás, évi közepes hőingadozás, 

csapadék, szél  

 Naprendszer, Nap, Jupiter, Föld, Mars, Merkúr, Vénusz, Neptunusz, 

Szaturnusz, Uránusz, Hold.  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Felszíni és felszín alatti vizek  

Órakeret 

7+1 óra  

Előzetes tudás  
A víz szerepe, előfordulása a természetben, a víz tulajdonságai. 

Állóvizek, folyóvizek. Vízszennyezés.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A Környezet és fenntarthatóság fejlesztési terület részeként hazánk 

felszíni és felszín alatti vizei és jelentőségük megismerése, a nemzeti 

azonosság és a hazaszeretet erősítése.  

A vízkészletre kifejtett egyéni és társadalmi-gazdasági hatások, a 

belőlük adódó problémák felismerése, megoldási módok keresésére való 

törekvés erősítése, a felelősségtudat erősítése egyéni és közösségi 
szinten.  

A takarékos vízhasználat szokásának megalapozása.  

A hazánk vízrajzáról való átfogó kép kialakítása során a szemléleti 

térképolvasás fejlesztése.  

Az összefüggések, törvényszerűségek alkalmazása a logikai 

térképolvasás elemi lépései során.  

A természetföldrajzi és társadalom-földrajzi folyamatok időléptéke 

közötti különbségek érzékeltetésével az időbeli tájékozódás, az 

időfogalom fejlesztése.  

Az érdeklődés felkeltése a közvetlen környezet szépségeinek, értékeinek 

megismerése és a környezeti problémák iránt.  

  Problém 

ák,  

jelensége 

k,  

gyakorlat 

i  

alkalmaz 

ások,  

ismerete 

k  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  
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Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Hol található hazánkban 

gyógyfürdő?   

Melyek a vízszennyezés forrásai 

lakóhelyeden (környékén)? 

Milyen jelek utalnak a víz 

szennyeződésére?  

Milyen károkat okozhatnak 

az árvizek és a belvizek? Mi 

veszélyezteti hazánk 

ivóvízkészletét?  

Melyek az egészséges, jó ivóvíz 

tulajdonságai?  

Helyi környezeti problémák 

felismerése. Információgyűjtés 

tanári irányítással a lakóhely  

(környéke) vizeinek 

minőségéről. Következtetések 

levonása.  

 

Felszín alatti vizek 

összehasonlítása, vizek 

különböző szempontú 

rendszerezése.  

 

A felszíni és a felszín alatti vizek 

kapcsolatának igazolása  

Magyar nyelv és 

irodalom: Szövegértés 

- a szöveg egységei 

közötti tartalmi 

megfelelés felismerése; 

a szövegben elszórt,  

explicite 

megfogalmazott 

információk 

azonosítása, 

összekapcsolása, 

rendezése: a szöveg 

elemei közötti okokozati 

viszony  

 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

832 

 

Hogyan takarékoskodhatunk az 

ivóvízzel otthon és az 

iskolában?  

 

Ismeretek:  

Felszín alatti vizek: talajvíz, 

hévíz, ásványvíz, gyógyvíz 

jellemzői, jelentősége az ember 

életében, gazdasági életében.  

 

A belvizek kialakulásának okai 

és következményei, az ellene 

való védekezés formái.  

 

Felszíni vizek: hazánk 

legjelentősebb állóvizei, 

folyóvizei. A folyók útja a 

forrástól a torkolatig. Vízgyűjtő 

terület, vízválasztó, vízjárás, 

folyók felszínformálása.  

 

Árvizek kialakulásának oka, az 

ellene való védekezés formái.  

 

Állóvizek keletkezése, 

pusztulása. Legnagyobb tavunk:  

a Balaton (keletkezése, 

jellemzése).  

 

A folyók, tavak haszna, 

jelentősége. Vízszennyezés 

okai, következményei, 

megelőzésének lehetőségei. 

Vizek védelme.  

 

A Balaton-felvidéki vagy a  

Fertő-Hanság Nemzeti Park 

értékei.  

Gyakorlás, ellenőrzés.  

 

 

példákkal.  

 

Az időjárás, a felszínforma és a 

belvízveszély közötti kapcsolat 

bizonyítása.  

 

A legjelentősebb hazai álló-és 

folyóvizek, a főfolyó, a 

mellékfolyó és a torkolat 

felismerése a térképen.   

 

A felszín lejtése, a folyó 

vízhozama, munkavégző 

képessége és a felszínformálás 

közötti összefüggés 

magyarázata.  

 

Az éghajlat és a folyók vízjárása 

közötti összefüggés 

magyarázata.  

 

Egy választott nemzeti park 

vizes élőhelyének, természeti 

értékeinek bemutatása önálló 

ismeretszerzés, 

információfeldolgozás alapján.  

 

Példák gyűjtése arról, hogy a víz 

mint természeti erőforrás 

hogyan hat  a társadalmi, 

gazdasági folyamatokra.  

Személyes és közösségi 

cselekvési lehetőségek 

összegyűjtése az emberi 

tevékenység által okozott 

környezetkárosító folyamatok 

káros hatásainak csökkentésére.  

 

 

magyarázata; egy 

hétköznapi probléma 

megoldása a szöveg 

tartalmi elemeinek 

felhasználásával; 

hétköznapi kifejezés 

alkalmi jelentésének 

felismerése. A táj, a 

természeti jelenségek 

ábrázolásának 

szerepe.  

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: folyami 

kultúrák.  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

vízfelhasználás, 

víztisztítás, 

víztakarékosság.  
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 Felszíni víz, felszín alatti víz, talajvíz, belvíz, hévíz, gyógyvíz, ásványvíz, 

folyóvíz, állóvíz, főfolyó, mellékfolyó, vízgyűjtő terület, vízválasztó, 

vízjárás, felszínformálás, vízszennyezés, vízvédelem.   

 Balaton, Fertő tó, Velencei-tó, Duna, Tisza, Körös, Dráva, Rába, 

Szigetköz, Szentendrei-sziget, Csepel-sziget, Mohácsi-sziget.  
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TESTNEVELÉS ÉS SPORT  

 

 

Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1– 

4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul meg 

5. évfolyamtól az életkori sajátosságokat és a szenzitív időszakokat szem előtt tartó komplex 

készség- és képességfejlesztés. A tulajdonképpeni sportági képzés az 5. évfolyamon kezdődik 

meg, és teljesedik ki a 8. évfolyamra, mindvégig szem előtt tartva a motoros teljesítmény két 

alapvető összetevője – a mozgáskészség és motoros képesség – szükségszerű összhangjának 

megteremtését. A Nemzeti alaptanterv testnevelés és sport műveltségterület célkitűzéseinek 

megvalósításához 5–8. évfolyamon az örök értékeket képviselő tradicionális sportágak mellett 

a tanulók érdeklődését kiváltó újszerű sport-, illetve testgyakorlati ágakra helyezzük a 

hangsúlyt. A javasolt tartalmak feldolgozása igényes és sokoldalú mozgáskultúrával, magas 

szintű cselekvésbiztonsággal ruházza fel a tanulókat. Olyan tudásról van szó, melynek előnyeit 

észrevétlenül élvezik a mindennapok cselekvéseiben, motoros és motivációs bázisa a 

rekreációs célú sporttevékenységeknek, és nem utolsó sorban utat mutat, és utat nyit a 

tehetségesek előtt az élsport világába. Ez az életkor kiemelkedő szerepet játszik a testnevelés 

és sport iránti elkötelezettség, az élethosszig tartó fizikai aktivitás iránti igény 

megalapozásában. Ebből a prioritást élvező szempontból a tartalom megjelenési formái és a 

hozzájuk kapcsolódó módszerek is kulcstényezőnek számítanak. Az 5–8. évfolyamra 

összeállított kerettanterv a sportági, illetve testgyakorlati ágak pszichomotoros tartalmai 

mellett különös gondot fordít a tudatosítást elmélyítő, az informáltságot gazdagító, ezáltal a 

kognitív szférát érintő elméleti ismereteknek – természetszerűleg szoros összefüggésben a 

motoros tartalommal. Így a tartalom szerves részei a személyi higiénével, a balesetek 

megelőzésével, a játék-versenyszabályokkal, a sport- és testgyakorlati ágakkal kapcsolatos 

alapvető technikai-taktikai tudáselemek, az életkorhoz igazított élettani ismeretek, a tudatos 

tanulást segítő cselekvési, biomechanikai, edzéselméleti elvek, módszerek stb. Az elméleti 

tudásanyag része továbbá az egészséggel, az életmóddal, azaz a test kulturálásával kapcsolatos 

ismeretek köre.   

A testnevelésóra minden mozzanata a felső tagozatban is magában rejti az erkölcsi 

tulajdonságok fejlesztésének lehetőségét. A játék- és viselkedésszabályok betartatásával a 

szabálykövető magatartást alapozzuk meg. De ez csak meggyőző pedagógiai tevékenység 

eredményeként valósulhat meg. Cél beláttatni azt, hogy a szabályok az egyén és a közösség 

érdekeit egyaránt szolgálják. Így élvezhető minden játék, a játék- és versenyszabályok 

tisztelete biztosítja az egyenlő feltételeket. Ilyen körülmények között az adott cél mindenki 

számára elérhető. Az erkölcsi fejlődést szolgálja a fair play fogalmának megismerése, az 

igazságosság elvének elfogadása és annak gyakorlatba ültetése, a kötelességteljesítés, a 

szorgalmas munkavégzés és a mások teljesítménye iránti felelősségérzet elismerése. Ide 

kapcsolhatók a felelősségvállalás másokért fejlesztési terület elvárásai. A motoros közeg 

természete megkívánja a társakkal való együttműködést, de együttnevelés esetén a 
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közösséghez tartozó fogyatékkal élő társaknak történő segítség is erkölcsi kötelesség. Hazánk 

gazdag a nemzetközi sportsikerekben. A sportéletünk sikereinek és kiemelkedő 

sportembereink megismerése a nemzeti öntudat és hazafias nevelés erős érzelmeket is 

megmozgató eszköze. Ez a témakör minden tanulót megérinti, és büszkeséggel tölti el, nem 

beszélve a sportban tehetséget mutató tanulókról. Esetükben már az 5. évfolyamtól kezdve 

lehetőség nyílik a pályaorientáció megalapozására. Nincs is talán több olyan műveltségterülete 

a közoktatásnak, amely hatékonyabb terepe lenne a demokráciára nevelésnek. Az 

erőszakmentesség, az agresszió elvetése és a konfliktusok normális kezelése alapvető elv és 

gyakorlat a testnevelésben ezen az iskolafokon is. A közös célért való együttműködést kínálja 

a motoros oktatás megannyi szituációja. Az erőszakmentességet szolgálja a testnevelés azzal 

is, hogy már az 5. évfolyamtól kezdve felhívja a figyelmet a sporteseményekhez kapcsolódó 

agresszióra és elítéli azokat, a médiában megjelenő formái esetében is. Szembesülni 

önmagunkkal, reális testképet és énképet kialakítani szinte lehetetlenség lenne a motoros 

cselekvések végrehajtása és átélése nélkül. A motoros teljesítmény külső értékelése még 

nagyon fontos pedagógiai módszer ebben az életkorban. De a 7–8. évfolyamra az önértékelés, 

a belső értékelés szerepe egyre inkább felértékelődik. Önkritikai és kritikai érzékük 

eredményeként ebben az életkori szakaszban már határozott véleményt tudnak megfogalmazni 

saját és társaik teljesítményéről, illetve magatartásáról. A testi és lelki egészségre nevelés 

értékei egybeforrnak a testnevelés és sport műveltségterület célrendszerével. Bár a nevelési 

terület feladatainak megoldásából minden közoktatási tantárgynak ki kell venni a részét, a 

testnevelés deklaráltan és rejtett tantervi hatásként is záloga a feladatok realizálásának, az 

életkori szakasz sajátosságainak megfelelően. Szorosan ide tartoznak azok a sport és a 

környezet kapcsolatát tartalmazó, a környezettudatosságot szolgáló információk, amelyre a 

szabadtéren történő sportfoglalkozások adnak lehetőséget. A kerettanterv szerkezeti egységei 

révén a motoros tanulás komplexitását tükrözi ezen az iskolafokon is. Motoros képességek, 

motoros készségek egymással szerves és funkcionális kapcsolatban fejlesztendők. Ezt a két 

összetartozó elemet játékos, élményt nyújtó módszerekkel és célszerű szakpedagógiai 

instrukciókkal realizáljuk, valamint hozzáadunk az életkornak, értelmi képességeknek 

megfelelő elméleti ismereteket, akkor a sikeres tanulás, a hatékony motoros oktatás stratégiáját 

valósítjuk meg. Ezzel megismertetjük a tanulókat az eredményes tanulás alapvető 

technikáival, és felkészítjük őket az önálló testkulturális művelődésre.  

A fejlesztési területek feladatainak fentebb bemutatott megvalósításával sikeresen 

munkálkodunk a hatékony, önálló tanulás, valamint a szociális és állampolgári kompetencia 

kialakításán.   

Az anyanyelvi kommunikáció fejlesztése döntően két módon valósul meg az 5–8.  

évfolyam testnevelés oktatása keretében. Meghatározó eszköz a szaknyelvi terminológiai, 

valamint a testkulturális ismeretek koncentrikusan bővülő körének igényes közvetítése a 

testnevelő tanár által. De nem elhanyagolható a kommunikációs kompetencia fejlesztése 

szempontjából a szűk értelemben vett szakmai közléseken túl, a tanár-tanuló kommunikáció 

milyensége, illetve a tanulók kommunikációs lehetőségeinek biztosítása. Erre alkalom nyílik 

a tanórákon többek között a hibajavítás, a saját és más teljesítményének értékelése, a 

játékszituációk megbeszélése, a győzelmek-vereségek okainak feltárása, az egymásnak 

nyújtott segítségadás stb. keretében. Cél a testkultúrához kapcsolódó, valamint közösségben 

végzett motoros tanulás folyamatához kapcsolódó kommunikációs hajlandóság és nyitottság 

kialakítása.  
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A kezdeményezőkészség, a vállalkozói kompetencia fejlesztésére a testnevelés és sport 

természetéből adódóan ebben az életkori szakasz is számtalan lehetőséget tartogat. Elég csak 

a különböző foglalkoztatási formákban történő munkavégzésre gondolni. A testnevelési 

játékok, sportjátékok csapatainak megszervezésében, tevékenységükben, a tanórai versenyek 

lebonyolításában való részvétel is önálló feladat megoldását várja el a tanulóktól. Tanórán és 

tanórán kívüli foglalkozásokon, szervezeti és önkéntes formákban mindenki megtalálhatja a 

képességeinek, ambícióinak leginkább megfelelő reszortot, illetve feladatot. A kompetenciák 

és a fejlesztési területek összefüggéseire jellemző, hogy ennek a kompetenciának a fejlesztése 

egyúttal az erkölcsi fejlődést, a demokráciára nevelés, az önismeret és a társas kapcsolati 

kultúra fejlesztését, a felelősségvállalást másokért az önkéntességet és még a pályaorientáció 

nevelési területek céljait is szolgálják.   

A testnevelés-tanítás sajátos céljai közé kell sorolni az esztétikai-művészeti tudatosság és 

kifejezőképesség kompetencia fejlesztését. A motoros cselekvések mozgásmintát és 

mozgásmodellt megközelítő megjelenítésük által esztétikai tartalommal bírnak. Már az 5. 

évfolyamtól kezdve nagy hangsúlyt kell fektetni a megjelenítés, a végrehajtás minőségére, 

mert ezek egyrészt az eredményesség mutatói, másrészt a belső motiváció kiváltó hatásai 

lehetnek. Egy szemre is szép tornaelem vagy labdás megoldás nagy hatással van az egyénre és 

a társakra egyaránt. Az esztétikai élmény átélése, a kifejezőkészség kinyilvánítása kiváltja és 

fokozza a testnevelés iránti érdeklődést már ezen az iskolafokon is.  

 

 

5. évfolyam  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Természetes és nem természetes mozgásformák   

Órakeret 

18 óra  

Előzetes tudás  

Az egyszerű bemelegítő gyakorlatok szaknyelvének ismerete 

és azok  önálló végrehajtása.   

Részvétel a gyakorláshoz szükséges egyszerűbb alakzatok, 

térformák kialakításában.   

A tanórához kapcsolódó higiénés és magatartási szabályok 

betartása.  

A relaxáció fogalmának, a tudatos ellazulásnak ismerete.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai 

A tanórák szervezéséhez szükséges rendgyakorlatok elsajátítása.  

A biomechanikailag helyes testtartás végrehajtása.  

Alapvető jártasság a relaxációt szolgáló gyakorlatokban.  

A mozgásszabályozó-, ritmus- és a kéz-láb koordinációs képesség 

fejlődése.   

Az erősítés, a nyújtás és a mobilizálás alapvető elveinek és egyszerű 

módszereinek megismerése.  

Együttműködés a rendgyakorlatok és a csoportos feladatok 

végrehajtásánál.   

A személyi és környezeti higiéniás ismeretek elsajátítása.  

A relaxációs tudás továbbfejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények   Kapcsolódási pontok  
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MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Rendgyakorlatok- térbeli alakzatok kialakítása.   

Az óra szervezéséhez szükséges térformák, alakzatok és 

kialakításuk. Sorakozó vonalban és oszlopban. Táv- és térköz 

felvétele. Nyitódás, zárkózás. Igazodás, takarás. Testfordulatok.  

Megindulás, megállás. Fejlődés, szakadozás. 

Gimnasztika  

Természetes mozgásformák egyéni- és társas  

szabadgyakorlatokban, szerek/kéziszerek felhasználásával, 

játékos feladatokkal és versengésekkel is összekötve. 

Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok az ízület- és  

Matematika: számolás, 

térbeli tájékozódás, 

összehasonlítások.  

 

Környezetismeret: testünk, 

életműködéseink, az emberi 

szervezet.  

 

Vizuális kultúra: tárgy és 

környezetkultúra, vizuális 

kommunikáció.  
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gerincvédelem szabályainak megfelelően, eszköz nélkül és 

eszközökkel, egyénileg, párban valamint csoportban. Játékos 

gimnasztikai gyakorlatsorok zenére. Játékos és határozott 

formájú gyakorlatok: szabad-, társas, szer- és  

kéziszergyakorlatok. Határozott formájú szabadgyakorlati 

alapformájú 4 8 ütemű szabad-, társas-, kéziszer- és 

szergyakorlatok. Szabadgyakorlat füzér (6 8 gyakorlat) 

irányítva, vagy önállóan, zenére is.  

Képességfejlesztés  

Keringésfokozás testnevelési játékokkal. Alapállóképességet és 

izületi mozgékonyságot fejlesztő egyszerű 2 4 alapformát 

tartalmazó, szabad-, szer- és kézigyakorlatok. Koordinációs 

képességfejlesztés kéziszergyakorlatok és szabadgyakorlatok 

folyamatos végrehajtásával, zenére is (ritmusérzék, 

kinesztétikus differenciáló képesség). A testtartásért felelős 

izomcsoportok erősítése, nyújtása.  

Játékok, versengések  

A szervezet előkészítését, bemelegítését szolgáló testnevelési 

játékok, eszközzel is. Koordinációt és fittséget fejlesztő szabály- 

valamint feladatjátékok kooperatív- és versenyjelleggel.   

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés: A biomechanikailag 

helyes testtartás kialakítását és fenntartását szolgáló speciális 

gyakorlatanyag. A testtartásért felelős izmok koncentratív 

használata. Légző- és lábboltozat erősítő gyakorlatok.  A 10 

testtájra vonatkozó gerinctorna gyakorlatanyagból óránként 1 

gyakorlat tanítása. . Az 5-6. osztályosok relaxációs 

gyakorlatai,. Az autogén tréning alapfokú gyakorlatai.   

Motoros, illetve fittségi tesztek végrehajtása.  

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az óra szervezéséhez szükséges rend- és gimnasztikai 

gyakorlatok alapfogalmai.   

A bemelegítés és a levezetés funkciója a motoros 

tevékenységeknél.  

A motoros alapképességek elnevezései.   

A szervezet terhelésével, edzésével kapcsolatos elemi ismeretek.   

Az erősítés, a nyújtás és a mobilizálás alapvető elvei és egyszerű 

módszerei.   

A törzserősítő gyakorlatok szerepe a testtartás javításában, a 

testtartásért felelős izmok ismerete. A futás szerepe és 

jelentősége a keringési, mozgató- és légzési rendszer 

fejlesztésében, az egészség megőrzésében, a fittség 

fokozásában.  
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Alapvető szervezési ismeretek az alkalmazott játékok 

lebonyolításában  
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Egészségnevelési alapismeretek: Az egészséges élet 

alapfeltételei (napi tisztálkodás, fogmosás, heti hajmosás, 

testmozgás, egészséges táplálkozás). Öltözői rend és a 

sportfelszerelés tisztasága. Ismeretek a pubertással járó testi és 

lelki változásokról  

Relaxációs alapismeretek: belső figyelem, önkontroll, testtudat, 

a feszültségek feloldása.  

Személyes felelősség: egészség, sport, életvitel, életmód és 

baleset-megelőzés alapismeretei. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Rendgyakorlatok, szabad-, társas, szer- és kéziszergyakorlat, bemelegítés, 

levezetés, képességfejlesztés, erő, gyorsaság, állóképesség, koordinációs 
képességek, erősítés, nyújtás, mobilizálás, prevenció, megelőzés,  

biomechanikailag helyes testtartás, relaxáció, fittség, edzettség, érzelem- és 

feszültségszabályozás, életmód, egészséges táplálkozás.  

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Sportjátékok  

Órakeret  

35 óra  

+18 óra+  

9 óra  

Előzetes tudás  

Az alapvető manipulatív-, hely- és helyzetváltoztató mozgások 

célszerűen végrehajtva.   

A manipulatív alapkészségek alapvető mozgásmintái és a vezető 

műveletek tanulási szempontjainak ismerete.  

Játékban és gyakorlás közben különböző biztonságos feladatmegoldás 

kézzel-lábbal is.   

A sportjáték elsajátításához szükséges labdás és labda nélküli motoros 

és kognitív képességek.   

Sportszerű magatartás a játéktevékenységben.   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai 

A sportjátékok életkori sajátosságokhoz igazodó alap technikai és 

taktikai készletének, valamint elméleti ismereteinek elsajátítása. 

Fejlődés a motoros képességekben a sportjátékok mozgásanyagának 

intenzív és tudatos gyakorlásával.   

A csapatjátékos tulajdonságok kialakulása, szerepük tudatosulása az 

eredményes játéktevékenységben.   

Aktív részvétel a sportjátékok előkészítő játékaiban és a sportjátékok 

egyszerűsített, valamint kiteljesedő változataiban.  

Törekvés a sportszerűségre, a szabálykövető magatartásra, a figyelmes 

és hatékony munkavégzésre.  

Érdeklődés kialakulása a sportjátékok iránt. Az egyéni adottságoknak és 

érdeklődésnek leginkább megfelelő sportjáték megtalálása rekreációs 

célú testedzésre, vagy a versenyszerű sportágválasztás elősegítésére.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények   Kapcsolódási pontok  
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Legalább két sportjáték választása kötelező.  

MOZGÁSMŰVELTSÉG   

Matematika: logika, 

valószínűség-számítás,  

 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

842 

 

Kosárlabdázás  

Labda nélküli technikai gyakorlatok: Megindulás, megállás. Futás 

közben iram- és irányváltoztatások. Felugrások egy és páros lábról. 

Alaphelyzet. Cselezés meginduláskor és futás közben. A védőtől 

való elszakadás legegyszerűbb módjai.  

Labdás technikai gyakorlatok: Labdás ügyességi gyakorlatok.  

Labdavezetések:Magas, középmagas, mély labdavezetés helyben és 

haladással, mindkét kézzel. Labdavezetéses feladatok. Hosszú- és 

rövid indulás. Megállások 1, 2 leütés után, labdavezetésből, 

sarkazás.  Megállás, sarkazás, önpasszból, ill. kapott labdával. 

Átadások-átvételek:Kétkezes mellső-, felső-, egykezes felsőátadás 

helyben és mozgás közben pattintva is. Páros-, hármas lefutás.  

Kosárra dobások: Kosárra dobás helyből egy kézzel. Fektetett dobás 

1, 2 leütésből, labdavezetésből mindkét oldalról. Fektetett dobás 

labdavezetésből, önpasszból, kapott labdával, mindkét oldalról. 

Taktikai gyakorlatok: Emberfogásos védekezés:Taposás 

alaphelyzetben. A védekezés kar- és lábmunkája. Védőmozgás, a 

védő helyezkedése.  

Képességfejlesztés  

A kondicionális képességek fejlesztése a sportjátékra jellemző 

gyakorlatokkal (futások iram- és irányváltoztatással, felugrások 

stb.). A labdás koordináció kiemelt fejlesztése: az idő, a pontosság, 

a feladat bonyolultsága és a mozgás összehangolásának kényszere 

okozta feltételek közötti feladat-végrehajtásokkal. A motoros 

képességek fejlesztésével hozzájárulás az edzettség és fittség szervi 

megalapozásához.  

Játékok, versengések  

A kosárlabdázás labda nélküli és labdás technikai készletének 

gyakorlása testnevelési játékokban. Kosárlabdajáték könnyített 

szabályokkal. Kosárra dobó versenyek, egyénileg és csapatban. 

Részvétel az iskolai mini kosárlabda bajnokságban, a 

sportágválasztás és az utánpótlás-nevelés elősegítése.  

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés  

Baleset-megelőzés a kosárlabdázás játékelemeinek szabályos és 

körültekintő végrehajtásával. A kosárlabdázás megszerettetésével és 

a játéktudás bővítésével a fizikai rekreációra alkalmas sportok 

repertoárjának bővítése.  

 

Röplabdázás  

Labda nélküli technikai gyakorlatok: Alaphelyzet. Igazodás a 

labdához. 

Labdás technikai gyakorlatok: Alkarérintés (könnyű műanyag 

labdával, majd röplabdával): Egyéni és páros gyakorlatok. Alsó 

térbeli alakzatok, 

tájékozódás.  

 

Vizuális kultúra: tárgy 

és környezetkultúra, 

vizuális kommunikáció. 

 

Természetismeret:  

mechanikai 

törvényszerűségek; az 

emberi szervezet 

működése, 

energianyerési 

folyamatok. 
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egyenes nyitás: A nyitás gyakorlása egyénileg és párokban. 

Kosárérintés: Egyéni és páros gyakorlatok. Kosár- és alkarérintés 

összekapcsolása, kísérletek a folyamatos és váltakozó érintésekre.  
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Felső ütőérintés: egyénileg és párokban.  

Taktikai alapgyakorlatok: Nyitásfogadás csillag alakzatban. Nyitás- 

nyitásfogadás. Felállás és helyezkedés a nyitásfogadásánál.  

Képességfejlesztés  

Különböző egyensúlyi helyzetekben állás, testhelyzetek 

változtatása, a labda és a test különböző helyzeteinek 

összehangolása. Labdaütögetés a kéz és a láb 

különböző felületeivel. Fejelés labdával.  Játékok, 

versengések  

A technikai elemek gyakorlása testnevelés játékokban, játékos 

feladatokban, valamint mini röplabdázásban.   

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés  

A röplabdajáték szabadidőben, szabadtéren, strandon is játszható 

alapvető technikai készletének, valamint egyszerűsített 

játékformáinak megismerése.  

 

Kézilabdázás  

Labda nélküli technikai gyakorlatok: Alaphelyzet; védekező és 

támadó lábmunka; megindulás-megállás; felugrás-leérkezés, 

ütközések; cselek. Irányváltoztatások; cseles, megtévesztő 

mozgások; fordulatok labda nélkül. A sáncolás, a laza és a szoros 

emberfogás technikája. 

Labdás technikai gyakorlatok: A labda fogása; guruló labda 

felvétele állóhelyben és mozgás közben. Labdavezetés mindkét 

kézzel állásban és mozgás közben, önszöktetéssel, irány-, 

iramváltással, nehezített körülmények között is. Egy- és kétkezes 

átadások helyben és mozgás közben, nehezített feltételek között is 

(kétkezes felső, mellső, pattintott; egykezes felső átadás helyben – 

kilépéssel). Labdaátvétel és -átadások: különböző irányból érkező 

labda átvétele; átadások mozgás közben különböző irányba és 

távolságra; különleges labdaátadási formák. Célba dobási 

gyakorlatok. Kapura lövések: helyből; kilépéssel; 3 lépés után; 

felugrásból; különböző lendületszerzés után; passzív, félaktív és 

aktív védővel szemben. Bedobás. Szabaddobás. Büntetődobás. 

Ütközések oktatása. Indulócsel labda nélkül és labdával. Indulócsel, 

testcsel, átadócsel, átadási csel és labdavezetés. Kapusmunka: 

Alaphelyzet; helyezkedés; védés kézzel, lábbal; kidobás; 7 méteres 

védése.  

Taktikai gyakorlatok: 1:1; 2:1, 3.1 elleni játék. Védekezés 

emberfogással és 6:0-ás területvédekezéssel. A védő, a támadó 

helyezkedése. Egyéni védekezés: a védő helyezkedése a labda 

nélküli és a labdát birtokló támadóval szemben. Üres helyre 

helyezkedés, védőtől való elszakadás. Támadásból védekezésbe 

való visszarendeződés. Helycsere labdaátadással, labdavezetéssel. 

Lerohanások, rendezetlen védelem elleni játék.  
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Képességfejlesztés 

A kondicionális képességek fejlesztése a sportjátékra jellemző 

gyakorlatokkal (pl. futások iram- és irányváltoztatással, felugrások,  
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fordulatok, labdával is) a játékelemek intenzív gyakorlásával és 

mérkőzések játszásával. A labdás koordináció kiemelt fejlesztése:  

az idő, a pontosság, a feladat bonyolultsága és a mozgás 

összehangolásának kényszere okozta feltételek közötti 

feladatvégrehajtásokkal.  

Játékok, versengések  

A kézilabdázás labda nélküli és labdás technikai elemeinek 

gyakorlása testnevelési játékokban és játékos feladatokban.  

Kézilabdajáték szabálykönnyítéssel mérkőzésszerűen. Részvétel az 

iskolai bajnokságban, a sportágválasztás és az utánpótlás nevelés 

elősegítése.  

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés  

A szervezet edzettségének növelése a szabadtéren különböző 

időjárási viszonyok között, a játékelemek intenzív gyakorlásával és 

mérkőzések játszásával. A kondicionális és koordinációs 

képességek fejlesztésével hozzájárulás az edzettség és fittség szervi 

megalapozásához. Baleset-megelőzés a kézilabdázás játékelemeinek 

szabályos és körültekintő végrehajtásával. A kézilabdázás 

megszerettetésével és a játéktudás bővítésével a fizikai rekreációra 

alkalmas sportok repertoárjának bővítése.  

 

Labdarúgás  

Labdás technikai gyakorlatok  

Játékos labdás feladatok 2 3 4 vagy több játékos  

együttműködésével, négyszög, téglalap vagy rombusz alakzatban, 

átadások irányának megváltoztatásával. Labdahúzogatás, -görgetés; 

haladás közben, fordulatokkal is. Labdavezetések külső és belső 

csüddel, mindkét lábbal, különböző alakzatban. Rúgás: belső 

csüddel, teljes csüddel, külső csüddel, állított labdával, mozgásból, a 

futással megegyező irányból, oldalról és szemből érkező labdával. 

Átadások (passzolások), átvételek mindkét lábbal, átadások laposan 

mozgás közben, ívelten növekvő távolságra, irányváltoztatással.  

Labdalevétel: talppal, belsővel, csüddel, combbal, mellel.  

Levegőből érkező labda átvétele belsővel. Fejelés: előre, oldalra, 

különböző irányból érkező labdával. Alapszerelés, megelőző 

szerelés, labdaátvétel megakadályozása. Egyszerű cselek. Partdobás. 

Taktikai gyakorlatok: Párharcok az 1:1 elleni játékban, 

labdaszerzés, szabályos szerelés a játékban. Szabadulás 

emberfogásból elfutással és testcsellel. Támadásból védekezésbe 

való visszarendeződés. 2:1 elleni játék. Kisjátékok: 2:1, 3:1, 4:2, 5:2 

alkalmazása egy és két udvarra. Területvédekezés. Felállási formák 

a kispályás játékban. 

Kapusmunka: Alaphelyzet, guruló, félmagas és magas ívelt labdák 

elfogása. Kigurítás, kidobás, kirúgás állított, lepattintott labdával.  

Képességfejlesztés  
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A kondicionális képességek fejlesztése a sportjátékra jellemző 

gyakorlatokkal (pl. futások előre, hátra és oldalra, irányváltással és  
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fordulatokkal, labdával is; szökdelések-ugrások labda  

felhasználásával is; a játékelemek intenzív gyakorlása; 

mérkőzések; gyorsindulások különböző helyzetből, labdával is). A 

labdás koordináció kiemelt fejlesztése: az idő, a pontosság, a 

feladat bonyolultsága és a mozgás összehangolásának kényszere 

okozta feltételek közötti feladat-végrehajtásokkal. A labdás 

koordináció játékos fejlesztése a játékelemekből kiindulva (cél 

elérése labdával, célbalövés, összjáték stb.). A szervezet 

edzettségének növelése a szabadtéren különböző időjárási 

viszonyok között a játékelemek intenzív gyakorlásával és 

mérkőzések játszásával. A kondicionális és koordinációs 

képességek fejlesztésével hozzájárulás az edzettség és fittség szervi 

megalapozásához. Játékok, versengések  

A technikai és a taktikai feladatok megoldását előkészítő, valamint a 

begyakorlást segítő játékok és játékos feladatmegoldások. 

Cserefutball 3 4 fős csapatokkal. Játék 1 kapura 2 labdával. 2:1 

elleni játék. Kispályás labdarúgás. Labdarúgó mérkőzések.  

Részvétel az iskolai kispályás bajnokságban, a sportágválasztás és 

az utánpótlás nevelés elősegítése.  

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés  

Baleset-megelőzés a labdarúgás játékelemeinek szabályos és 

körültekintő végrehajtásával. Az életkori sajátosságokhoz igazodó 

képességfejlesztés megvalósítása, különös tekintettel a koordinációs 

képességekre. A labdarúgás megszerettetésével és a játéktudás 

bővítésével a fizikai rekreációra alkalmas sportok repertoárjának 

bővítése. A szervezet edzettségének növelése a szabadtéren 

különböző időjárási viszonyok között végzett játéktevékenységgel.  

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  

A sportjátékok játékelemeinek technikailag helyes és célszerű 

végrehajtásával kapcsolatos ismeretek, a tudatos és önálló tanulás 

segítése érdekében.  

A sportjátékok játékszabály- és taktikai alapismeretei.  

A sportjátékok elsajátítását kedvezően befolyásoló kondicionális és 

koordinációs képességek, valamint fejlesztésük alapismereti és 

egyszerű módszerei.  

Az eredményes csapatjáték feltételei és a csapatjátékos 

tulajdonságok tudatosítása.   

A sportjátékok szabadidőben is űzhető formáinak megismerése.  

Az öntevékeny játékszervezés és - vezetés alapvető ismeretei. 

A sportszerűség, a fair play szerepe, illetve a szabálykövető 

magatartás fontossága a sportjátékokban, a szabálytalanságok és a 

durvaság elutasítása, a sportjáték mérkőzéseit kísérő negatív 

jelenségek helyes értelmezése.  
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A magyar sportjátékok kiemelkedő bázisai, nemzetközi sikerei.  

A sportjátékok balesetvédelmére, a tárgyi-létesítményi feltételekre 

és a sportoló felszerelésre vonatkozó alapismeretek.  
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A labda nélküli és labdás egyszerű bemelegítés elvei és módszerei. 

A testnevelési játékok széles repertoárjának ismerete a sportjátékok 

technikai és taktikai készletének elsajátításához és az öntevékeny 

szabadidős tevékenységek szervezéséhez.   

A sportjátékok iránti érdeklődés kialakulása és megszilárdulása az 

egyéni adottságoknak és érdeklődésnek leginkább megfelelő 

sportjáték megtalálása rekreációs célú testedzésre, vagy a 

versenyszerű sportágválasztás elősegítésére.  

A fent megnevezett tananyagtartalmat megemelt óraszámban 

gyakoroljuk.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Védőtől való elszakadás, hosszú és rövid indulás, sarkazás, önpassz, 

fektetett dobás, emberfogásos védekezés, kétkezes mellső átadás, 

minikosárlabdázás, szabálykövető magatartás. Ütközés, testcsel, sáncolás, 

laza és szoros emberfogás, bedobás, szabaddobás, büntetődobás, üres 

helyre helyezkedés, fair play. Játékelemek, labdaátadás, labdaátvétel, 

labdahúzogatás, labdagörgetés, csüd, megelőző szerelés, dekázás, 

partdobás, kigurítás-kirúgás, kispályás labdarúgás, összjáték, aranycsapat.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Atlétikai jellegű feladatok  

Órakeret  

20 óra  

+19 óra+  

9 óra  

Előzetes tudás  

A futó-, ugró- és dobóiskolai gyakorlatok ismerete, precizitásra 

törekedve történő végrehajtása, változó körülmények között.  

A 3 lépéses dobóritmus ismerete.  

A különböző intenzitású és tartamú mozgások fenntartása játékos 

körülmények között, illetve játékban.  

Tartós futás egyéni tempóban, akár járások közbeiktatásával is.  A 

Kölyökatlétikával és/vagy a játékos feladatokkal kapcsolatos 

élmények kifejezése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai 

Az atlétikai cselekvésminták elsajátítása, illetve azok alkalmazása az 

egyéni adottságoknak megfelelően.  

Törekvés az atlétikai versenyszámok technikájának elsajátítására és a 

teljesítménynövelésre.  

Fejlődés elérése a kondicionális képességek terén, különös tekintettel az 

aerob állóképességre-, valamint az alsó- és felső végtag dinamikus 

erejére.   

A tartós futás technikájának optimalizálása, és az egyénhez igazított 

sebesség kialakulása.   

Kitartás és igyekezet a motoros képességfejlesztésben, valamint a tartós 

munkavégzésben.   

Érdeklődés az atlétika sportág iránt.   

Tehetséggondozás a versenysport iránt érdeklődők számára.    
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Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

MOZGÁSMŰVELTSÉG  Ének-zene: ritmus- 
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Futások, rajtok  

Lassú futás tempóváltással, közbeiktatott feladatokkal. Futóiskolai 

gyakorlatok. Akadályfutás. (A szabadban természetes akadályok, a 

teremben tornaszerek leküzdése.) Közepes iramú futás. Iramfutások 

lendületesen, természetes mozgással. Állórajt, térdelőrajt. 

Rajtokindulások különböző kiinduló helyzetből.  

Vágtafutások, gyorsfutások irányváltoztatással, különféle színtereken. 

Repülő és fokozó futások 30 40 m-en. Vágtafutások 20 30 m-en.  

Váltófutás, egykezes alsó váltás. Tartós futás a táv növelésével és a 

távnak megfelelő iram megválasztásával.  

 

Szökdelések, ugrások:  

Szökdelő és ugróiskolai gyakorlatok. Helyből távolugrás, 

folyamatosan is. Távolugrás guggoló vagy lépőtechnikával, 8 14 

lépés nekifutásból az elugrás helyzetét tartva, elugró sávból.  

Magasugrás: 6 8 lépésről átlépő technikával nyújtott vagy hajlított 

lábbal; magasugróversenyek.  

 

Dobások:   

Dobóiskolai gyakorlatok: dobások és lökések különböző kiinduló 

helyzetből tömött labdával, helyből és 3 4 lépéses lendületből.  

Dobások és lökések különböző célba, különböző labdával. 

Vetőmozgás füles labdával célba (sáv, zóna) helyből és negyed 

fordulattal. Kislabdahajítás célba és távolba nekifutással. Súlylökés 

helyből. 

 

Képességfejlesztés  

Az ideg-izom kapcsolat javítása futóiskolai gyakorlatokkal. Reagáló 

képesség, reakciógyorsaság fejlesztése és felgyorsulási képesség 

fejlesztése rajtgyakorlatokkal. Gyorskoordinációs képességek 

fejlesztése különböző sebességgel végzett futásokkal. Aerob 

állóképesség fejlesztése, a kitartó futás távjának fokozatos 

növelésével és a távnak megfelelő egyéni iram kialakításával.  

Mozgásátállítódás képességének fejlesztése akadályfutásokkal.  

Kinesztétikus differenciáló képesség fejlesztése iramváltásos futással. 

A láb dinamikus erejének növelése ugróiskolai gyakorlatokkal. A 

dinamikus láberő és a ritmusérzék növelése ugrókötél-gyakorlatokkal.  

 

Játékok, versengések  

Az atlétikai versenyszámok elsajátítását és begyakorlását segítő 

játékos feladatmegoldások, testnevelési játékok és  versenyek. 

Rajtversenyek. Futóversenyek 60 m-es távon, térdelő rajttal.  

Váltóversenyek. Helyből távolugró versenyek. Távol- és magasugró 

versenyek. Kislabdahajító versenyek helyből és nekifutással. Súlylökő 

versenyek. Célba dobó versenyek.  

gyakorlatok, ritmusok.  

 

Természetismeret: 

energianyerés, 

szénhidrátok, zsírok, 

állóképesség, erő, 

gyorsaság.  

 

Földrajz:  

térképismeret.  

 

Informatika: 

táblázatok, 

grafikonok.  
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Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés  

A tartós futás technikájának optimalizálása, valamint az egyénhez  
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igazított tartós futás sebességének kialakítása - a szabadidőben végzett 

önálló gyakorlás elősegítése érdekében. A szabadidőben és különböző 

terepen végzett tartós futások, kocogások előtti bemelegítő 

gyakorlatok elsajátítása.  

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  

A tartós futás, a gazdaságos vágtamozgás és az irambeosztással 
kapcsolatos alapismeretek.  

El- és felugrásoknál az erőteljes kar- és láblendítés jelentősége.  A 

nekifutás sebességének és az el-, illetve felugrás nagysága közti 

kapcsolat.   

Különböző eszközökkel különböző célba történő dobások célszerű 

végrehajtásával kapcsolatos ismeretek. 

A szabad levegőn rendszeresen végzett tartós futások szerepe az 

edzettség és a fittség kialakításában.  

A fejlesztő folyamat során alkalmazott játékok, játékos  

feladatmegoldások céljának és jelentőségének tisztázása az atlétikára 

jellemző cselekvésminták elsajátításában.  

Az alapvető versenyszabályok ismerete és betartása.  

Törekvés a tanulók önmagukhoz viszonyított teljesítményének 

emelésére, egymás teljesítményének elismerése.  

Az aerob jellegű futások jelentősége az egészség megőrzésében.  

Ismeretnyújtással érdeklődés felkeltés a rendszeresen végzett tartós 

futások iránt.   

A fent megnevezett tananyagtartalmat megemelt óraszámban 

gyakoroljuk  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Állórajt, térdelőrajt, vágtafutás, tartós futás, váltófutás, egykezes alsó 

váltás, aerob állóképesség, futóiskolai gyakorlatok, irambeosztás, el- és 

felugrás, hajítás, lökés, edzettség.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Torna jellegű feladatok   

Órakeret 

29 óra  

Előzetes tudás  

Az alapvető hely- és helyzetváltoztató, valamint manipulatív mozgások 

célszerű, folyamatos és magabiztos végrehajtása.  

Alapvető tornaelemeket tartalmazó gyakorlat önálló bemutatása.  

A szekrényugrásoknál többnyire nyújtott karú támasz.  

Az egyensúly megtartása fordulatok, dinamikus kar-, törzs- és 

lábgyakorlatok közben.  

A mászókulcsolás egyéni adottságoknak és képességeknek megfelelő 

végrehajtása.   

Egyénileg, párban és csoportban végzett ritmikus mozgásokban a zene 

követése fokozódó sikerességgel.  
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

A motorikus cselekvésbiztonság fejlődése a torna jellegű 

feladatmegoldásokban.   

 

céljai Igényesség az esztétikus test iránt és a „tornászos” mozgás elsajátítására.  

Fejlődés a torna jellegű feladatmegoldások szempontjából kiemelt 

motoros képességek terén, különös tekintettel a test erejére, az ízületi 

mozgékonyságra, az izomérzékelésre, a téri tájékozódó és az 

egyensúlyozó képességre.   

Törekvés a kreativitásra, az improvizációra és az önkifejezésre a torna 

jellegű feladatmegoldásokban.  A reális testkép és a testtudat 

kialakulása.   

Az izmok, izomcsoportok erejének növelését és nyújtását szolgáló 

módszerek/gyakorlatok megismerése.  

A balesetvédelmi ismeretek tudatos alkalmazása, az együttműködés az 

egymás iránti segítőkészség kinyilvánítása.   

Érdeklődés kialakulása a torna jellegű feladatmegoldások iránt, a 

rendszeres fizikai aktivitás mozgásválasztékának bővítésére, illetve a 

versenysport iránt érdeklődők tehetséggondozása céljából.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények   Kapcsolódási pontok  
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MOZGÁSMŰVELTSÉG  

Torna  

A talajtorna és legalább egy tornaszer választása kötelező.  

Támaszhelyzetek, támaszgyakorlatok: Akadályokon fel-, át- és 

lemászások, kúszások. Támlázások különböző irányokban, különböző 

szereken. Mellső fekvőtámaszban karhajlítás, nyújtás. 

Gurulóátfordulások előre-hátra, különböző testhelyzetekből, 

különböző testhelyzetekbe, sorozatban is. Zsugorfejállás. Fejállás, 

különböző lábtartásokkal. Fejállásból gurulóátfordulás előre, 

különböző testhelyzetekből, különböző testhelyzetekbe. Fellendülés 

kézállásba, bordásfalnál. Fellendülés kézállásba és gurulóátfordulás.  

Spárgakísérletek. Mérlegállás. Hanyattfekvésből emelés hídba. 
Tigrisbukfenc. Kézen átfordulás oldalt, mindkét irányba. Összefüggő 

talajgyakorlat. Keresztbe állított ugrószekrényen (2 4 rész):  

felguggolás és homorított leugrás; zsugorkanyarlati átugrás, guggoló 

átugrás; huszárugrás. Hosszába állított ugrószekrényen (2 4 rész): 

felguggolás és homorított leugrás; felguggolás és gurulóátfordulás 

előre; gurulóátfordulás előre ugródeszkáról történő elrugaszkodással; 

felguggolás és leguggolás, felguggolás és leterpesztés. Alacsony 

gerendán: felguggolás és homorított leugrás; felguggolás és 

terpesztéssel leugrás. Gerendán: támaszhelyzeten át, fel- és leugrás. 

Függéshelyzetek és függésgyakorlatok: Változatos feladatok 

függőszereken függőállásban, függésben, fekvő függésben. 

Bordásfalon függésben haladás oldalt, felfelé és lefelé. Függésben 

húzódzkodások. Kötélmászás, mászókulcsolással. Érintő magas 

gyűrűn fiúknak: függésben térd- és sarokemelések; alaplendület 

függésben; zsugorlefüggés; lefüggés; fellendülés lebegő függésbe; 

ereszkedés hátsó függésbe; hátsó függésből emelés lebegőfüggésbe; 

függésben lendület hátra, homorított leugrás. Gyűrűn: hátsó függés; 

függésben lendület hátra, homorított leugrás, fellendülés lebegő 

függésbe. Lányoknak: lendületek előre-hátra; fellendülés  

Természetismeret: az 

egyszerű gépek 

működési 

törvényszerűségei, 

forgatónyomaték, 

lökőerő, reakcióerő, 

hatásidő, egyensúly, 

tömeg, középpont.  

 

Vizuális kultúra: 

reneszánsz, barokk.  

 

Erkölcstan: társas 

viselkedés, önismeret, 

énkép, jellem, média, 

önreflexió, kooperatív 

munka.  

 

Ének-zene: ritmus és 

tempó. 

 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

857 

 

lebegőfüggésbe; zsugorlefüggés.  

Egyensúlyozó gyakorlatok: Egyensúlyozó járások és játékos feladatok 

gerendán, ferde padon, fordulatokkal, szerek hordásával. Alacsony 

gerendán (lányoknak): érintőjárás, hármaslépés, fordulatokkal és 

szökdelésekkel is. Mérlegállás. Függőleges repülés lábterpesztéssel. 

Képességfejlesztés  

Koordinációs képességek fejlesztése egyszerű talajgyakorlati elemek 

végrehajtásával, azok kombinálásával, valamint az ugrószekrény és a 

gyűrű alkalmazásával (téri tájékozódó-, mozgásátállítódás képesség, 

ritmusérzék). Egyensúlyérzékelés fejlesztése alacsony gerendán 

végrehajtott statikus és dinamikus gyakorlatokkal. A váll, a kar és a 

törzs erejének fokozott erősítése támaszhelyzetben, valamint függésben 

végzett gyakorlatokkal.  

Játékok, versengések  

Játékos és utánzó feladatokkal ügyesség- és erőfejlesztés. Akadály- és 

váltóversenyek a tornaszerek felhasználásával. Összefüggő 

talajgyakorlat (fiúk-lányok), valamint gerendagyakorlat (lányok) 

önálló összeállítása, bemutatása a társak pontozásával.  

Tehetséggondozás a torna sportágban tehetségesekkel versenyeken 

való részvétellel.  

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés  

A szervrendszerek sokoldalú alkalmazkodásának elősegítése a torna 

jellegű feladatmegoldásokkal. A saját testtömeg mozgatásával, 

valamint a különböző támaszban és függésben végzett gyakorlatokkal 

a test izmainak arányos fejlesztése, a helyes testtartás 

kialakításának/megtartásának biztosítása. A cselekvésbiztonság 

növelésével a mindennapi életben történő biztonságos cselekvések 

elősegítése. A gyakorlás biztonságos körülményeinek megteremtése.  

 

Ritmikus gimnasztika (lányoknak)  

Előkészítő mozgások: RG-re jellemző tartásos és mozgásos 

gyakorlatelemek (kar- és törzsívek, kar- és törzshullámok stb.).  

Fő mozgások: Testsúlyáthelyezések különböző irányokba, különböző 

kar- és törzsmozgásokkal kombinálva. Járások: alapforma, guggoló, 

lábujjon-, sarkon-, külső talpélenjárás, érintő-, hintajárás. Járások 

láblendítéssel, térdemeléssel, sarokemeléssel; hajlított járás, különböző 

kar- és törzsmozgásokkal kombinálva, különböző irányba,  

fordulatokkal is. Ritmizált lépések: keringő-, ridalépés, zárt és nyitott 

hármaslépés, váltólépés egyszerű formái különböző kar-, ill. 

törzsmozgásokkal, fordulatokkal kombinálva. Futások: alapforma, 

térdemeléssel, sarokemeléssel, ollózó-, harántterpesztéssel – különböző 

kar-, ill. törzsmozgásokkal, fordulatokkal kombinálva. Szökdelések: 

térdemeléssel, sarokemeléssel, harántterpesztéssel, oldalterpesztéssel, 

őztartással, lábkeresztezéssel, fordulattal, galoppszökdelés, szökdelés 

őztartással, szökdelő hármaslépés, koppantó szökdelés, 
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indiánszökdelés – különböző kar-, ill. törzsmozgásokkal, fordulatokkal 

kombinálva. Ugrások:  

ugrássorozatok, hajlított olló, olló, őz, hajlított őz, terpeszugrás, 

bicskaugrás, összeugrások térd- és láblendítéssel. Egyensúlyozás: 
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lábujjon térdemeléssel előre, oldalra; hajlított lábemeléssel hátra 

(attitude). Forgások: lépőforgás (tour chaine), egyszerű fordulatok, 

forgások egy lábon. 

Kötélgyakorlatok: rövidkötél-gyakorlatok, lendítések, lengetések, 

körzések, nyolcas körzések, áthajtások, keresztáthajtások, 

dobásokelkapások, testre csavarások, talajra ütések, pörgetések, 

különböző irányokban és síkokban kötve egyszerű testtechnikai 

elemekkel.  

Képességfejlesztés  

Az ízületi mozgékonyság, a ritmus-, a reagáló-, az egyensúlyozó 

képességek fejlesztése. A törzs-, láb-, csípőízület-hajlítók és -feszítők 

dinamikus-statikus erejének növelése. Az improvizációs képesség, a 

kreativitás és az esztétikai érzék fejlesztése. Nyújtó, erősítő hatású, 

állóképességet, mozgáskoordinációt, ritmusérzéket, ízületi 

mozgékonyságot fejlesztő célgimnasztikai szabad-, bordásfal-, 

zsámoly-, rövidkötél-gyakorlatok.   

Játékok, versengések  

Átfutások, átugrások oszlopban kötél felhasználásával Páros 

gyakorlatok kötéllel. Játékok-feladatok hárman egy kötéllel. Egyéni és 

páros versengések kötél áthajtásokkal, különböző feladatokkal. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés  

Prevenciós funkciók betöltése aerob munkavégzéssel, valamint az 

egészséget szem előtt tartó gyakorlatok jártasság szintű elsajátításával, 

a testtartásért felelős izomcsoportok fejlesztésével. Új, szabadidőben is 

gyakorolható testedzési formák megismerése által hozzájárulás az 

egészségmegőrző szokásrendszer megalapozásához.  

 

Aerobik (lányoknak és fiúknak)  

Alapállás;  

2 4 ütemű alaplépések (Low-impact): járás (march), sarokérintés (heel 

dig), támadólépés (lounges), lábujjérintés (toe touch), kitörés (squat), 

térdlendítés (knee lift), saroklendítés (leg curl), lép-zár-lépés 

(steptouch), keresztlépés (grapevine), A-lépés (A step), V-lépés (V 

step), bokszlépés (boksz step), mambo, csa-csa-csa, sarkonfordulás 

(pivotturn), oldallendítés (side kick), lábszárlendítés (flick kikc), 

láblendítés  

(leg kick);  

2-4 ütemű alaplépések (Hi-impact): futás (jog), térdlendítés  

szökkenéssel (jumping knee lift), saroklendítés szökkenéssel (jumping 

leg curls), oldallendítés szökkenéssel (side kick), lábszárlendítés 

szökkenéssel (flick kick), terpesz-zár (jumping jack), sasszé (chasse), 

harántszökdelés (ski-run);  

Zenére történő mozgásokaerobik alaplépésekkel: egyszerű alaplépések 

magas ismétlésszámmal, karmunkával; alaplépések variálása-
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kombinálása (haladással, karmunkával); alaplépések összekapcsolása; 

4x8 ütemű egyszerű koreográfia (basic); szimmetrikus koreográfia.  

Képességfejlesztés   

Ritmusképesség-fejlesztés: egyszerű közismert zene ütemének 

kitapsolása minden ütemre, minden 1. ütemre, 1. és 5. ütemre stb., 

duplázva. Csoportok különböző módon jelzik az ütemeket (1. csoport 

tapsolja az 1. és a 2. ütemet, a 2. csoport dobbantja a 3. és a 4. ütemet  
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stb.). Helyben járás közben tapsolás, duplázva stb. Az egészséget szem 

előtt mozgásanyag elsajátítása során a kondicionális és koordinációs 

képességfejlesztéssel hozzájárulása a fittség szervi megalapozásához 

Aerob munkavégzéssel az aerob állóképesség fejlesztése. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés  

Prevenciós funkciók betöltése aerob munkavégzéssel, valamint az 

egészséget szem előtt tartó gyakorlatok jártasság szintű elsajátításával, 

a testtartásért felelős izomcsoportok fejlesztésével. Új, szabadidőben is 

gyakorolható testedzési formák megismerése által hozzájárulás az 

egészségmegőrző szokásrendszer megalapozásához.  

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  

A tornajellegű feladatmegoldások kulcsmozzanatai.  

Az életkorhoz és a fejlesztési folyamathoz igazított torna szaknyelve. 

Ismeretek a szerek, eszközök biztonságos használatáról, a 

segítségnyújtásról és a biztosításról.  

A tornajellegű feladatok sikeres megoldásához szükséges alapvető 

kondicionális és koordinációs képességek.  

A szenzitív életkorhoz igazított erőfejlesztő gyakorlatok helyes 

végrehajtására vonatkozó ismeretek.  

Osztálykeretben rendezett tornaversenyek rendezésével, 

lebonyolításával kapcsolatos alapismeretek.  

A kiemelkedő teljesítmény és az egyéni képességekhez viszonyított 

teljesítményfejlődés elismerése.  

A balesetmentes gyakorlás szabályainak betartása és betartatása. A 

feladat-végrehajtások során segítségnyújtás egymásnak.  

Az RG- és az aerobikgyakorlatok helyes, az egészséget szem előtt 

tartó kivitelezésének alapismeretei.  

A helytelen gyakorlat végrehajtása következményeinek tudatosulása. 

Az aerob munkavégzés lényege, és az állóképesség fejlesztésében 

betöltött szerepe.  

A helyes testtartásért felelős izmok-izomcsoportok erejének 

növelésére és nyújtására vonatkozó alapismeretek. 

Az ellenjavallt, károsodásokat okozó gyakorlatok elkerülése.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Tornászos testtartás, támlázás, tigrisbukfenc, kézenátfordulás, 

zsugorkanyarlati átugrás, guggoló átugrás, huszárugrás, alaplendület 

függésben, zsugorlefüggés, lefüggés, lebegőfüggés, összefüggő gyakorlat, 

segítségnyújtás, biztosítás, tornaverseny, pontozás.  

RG, hintajárás, keringőlépés, ridalépés, hármaslépés, olló, őzugrás, 

terpeszugrás, bicskaugrás, lépőforgás.  

Aerobik, fitnesz aerobik, aerob munkavégzés, támadólépés, kitörés, Alépés, 

V-lépés, bokszlépés, mambó, csa-csa-csa.   
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  
Alternatív környezetben űzhető sportok  Órakeret 

23 óra   

Előzetes tudás  

Néhány szabadidős mozgásforma alaptechnikai elmeinek végrehajtása 

és szabályainak ismerete.  

Az alternatív sportok sporteszközeinek biztonságos használata 

játéktevékenységekben.  

A természeti környezetben történő sportolás néhány egészségvédelmi és 

környezettudatos viselkedési szabályainak ismerete.  

Az időjárási körülményeknek megfelelően öltözködés.   

  

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai 

A helyi tárgyi feltételek függvényében választott sportági mozgásokkal 

elérhető célok.  

A szabadidőben jól hasznosítható sportágakban gyakorlottság szerzése. 

A szabadtéren különböző időjárási viszonyok között végzett 

tevékenységekben aktív részvétel.  

A szervezet edzettségének növelése.  

Az egészséges életmód iránti igény erősítése.  

A szabadban végzett testedzés jelentőségével, valamint a személyi és 

környezeti tisztasággal kapcsolatos ismeretek bővítése.  

A testneveléssel és a sporttal kapcsolatos pozitív beállítódás erősítése. 

Az alternatív környezetben végzett sporttevékenységek viselkedési és 

magatartási normáinak betartása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények   Kapcsolódási pontok  
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MOZGÁSMŰVELTSÉG  

A helyi tantervben rögzített választás szerint legalább négy, az 
évszaknak megfelelő és a helyi személyi és tárgyi  

körülményekhez, feltételekhez igazodó fizikai aktivitás: feladatok 

és játékok havon és jégen; siklások, gördülések, gurulások, 

gurítások különféle eszközökkel; hálót igénylő és háló nélküli 

labdás sportok, játékok; labdás játékok különféle labdákkal ; 

falmászás; íjászat, lovaglás, :, karate, nordic-walking, vívás. Egyéb 

szabadidős mozgásos, táncos tevékenységek.  

Egy – a helyi tantervben leírható – lehetséges választás mintáját 

képző négy aktivitás mozgásműveltségi anyaga: Frizbi   

Dobások párokban, csoportokban (5 7 fő), állóhelyben, majd 

mozgásban és helycserékkel. Folyamatos passzolások.  

Nyitások meghatározott távolságra. Célbadobások a koronggal 

a zónába.  Védekező mozgások, ugrások, elkapások.  

 

Tájfutás  

A térkép. A térképi ábrázolás. A térképek típusai. A természetjárás 

fontosabb térképtípusai. Város- és parktérképek. Útvonaltervezés a 

várostérképen.  

Túra a városban – csoportokban. Felkészülés a túrára: tervkészítés, 

a szükséges tárgyak összeírása stb. Túra jelzett turistautakon. A 

térkép követése tanári irányítással.  

Az iránytű és a tájoló. A tájolás. Távolságmérések a térképen. 

Távolságmérési gyakorlatok. Városi túra tervezése és önálló 

feladat megoldása. Turista- és tájfutó térképek jelrendszere. Túra 

tervezése: menetrend, távolságmérések, menetidő-megállapítás stb. 

Tájékozódás a terepen (gyakorlatok az iskola környékén). 

Terepgyakorlatok – vezetővonal-követés gyakorlása tájfutó 

térképpel közösen, majd kisebb csoportokban, futással. A 

tájékozódási ismeretek bővítése és rendszerezése. Önálló 

feladatmegoldást igénylő tevékenységre történő felkészítés.  

 

Korcsolyázás  

Természetismeret: 

időjárási ismeretek, 

tájékozódás, 

térképhasználat; 

gravitáció, szabadesés, 

forgómozgás; az emberi 

szervezet működése. 
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Gyakorlatok jégre lépés előtt: állások egy lábon, guggolások, 

törzshajlítások; járások, lépések előre, hátra, oldalra. Jéghez 

szoktatás: esés-felállás; gimnasztikai gyakorlatok 

palánkfogással és a palánk fogása nélkül; harántcsúszások 

előre, hátra.  

Egyenes korcsolyázás: alapállás; két lábon siklás előre, hátra 

(palánk fogással is); halacska (palánk fogással); halacska két 

lábon, egy lábon; halacska váltott lábon; lökés egy lábon.  

 

Alpesi síelés  

Alapmozgások a lécen: lábemelgetések; lépések oldalra, körben; 

térdrugózások, csúszó lépések; lépcsőzés.  

Rézsút siklás: mély, középső és emelt helyzetben; lábemelgetéssel.  

Egyenes siklás az alaphelyzet felvételével.  

Hóeke, hóekeívelés: különböző sugarú, sebességű ívek; hóekeívek 

összekapcsolása, hóekeívelések botkerüléssel.   

Hóekeíveléstől a párhuzamos lendületig: rézsútsiklásban a 

lécvégek völgyirányba fordítása; lendület a hegy felé, a fékezés 

megtanulása. Hóekelendület. Hóekeívelések kapuk között, 

növekvő sebességgel, a lécek által bezárt szög fokozatos 

csökkentésével. A támasztás gyakorlása: hegylábas támasztott 

lendület; támasztott lendület kétoldali támasszal; völgylábas 

támasztott lendület. Botozás tanulása, botozás a hegysíléc 

melléforgatásának segítésére. Párhuzamos lendület, lécfordítás 

páros lábbal és botozással.  

 

Képességfejlesztés  

A szabadidőben jól űzhető sportágak gyakorlásával a kondicionális 

és koordinációs képességek fejlesztése.   

 

Játékok, versengések  

„Cicajáték” koronggal. Siklóverseny; „gyűjtögető”; baglyos játék.  

„Rollerezés” – egy léc felcsatolásával, vonalban, párokban. Siklás 

„alagútban”. Váltóversenyek tárgyak felemelésével, illetve 

lerakásával. Hóekeívelések párokban, egymás mellett és mögött. 

Váltóverseny, egyéni és csapat célba dobó verseny koronggal, 

mérkőzések. Versenyek meghatározott távon. Ügyességi 

versenyek. Szlalom verseny kapuk között, hóekeíveléssel.  

 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés   

Szabadidőben, különböző évszakokban, egyénileg, csapatban, 

formális és informális kertek között űzhető új testedzési formák 

jártaság szintű elsajátítása. Az edzettség növelése az alternatív 

környezetben űzhető sportok által. A sportági mozgásformák 
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technikailag helyes elsajátítására törekvéssel a balesetek 

megelőzése.  

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  
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A különböző időjárási körülményekhez és sportágakhoz igazodó 

bemelegítés.  

A válsztott aktivitáshoz köthető baleset-elhárítási ismeretek.   

Az választott mozgásrendszer játékszabályainak ismerete és 

alkalmazása.   

A szabadban és különböző évszakokban végzett testedzés 

egészségre gyakorolt hatásai.  

Környezettudatos viselkedés ismeretei és betartása.  

Az időjárásnak és a sportolási formának megfelelő öltözék 

tudatosítása.  

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

A választott aktivitásoknak megfelelő fogalmak. A közölt minta esetén: 

frizbi, korong, zóna, Spirit of Games, tájfutás, természetjárás, 

térképtípusok, egyenes korcsolyázás, alpesi síelés, rézsút siklás, hóeke, 

hóekeívelés, párhuzamos lendület, sportszerűség, sí-KRESZ.  
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A fejlesztés várt 

eredményei akét  

évfolyamos ciklus 

végén  

Természetes és nem természetes mozgásformák   

A gyakorláshoz szükséges alakzatok öntevékeny gyors kialakítása.  

Öntevékeny részvétel a szervezési feladatok végrehajtásában. A 

bemelegítésre, a sokoldalú előkészítésre, valamint a 

képességfejlesztésre alkalmas mozgásformák, gyakorlatok 

folyamatos, pontosságra törekvő és megfelelő intenzitású 

végrehajtása.  

8 10 gyakorlattal önálló bemelegítés végrehajtása.  

A tanévben alkalmazott gimnasztika alapvető szakkifejezéseinek ismerete. 

A testtartásért felelős izmok tudatos, koncentratív fejlesztése. A 

biomechanikailag helyes testtartás kialakítása.  

 

Relaxációs módszerek alkalmazásával a feszültségek önálló szabályozása. 

A bemelegítés és a levezetés szempontjainak ismerete.  

 

Úszás és úszó jellegű feladatok  

Választott úszásnemben készségszintű, egy másikban 150 méteren 

vízbiztos folyamatos úszás.  

Intenzív úszásra törekvés rövidtávon.  

Fejesugrás és folyamatos taposás a mélyvízben.   

Az úszással összefüggő balesetvédelmi utasítások, valamint az uszoda, 

fürdő viselkedési szabályainak betartása.  

Ismeretek az úszástudás, a vízbiztonság szerepéről az egészség 

megőrzésében és az életvédelemben.  

Külső visszajelzés információinak elfogadása és hasznosítása a különböző 

úszásnemek gyakorlásánál.  

 

Sportjátékok  

A sportjátékok technikai és taktikai készletének elsajátítása, ezek 

alkalmazása testnevelési játékokban, játékos feladatokban és a 

sportjátékban.  

Törekvés a játékelemek (technikai, taktikai elemek) pontos, 

eredményes végrehajtására és tudatos kontrollálására. A sportjátékok 

játékszabályainak ismerete és alkalmazása.  

Szabálykövető magatartás, önfegyelem, együttműködés kinyilvánítása a 

sportjátékokban.  

Részvétel a kedvelt sportjátékban a tanórán kívüli sportfoglalkozásokon 

vagy egyéb szervezeti formában.  

 

Atlétika jellegű feladatok  

A tanult futó-, ugró-, dobógyakorlatok jártasság szintű elsajátítása.  

A rajtok végrehajtása az indítási jeleknek megfelelően.   
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 A vágta és a tartósfutás technikájának végrehajtása a mozgásmintának 

megfelelően.  

Ugrásoknál a nekifutás távolságának és sebességének kialakítása 

tapasztalatok felhasználásával.   

A kislabda-hajító technika képességeknek megfelelő elsajátítása.   

A kar- és láblendítés szerepének ismerete az el- és felugrások 

eredményességében.  

Az atlétikai versenyek alapvető szabályainak ismerete.   

Szervezési feladatok vállalása a tanórai versenyek lebonyolításában. 

 

Torna jellegű feladatok   

A testtömeg uralása nem szokványos támaszhelyzetekben és 

támaszgyakorlatokban – szükség esetén segítségadás mellett.  

A tanult akadályleküzdési módok és feladatok biztonságos végrehajtása. 

A dinamikus és statikus egyensúlygyakorlatok végrehajtása a 

képességnek megfelelő magasságon, szükség esetén segítségadás mellett. 

Talaj-, illetve gerendagyakorlat önálló összeállítása.  

Az aerobik alaplépések összekapcsolása egyszerű kartartásokkal és 
kargyakorlatokkal.  

Az alaplépésekből 2 4 ütemű gyakorlat végrehajtása helyben és 

haladással, zenére is.  

A ritmikus sportgimnasztika egyszerű tartásos és mozgásos 

gyakorlatelemeinek bemutatása.   

A járások, ritmizált lépések, futások és szökdelések technikailag 

megközelítően helyes végrehajtása.   

A gyakorlatvégzések során előforduló hibák elismerése és a javítási 

megoldások elfogadása.   

A balesetvédelmi utasítások betartása. 

Segítségnyújtás a társaknak.  

 

Alternatív környezetben űzhető sportok  

A tanult alternatív környezetben űzhető sportágak alaptechnikai 

gyakorlatainak bemutatása.  

A sportágak űzéséhez szükséges eszközök biztonságos használata.  

A természeti és környezeti hatások és a szervezet alkalmazkodó képessége 

közötti összefüggés ismerete.  

A természeti környezetben történő sportolás egészségvédelmi és 

környezettudatos viselkedési szabályainak elfogadása és betartása.   

A mostoha időjárási feltételek mellett is aktív részvétel a foglalkozásokon.  
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Önvédelmi és küzdőfeladatok  

Az alapvető önvédelmi fogások és eséstechnikák elfogadható bemutatása, 

különös tekintettel a tompítási technikákra, Grundbirkózásban az 

alaphelyzetek, a kitolás és a kihúzás végrehajtása.  

A dzsúdó elemi guruló- és esés gyakorlatainak bemutatása.  
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Jártasság néhány önvédelmi fogásban. A 

test-test elleni küzdelmet vállalása.  

Belátása annak, hogy a küzdősportok nem az agresszió eszközei.  

Érzelmek és az esetleges agresszió szabályozása.  

Mások teljesítményének elismerése.  

A feladatok végrehajtásában aktivitásra törekvés.  

A tanult önvédelmi és küzdő jellegű feladatok szabályainak ismerete és 

alkalmazása.  

 

 

 

 

 

 

ÉNEK-ZENE kerettanterv  

A változat  

 

 

Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb céljai megismertetni a gyermekeket az éneklés és a 

zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez, 

megértéséhez és élvezetéhez. Ezeknek a céloknak az elérését segíti a kiválasztott repertoár.  

Az iskolai ének-zene tanulás várt eredménye: a zenei gyakorlat és a zenehallgatás során 

a tanulók széles körű élményeket szereznek, amely segíti őket eligazodni a körülöttük lévő 

sokszínű zenei világban.  

Az iskolai zenepedagógiai munka Kodály Zoltán alapelveire épül, az aktív éneklést és 

zenélést szorgalmazza, tradicionális népzenén és igényes műzenén alapul. A zenei 

hallásfejlesztés a relatív szolmizáció segítségével történik. A klasszikus remekművek értő 

befogadása fejleszti az érzelmi intelligenciát.  

A kerettantervben feltüntetett anyagon keresztül a tanulók megismerik népzenénk és 

más népek zenéje, nemzeti zenei kultúránk és a klasszikus zene, a jazz, valamint a populáris 

műfajok igényes szemelvényeit. A zenepedagógiai munka a tanulók részben az iskolában, 

részben az iskolán kívül szerzett zenei tapasztalataira, zenei élményeire, illetve adott esetben 

zenei gyakorlatára épül, s ezáltal ösztönzi őket énekkarokban és házi zenélésben való aktív 

részvételre.  

Az iskolai ének-zene óra elsősorban nem ismeretszerzésre való, hanem a pozitív zenei 

élmények és gyakorlati tapasztalatok megszerzésére.  

Az ének-zene tanítása során a fejlesztési célok nem válnak szét élesen órakeretre, 

tananyagegységekre. A megjelölt órakeretek a tevékenységek egymáshoz viszonyított arányát 

jelölik. Minden órán sor kerül éneklésre, folyik a növendékek zenei generatív készségének 

fejlesztése, zenét hallgatnak. Ezt segíti a minden órán megjelenő felismerő kottaolvasás és a 

befogadói kompetenciák fejlesztése. A fejlesztési célok a tanítás során mindig az előző 

ismeretanyagra, elért fejlesztésre építve, komplex módon jelennek meg.  

 

A tantárgy fejlesztési céljai a következők:  

 Zenei reprodukció  Éneklés  
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– Az iskolai ének-zenei nevelés elsődleges élményforrása a közös éneklés és az 

elmélyült zenehallgatás. Az ének-zene órán tanult zenei anyag egy részét 

énekléssel és kreatív zenei gyakorlatokkal készítik elő, illetve sajátítják el.  

– Az énekórai műhelymunkát kórus egészíti ki, amely közösségformáló erőt 

képvisel. Cél, hogy a kóruséneklés örömét a tanulók a hétköznapok számos 

területén megoszthassák másokkal. (Pl. közös éneklés a kirándulásokon, baráti 

összejöveteleken, közösségi alkalmakon, saját koncertek szervezése 

hozzátartozóknak, ismerősöknek.)  

– Az énekes anyag egy része mindvégig a magyar népdal marad, a 3. osztálytól 

kezdve a klasszikus zenei szemelvények száma növekszik, s a 7. osztálytól kezdve 

kiegészül a jazz és az igényes populáris zene válogatott szemelvényeivel – 

elsősorban a befogadói hozzáállás különbségeinek érzékeltetése és a zenei 

minőség iránti érzékenység fejlesztése céljából, amely műfaji határoktól 

függetlenül értelmezhető.  

 Generatív és kreatív készségek fejlesztése  

– A generatív – létrehozó, alkotó – készségek és képességek fejlesztésének célja, 

hogy a tanulók a megszerzett zenei tapasztalatokat alkalmazni tudják és azokkal 

képesek legyenek újat alkotni. A generatív tevékenységek, amelyek a kreativitás 

fejlesztése szempontjából nélkülözhetetlenek, fejlesztik a tanulók zenei érzékét, 

zeneértését és összpontosító képességét. Segítik őket a zene elemeinek önálló és 

magabiztos használatában, fejlesztik a tanulók önkifejező képességét, 

ötletgazdagságát, kreativitását és zenei fantáziáját.  

– A generatív zenei tevékenységek a tanítás legkülönbözőbb témáihoz és fázisaihoz 

kapcsolódhatnak, s bennük a játékos alkotói munka öröme érvényesül. A generatív 

tevékenységet mindenkor megelőzi a zenei alkotóelemek (pl. ritmus, dallam, 

polifónia, harmónia, forma) vagy egy adott zenei stílushoz kapcsolódó zenei 

jelenségek (pl. a klasszika formaérzéke) megismerése az aktív zenélésen keresztül.   

 Felismerő kottaolvasás  

– A kottaolvasás a zene értésének eszköze, általa olyan kódrendszer kulcsát 

kaphatják meg a tanulók, amely segíti őket abban, hogy eligazodjanak a zenei 

tartalmakban. A zenével való ismerkedés kezdeti szakaszában a felismerő 

kottaolvasás képessége a zeneértés mélységeihez is jelentősen hozzájárulhat. Az 

önálló zenélésben nélkülözhetetlen eszközzé válik.   

– Az ötvonalas kottaképet a gyerekek látják már akkor is, mikor a jelrendszereket 

még nem tudják megfejteni. A tanulók a felismerő kottaolvasás segítségével egyre 

több zenei jelenséget képesek jelrendszerről felismerni. A kottaolvasás nem cél, 

hanem eszköz az iskolai zenetanulás folyamatában.  

– A felismerő kottaolvasáshoz kapcsolódó zenei ismeretek tanítása soha nem 

elvontan, hanem az énekes és hangzó zenei anyaghoz kapcsolódóan történik. A 

népdalokból vett zenei fordulatokat felhasználják a ritmikai, metrikai és dallami 

elemek tudatosítására, formájuk megismerése pedig segít a formaérzék 

fejlesztésében. Az elemző megközelítés helyett válasszák a műfaji meghatározást, 

találják meg az élethelyzet, az érzelmi kifejezés, az esztétikai szépség személyes 

kapcsolódási pontjait. A népdalok szövegének értelmezése rávilágít a népdalok 
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gazdag szimbolikájára, megvilágítja a magyar szókincs gazdagságát. A népdalok 

nem a felismerő kottaolvasás gyakorlópéldái. Csak akkor kell szolmizáltatni, ha az 

a szebb, tisztább megszólaltatást segíti.  

 Zenei befogadás   

 Befogadói kompetenciák fejlesztése  

– A befogadói kompetenciák fejlesztése a zenehallgatás anyagának mélyreható 

megismerését segíti elő. A befogadói kompetenciák fejlesztése során az érzelmi  

és intellektuális befogadás egyensúlyának kell érvényesülnie. A befogadói 

kompetenciák fejlesztésével megalapozható a tanulók zenehallgatói magatartása, 

akik a zenehallgatás során olyan élményeket – minél többféle és valóságos zenei 

tapasztalatokat – szereznek a hallgatott zenéről, amelyek hatására egyre inkább 

különbséget tudnak tenni az elmélyült zenehallgatás (vagyis a zene befogadása) és 

a háttérzene fogyasztása között.  

– Csend és teljes figyelem nélkül nem jön létre élményt adó zenei befogadás. A 

művészi értékű zene befogadójává csak az a tanuló válik, aki teljes figyelmét képes 

a hallott zene felé irányítani. A befogadói kompetencia fejlesztése éppen ezért 

részben a figyelem készségének kialakítása és folyamatos erősítése felé irányul. 

Az alsó tagozatban a gyermek a játékos tevékenység során képes leginkább az 

elmélyült figyelemre. Az alsóbb osztályokban a mozgás és az éneklés szorosan 

összekapcsolódik. A zeneérzés fejlesztése mellett a mozgás is lehetőséget ad a 

zenei jelenségek megéreztetésére és megértésére, a zenei készségek elmélyítésére 

is.   

– Rendszeres zenehallgatás. A zeneművek zenei és zenén kívüli tartalmának, 

üzenetének megértéséhez szükség van a zenei élmények rendszeres biztosítására: 

minden órán legyen zenehallgatás, amely az élmény (örömszerző) funkción túl 

alapját adja a generatív készségek formálódásának, hiszen a generativitás a sokrétű 

zenei élményből fejlődik ki.  

– Adekvát befogadói attitűd. A zenehallgatási anyag értő befogadását segíti az 

adekvát befogadói attitűd kialakítása, azaz fontos, hogy a tanulók kellő 

nyitottsággal forduljanak a hallgatott zene felé. A nyitott befogadói attitűd 

támogatja a zenei hatás megfelelő megélését, így segíti a zene különböző 

megnyilvánulásainak, például funkciójának, stílusának és műfajának pontos 

értelmezését, elfogadását és pozitív értékelését.  

– A befogadói kompetencia fejlesztését segíti elő elsősorban a zenében rejlő 

gesztusok, karakterek, érzelmek, hangulatok érzékelésének és átérzésének 

képessége, másodsorban pedig a biztos és differenciált hallási képesség (ritmus-, 

dallam- és hangszínérzék) és a zenei memória. Ezeket rendszeres és nagy 

mennyiségű énekléssel és a generatív készségek más fejlesztő gyakorlataival lehet 

kialakítani.  

– A zeneelméleti és zenetörténeti alapismeretek minden esetben azenei befogadást 

segítik, az elméleti és a lexikális adatok közül elsősorban a kiválasztott művel 

kapcsolódókkal kell foglalkozni. A lényegláttatásnak és az életszerűségnek 

minden esetben kulcsszerepet kell kapnia, ezért teljes mértékben mellőzendő az 

öncélú adatközlés és a nagy mennyiségű memorizálás. Egy szerzői életrajz 

ismertetésében például nem az önmagukban semmitmondó dátumok és a 
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tartózkodási helyek felsorolása és visszakérdezése, hanem a szerző 

személyiségének bemutatása, művészi és emberi élethelyzeteinek, a környezetével 

való kölcsönhatásának, problémáinak, sorsfordulatainak átéreztetése, és 

mindennek művészetére gyakorolt hatása az elsődleges tartalom. Ezt helyenként 

megtámogathatják a jól megválasztott tényadatok (dátumok, helyszínek), 

mindenkor kisegítő, tájékozódást könnyítő jelleggel. Ugyanez érvényes az elméleti 

ismeretekre: a formatan, az összhangzattan vagy a szolmizáció alapinformációi 

csak akkor válnak hasznossá, ha zenei érzetekhez kapcsolódnak, ha segítenek a 

gyerekeknek átérezni azokat a zenei jelenségeket, amelyekről szólnak.  

 Zenehallgatás  

– A rendszeres és figyelmes zenehallgatás a tanulók zene iránti fogékonyságát és 

zenei ízlését formálja.  

– A zenehallgatási anyag kiválasztásakor a zenei teljességre kell törekedni. 

Lehetőleg teljes műveket hallgassanak meg, hiszen a tanulók befogadói 

kompetenciáját, s elsősorban zenei formaérzékét a teljes kompozíciók bemutatása 

fejleszti. A műalkotás egészéről kell benyomást szerezniük, mielőtt a részletekre 

irányítják a figyelmüket. Miközben a figyelem irányítása bizonyos 

jelentéstartalmak megvilágítása érdekében fontos, fokozottan kell figyelni arra, 

hogy a szempontok ne tereljék el a tanulók figyelmét a mű egészének élményszerű 

befogadásáról.  

– Az első hat osztályban nem kronológiai rendbe szervezve ismertetjük meg a 

tanulókat a zeneművekkel, hanem az életkori sajátosságok gondos 

figyelembevételével a kétéves ciklusok mindegyikében a zeneirodalom, a zenei 

stílusok és műfajok teljes spektrumából válogatunk. Az általános iskola utolsó két 

osztályában sor kerülhet kronologikus rendszerezésre, de csak az ismeretközlés 

szintjén.   

– Zenehallgatásnál – figyelve a ma felnövő generációk vizuális igényére – 

törekedjünk DVD-n elérhető koncertfelvételek bemutatására is.  

– Az iskolai zenehallgatás célja nem lehet minden remekmű s az összes zenei műfaj 

megismertetése, sokkal fontosabb a befogadói kompetenciák fejlesztése és a 

zenehallgatás igényének kialakítása, amely biztosítja az egész életen át tartó zenei 

érdeklődést. Bízniuk kell abban, hogy a meg nem ismert műveket a tanulók életük 

folyamán megismerik, amennyiben kialakították bennük az igényt az értékes 

művek hallgatására.  

– Az iskolai zenehallgatás mellett keresni kell a lehetőséget az élő zenehallgatásra, 

a rendszeres hangverseny-látogatásra, és ösztönözni a tanulókat a zenei 

információk gyűjtésére. Fontos szempont, hogy a hangversenyek kifejezetten az 

adott korcsoporthoz szóljanak. Rendkívül fontos, hogy a hangverseny legyen 

előkészített, az órákon a tanulók ismerjenek meg néhány zenei témát, a művek 

kontextusát, majd az azt követő alkalommal beszélgetéssel segítsük az élmények 

feldolgozását.  

Tárgyi feltételek  

– Szaktanterem pianínóval vagy zongorával  

– Megfelelő nagyságú tér a mozgáshoz, énekes játékokhoz  
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– Megfelelő terem a kórusmunkához  

– Ötvonalas tábla  

– Mágneses tábla  

– Ritmushangszerek  

– Jó minőségű CD- és DVD-lejátszó, erősítő, hangszórók  

– Számítógép internetkapcsolattal  

– Hangtár, hozzáférhető hanganyag  

 

 

5–8. évfolyam  

A következő fejlesztési célokat segíti az ének-zene tantárgy kerettanterve: erkölcsi 

nevelés, nemzeti öntudat és hazafias nevelés, állampolgárságra, demokráciára nevelés, 

az önismeret és a társas kultúra fejlesztése, a testi és lelki egészségre nevelés, 

felelősségvállalás másokért és önkéntesség, médiatudatosságra nevelés, a tanulás 

tanítása. A kulcskompetenciák tekintetében az esztétikai – művészeti tudatosság és 

kifejezőképesség, anyanyelvi kommunikáció, idegen nyelvi kommunikáció, digitális 

kompetencia, szociális és állampolgári, a hatékony, önálló tanulás kompetenciája 

fejlesztéséhez is hozzájárul.  

Fejlesztési célok  

 Reprodukció. Az éneklésre épülő tanítás első lépéseként a tanulókban az éneklés 

örömének és helyes szokásainak kialakítása játszotta a fő szerepet. Ebben az életkorban 

már az éneklés tisztasága, kifejező ereje, a zenei stílusnak megfelelő előadásmód, a 

kommunikatív muzikalitás kialakítása kerül a fejlesztés középpontjába. A magyar és 

más népek zenéje továbbra is jelen van az énekes anyagban, azonban a hangsúly 

folyamatosan eltolódik a klasszikus szemelvények irányába, majd a 7. és 8. osztályban 

a populáris zene szemelvényei is megjelennek a tananyagban. Ezek elemzésénél fontos, 

hogy rámutassunk arra, hogy a klasszikus zene fordulatai, formai megoldásai miként 

hatnak alapvetően, meghatározóan e művek stílusára. A tanulók a zenei elemeket 

improvizációs, kreatív játékos és intellektuális feladatokkal is gyakorolják.   

 Zenehallgatás. A felső tagozat zenehallgatási anyagára a sokszínűség jellemző. 

Elsődleges cél a stílus jellegzetességeinek megismertetése: szerkesztés módok, formai 

megoldások, egy-egy zeneszerzőre jellemző alkotói sajátosságok bemutatása. 

Kronologikus áttekintésre majd a 8. osztályban kerül sor. A felső tagozatos 

zenehallgatásra ajánlott alkotások többsége nagy lélegzetű, előkészítése, többszöri 

meghallgatása és feldolgozása sokszor meghaladja a tanítási óra adta időkeretet. 

Inspiráljuk a tanulókat órán kívüli meghallgatására is és más, az órai anyaghoz 

kapcsolódó zeneművek megismerésére.   

 

 

5. évfolyam  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Zenei reprodukció – Éneklés 

Órakeret 

15 +1 óra 
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Előzetes tudás  

Az alsó tagozatban megismert népzenei és műzenei szemelvények 

ismerete. Az éneklési és generatív készségek korosztálynak megfelelő 

szintje, és az átélt zenei élmények mennyiségének megfelelő befogadói 

kompetencia.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Éneklési készség fejlesztése a korábban elsajátított dalkincs 

ismétlésével és bővítésével az életkor adta hangi lehetőségek 

figyelembe vételével (hangterjedelem: a-e”, törekvés a tiszta 

intonációra). Kifejező és stílusos éneklésre való törekvés kialakítása.   

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Magyar népzene: válogatás régi rétegű és új stílusú népdalokból (10 

magyar népdal éneklése).  Gregorián zenei szemelvények.  

Magyar történeti énekek: históriás énekek, az 1848–49-es 

szabadságharc dalai.  

Nemzeti énekeink: Erkel Ferenc-Kölcsey Ferenc: Himnusz, Egressy 

Béni-Vörösmarty Mihály: Szózat éneklése fejből.  

Más népek dalai, a műzene tonális és funkciós zenei nyelvének 

megismerését segítve.  

Többszólamúság: kánonok, könnyű reneszánsz (8-10 szemelvény a 

fenti témakörökből).  

A dalanyag tiszta, kifejező, éneklése, kiscsoportos és egyéni 

előadásmódban, törekvés a stílusos éneklésre.  

 

Magyar nyelv és 

irodalom: verbális 

kifejezőkészség 

fejlesztése.  

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: magyar 

történeti énekek és a 

magyar történelem 

párhuzamai.  

 

Erkölcstan: mű 

(szöveg) értelmezése 

erkölcsi szempontok 

alapján.  

 

Dráma és tánc: 

Népdalnéptánc, 

hangszeres népzene, a 

tánc funkciója.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Régi és új stílusú népdal, gregorián ének, Himnusz, Szózat.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy 

csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység 

Órakeret 

3,5 óra 

Előzetes tudás  
Egy- és többszólamú ritmusgyakorlatok a tanult ritmuselemekkel és 

ritmus osztinátó. Zenei kérdés-felelet alkotása ritmussal és dallammal.   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Visszatérő forma és variáció alkotásának fejlesztése. A rögtönzés 

fejlesztése a következő zenei ismeretek felhasználásával: 4/4-es 

metrum.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  
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Ritmus, metrum:  

Kreatív gyakorlatok változatos ritmusképletekkel, osztinátó.  

 ¾; 4/4 helyes hangsúlyozása, páros-páratlan metrumok 

váltakozásának megéreztetése mozgásos gyakorlatokkal.  

Egyszerű lépéssor kombinálása régi korok zenéjéhez.  

Dallami improvizáció:  

Adott ritmus motívumra dallamvariációk pentachordokkal, 

dúdolással, szolmizálva.  

Zenei forma alkotás:  

Kérdés-felelet játékok funkciós környezetben, négy ütemes 

egységekben.  

Zenei forma alkotása visszatérő elemekkel (rondó, variáció).  

Változatos ritmusképletek használata.  

Dallami és harmóniai rögtönzés, a tanult zenei formák 

alkalmazásával.  

Magyar nyelv és 

irodalom: 

mondatszerkezetek:  

kérdés és felelet, versek 

ritmusa, szótagszáma, 

verssorok ritmizálása.  

 

Matematika: absztrakt 

gondolkodás fejlesztése. 

 

Vizuális kultúra: 

önkifejezés, érzelmek 

kifejezése többféle 

eszközzel.  

 

Dráma és tánc: stilizált 

tánclépések.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Zenei periódus, visszatérő forma, rondó, dallami variáció, szekvencia.   

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, 

zeneelméleti alapismeretek  

Órakeret 

3 + 1 óra 

Előzetes tudás  

Az alsó tagozatban az énekléssel és a generatív tevékenységekkel 

megszerzett és egyre gazdagodó ritmikai, metrikai és dallami ismeretek. 

A tanult ritmikai és dallami elemek felismerése kézjelről, betűkottáról, 

hangjegyről és azok hangoztatása tanári segítséggel, csoportosan.   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai 

További ritmikai, metrikai és dallami elemek elsajátításával a zenei 

reprodukció fejlesztése. Előkészítést követően rövid, az énekelt 

szemelvényeknél könnyebb olvasógyakorlatok reprodukciója a 

felismerő kottaolvasás és a fejlődő belső hallás segítségével.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  
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Zeneelméleti ismeretek bővítése az előkészítés - tudatosítás 

- gyakorlás/alkalmazás hármas egységében. Ritmikai 

elemek, metrum:  

új ütemfajták: ¾; 4/4, felütés, 

csonka ütem, tizenhatodok 

Dallami és harmóniaelemek:  

r’ és m’ hangok.  

Hangközök:  

oktáv,  prím, kvárt, kvint  

Zenei előadásra vonatkozó jelzések: 

tempójelzések és dinamikai jelek.  

Magyar nyelv és irodalom: 

jelek és jelrendszerek 

ismerete.  

 

Vizuális kultúra: vizuális 

jelek és jelzések használata. 

 

Matematika: számsorok, 

törtek.  

Ütemfajták, felütés, ritmikai elemek megkülönböztetése és 

egyszerűbb ritmusgyakorlatok során reprodukálása.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

¾; 4/4, felütés, csonka ütem,  violinkulcs, allegro, andante, mezzoforte, 

pianissimo.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák 

fejlesztése Órakeret 
 3,5+1óra 

Előzetes tudás  

Figyelem a zenehallgatásra, fejlett hangszínhallás, valamint fejlődő 

formaérzék. Ismeretek hangszerekről.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai 

A zenehallgatásra kiválasztott művek értő befogadása a befogadói 

kompetenciák fejlesztéséhez kapcsolódó tevékenységeken keresztül, az 

énekléssel és a generatív tevékenységekkel fejlesztett differenciált 

hallási készség és zenei memória által.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  
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Korábbi tevékenységek folytatása, elmélyítése.  

Hangszínhallás és többszólamú hallás készség fejlesztése: 

énekes hangfajok ismerete (szoprán, alt, tenor, basszus), 

Formaérzék fejlesztése:  visszatéréses kéttagú forma, triós 

forma, rondó forma, variációs forma.  

A zeneirodalmi példák befogadását segítő kiegészítő ismeretek: a 

zenei befogadást segítő legszükségesebb elméleti ismeretek, lexikális 

adatok (népzenéhez kapcsolódva, pl. népszokások, néphagyomány, a 

szöveg jelentése; a komolyzene befogadásához kapcsolódva, pl. 

zenetörténeti ismeretek, zeneszerzői életrajz megfelelő részei, a 

megismert zeneművek műfaja és formája).  

A hangszerek megkülönböztetése és azonosítása a következő 

szempontok szerint: dallamhangszer, ritmushangszer, műzenei és 

népi hangszer (duda, tekerő, cimbalom, citera).  

Szemléltetéssel a különböző zenei formák felismerése. 

Tájékozottság a szemelvények történeti korával, a zeneszerző 

életével, a művek műfajával és formájával kapcsolatban.  

Magyar nyelv és 

irodalom: szövegértés, 

értelmezés.  

 

Dráma és tánc: 

tánctételek a nép- és 

műzenében. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Hangköz, formai egység (dallamfordulat, dalforma, variációs forma, triós 

forma és rondó forma).  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Zenei befogadás – Zenehallgatás 

Órakeret 

7+1 óra 

Előzetes tudás  

Egyes tanult zenei műfajokat, formákat, hangszercsoportokat 

felismerik. Ezeket a zenei folyamatokat figyelemmel tudják kísérni és 

zenei kifejezésekkel is meg tudják nevezni.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A népzene tárházából és a megjelölt korok zeneműveiből  válogatva 

a tanulók érdeklődését erősítve törekvés a zeneirodalom 

remekműveinek megismertetésére.  

Hangverseny-látogatásra nevelés.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  
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Az énekes anyaghoz kapcsolódó eredeti népzenei felvételek 

meghallgatása, ezek művészi szintű adaptációi mai autentikus 

előadóktól.   

Más népek zenéje, világzenei feldolgozások nemzetiségeink zenei 

hagyományainak megismerése.  

Reneszánsz kórusdalok, barokk szemelvények.  

Zeneirodalmi szemelvények a stílusérzék fejlesztéséhez – a bécsi 

klasszika zeneirodalmából.  

Zeneirodalmi szemelvények a zeneirodalom széles spektrumából 

válogatva:  

vokális művek, hangszeres művek – szerenád, divertimento, 

szimfónia tétel (triós forma, rondó forma), hangszeres 

művek (variáció, versenymű), daljáték/operarészletek.  

A zeneirodalom gazdagságának, műfaji sokszínűségének 

megismerése.  

A művek megismerésén, elemzésén keresztül a kultúrabefogadás 

szándékának erősítése (pl. hangverseny-látogatás motivációs 

szerepének felhasználásával).  

Magyar nyelv és 

irodalom: magyar 

történelmi énekek, 

irodalmi párhuzamok.  

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: történelmi 

korok, korstílusok.  

 

Erkölcstan: zeneművek 

erkölcsi tartalma, 

üzenete, viselkedési 

normák.  

 

Dráma és tánc: 

Reneszánsz táncok, 

táncformák, zenés játék, 

opera cselekménye.  

 

Vizuális kultúra: 

művészettörténeti 

stíluskorszakok.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Gregorián ének, reneszánsz tánc, madrigál, opera, menüett, szvit, concerto. 

 

  

A fejlesztés várt 

eredményei a két  

évfolyamos ciklus 

végén  

Az énekes anyagból 10 dalt és zenei szemelvényt emlékezetből 

énekelnek stílusosan és kifejezően csoportban. Törekvés a 

többszólamú éneklésre. A generatív készségfejlesztés eredményeként 

továbbfejlődött érzetük, metrum-, ritmus-, formaérzékük és dallami 

készségük.  

A tanult zenei elemeket felismerik. Előkészítés után a tanult zenei 

anyagnál könnyebb gyakorló feladatokat szolmizálva olvasnak. 

Képesek egy-egy zenemű tartalmát közvetítő kifejezőeszközöket, 

megoldásokat felismerni és megnevezni. (tempó, karakter, dallam, 

hangszín, dinamika, formai megoldások).  

A többször meghallgatott zeneműveket felismerik hallás után. A 

zenehallgatásra ajánlott, többféle stílusból, zenei korszakból 

kiválasztott zeneművek egy részét (min. 10 alkotás) megismerték.   

 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag  

A felsorolás ajánlásokat tartalmaz. A zeneművek megadott listája a tanár egyéni választása 

szerint módosítható. A megadott művek egy része olyan terjedelmű, hogy az ének-zene óra 
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keretei között csak részletek meghallgatására van mód (pl. szimfónia tétel, daljáték, opera). A 

megfelelő részletek kiválasztásához a fejlesztési céloknál meghatározott tartalmak adnak 

iránymutatást.  

Magyar népzene, más európai népek zenéje.  

Gregorián énekek a magyar és európai gregorián hagyomány alapján.  

Zene Mátyás király udvarából (Pavane, Gaillarde, Basse dance, Balle)  

Henry Purcell: Artúr király (King Arthur), Shepherd, shepherd leave decoying, Fairest isle 

Johann Sebastian Bach: János passió – részletek, BWV 245  

Georg Friedrich Händel: Tűzijáték szvit (Music for the Royal Fireworks), HWV 351; Vizi zene   

Bartók Béla: Este a székelyeknél  

Kodály Zoltán: Magyar népzene sorozatból balladák  

Ligeti György: Síppal, dobbal, nádihegedűvel - dalciklus Weöres Sándor verseire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIZUÁLIS KULTÚRA  

 

 

A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a 

vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb értelmezéséhez és megítéléséhez, környezetünk értő 

alakításához. A tantárgy így nemcsak a képző- és iparművészet területeinek a feldolgozásával 

foglalkozik tehát, hanem tartalmai közé emeli a vizuális jelenségek, közlések olyan köznapi 

formáinak vizsgálatát is, mint a tömegkommunikáció vizuális megjelenései, a legújabb 

elektronikus médiumokhoz kapcsolódó jelenségek és az épített, alakított környezet. A 

képzőművészet, vizuális kommunikáció, tárgy- és környezetkultúra a vizuális kultúra 

tantárgynak olyan részterületei, amelyeknek a tartalmai végigkísérik a közoktatásban a vizuális 

nevelést, ám a különböző iskolaszakaszokban különböző módon kapnak hangsúlyt. Ezek a 

részterületek azonban a legfontosabb tartalmakat biztosítják csupán a fejlesztéshez, de a 

hatékony fejlesztés csakis komplex feladatokban, egymással összefüggő feladatsorokban 

értelmezhető. A tantárgy oktatása tevékenység-, illetve gyakorlatközpontú, ahol alapvető 

fontosságú a játékos-kreatív szemlélet, illetve hogy a tantárgy tartalmainak feldolgozása 
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komplex, folyamatorientált megközelítésben történjen, így a pl. a projektmódszer eszközét is 

felhasználja a tanítás-tanulás folyamatában.  

A NAT fejlesztési feladatainak alapján a vizuális kultúra tantárgy gyakorlati 

tevékenységeinek fontos célja az érzéki tapasztalás, a környezettel való közvetlen kapcsolat 

fenntartása, erősítése, ezáltal a közvetlen tapasztalatszerzés, az anyagokkal való érintkezés, az 

érzékelés érzékenységének fokozása. További cél tudatosítani az érzékelés különböző 

formáinak (például látás, hallás, kinetikus érzékelés) kapcsolatát, amely a számítógépes 

környezet bevonásával képes egy újabb, „más minőségű” intermediális szemléletet is 

kialakítani. A fejlesztés átfogó célja segíteni a tanulókat abban, hogy képesek legyenek az őket 

érő hatalmas mennyiségű vizuális és térbeli információt, számtalan spontán vizuális hatást 

minél magasabb szinten, kritikusan feldolgozni, a megfelelő szelekciót elvégezni, értelmezni, 

továbbá ezzel kapcsolatos önálló véleményt megfogalmazni. Cél továbbá segíteni a művészi és 

köznapi vizuális közlések pontos értelmezését, továbbá fokozni az alkotómunka során a vizuális 

közlés és kifejezés árnyalt megjelenítését. Meghatározó szerepe miatt fontos a vizuális 

környezet alapját képező épített környezet iránti tudatosság fejlesztése a tapasztalás, értelmezés, 

alkotás folyamatán keresztül. A vizuális nevelés kiemelt fontosságú feladata a kreativitás 

működtetése, illetve fejlesztése, a kreatív képességek kibontakoztatása. Nagy hangsúlyt kap a 

kreatív problémamegoldás folyamatának és módszereinek tudatosítása, mélyítése. A fejlesztés 

minden más tantárgytól megkülönböztető lehetősége az örömteli, élményt nyújtó, a személyes 

megnyilvánulásnak legnagyobb teret engedő alkotótevékenység megszerettetése, ezáltal a 

motiváció fokozása, egy szélesebb értelemben vett alkotó magatartás kialakítása. Cél továbbá a 

problémamegoldó képesség erősítése, hisz a feladatok önálló megoldása bizonyos rutinok, 

készségek kialakításával kezdődik, majd az egyre önállóbban végzett tevékenységeken 

keresztül jut el a projektfeladatok önálló megoldásáig. A tanulók önismeretének, önkritikájának, 

önértékelésének fejlesztése kritikai szemléletmód kialakításával a gyakorlati tevékenységeken 

keresztül valósul meg, amelyek mindegyike – eredeti céljától függetlenül is – 

személyiségfejlesztő hatású. Motiváló hatásuk mellett segítik az érzelmi gazdagodást, az 

empátia, az intuíció fejlesztését, az önálló ízlés, a belső igényesség kialakulását, az önértékelés 

és önismeret kialakulása révén pedig a céltudatos önszabályozást.  

Mindezektől függetlenül a vizuális kultúra tanításának fontos alapelve azonban, hogy a 

művészeti nevelés valójában művészettel nevelésként értelmezendő, hisz a közoktatásban a 

művészet nem lehet célja, csupán eszköze a nevelésnek, azaz egy közismereti tárgy közvetlen 

feladata nem lehet a „művészképzés”.  

A fenti célok és szemlélet megvalósítását segíti a kerettanterv, amely konkrét 

módszertani segítséget nem biztosít, hisz ez nem feladata, de a fejlesztési követelmények 

részletezésével teszi konkrétabbá az elvárható fejlesztés irányát. A kerettanterv – némileg 

eltérően a NAT kompetenciafejlesztő kiindulópontjától – a vizuális kultúra részterületei szerint 

(„Kifejezés, képzőművészet”, „Vizuális kommunikáció”, „Tárgy- és környezetkultúra”) 

szervezi a fejlesztés követelményeit. Az említett részterületeket további tematikai egységekre 

bontja, és ezeken belül fogalmazza meg a fejlesztés követelményeit, amelyekhez két évfolyamra 

ajánlott óraszámokat is feltüntet. Természetesen sem a tematikai egységek, sem a tematikai 

egységekbe foglalt tantervi követelmények sorrendje nem jelez semmiféle időrendi sorrendet 

vagy logikai kapcsolatot, illetve egy-egy fejlesztési követelmény nem azonos egy-egy tanóra 

tananyagával. Az optimális tartalomtervezés a különböző tematikai egységek követelményeit 

összekapcsolja a tanórán, azaz a helyi tantervkészítés, még inkább a tanmenet-összeállítás 

folyamán a tematikai egységeket rugalmasan kell kezelni, a tanulásszervezés felépítésének 
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logikáját követve felhasználni, az adott évfolyamra ajánlott óraszám figyelembevételével. Egy-

egy tematikai egységen belül megjelenő fejlesztési követelmények nézőpontja a célzott tanulói 

tevékenység, amelynek megfogalmazása folyamatcentrikus. Ezen belül a sok esetben 

megjelenő konkrét példák segítik az adott követelmény pontosabb értelmezését, így támogatva 

a kerettantervet felhasználó szaktanárokat a tanmenettervezésben, illetve ötleteket adnak 

konkrét fejlesztő feladatok megalkotásához. A példák tehát természetesen nem kötelezőek, 

csupán a további tervezést segítik. A kerettanterv összességében az adott iskolaszakaszokra 

fogalmazza meg a fejlesztési tartalmakat, a hozzárendelt óraszámokkal, amelyeknek csak a 

90%-ára ad kötelező tartalmat, míg a fennmaradó 10% szabad felhasználást biztosít a helyi 

tervezés során.   

Az adott tantárgy fontosságát hangsúlyozza, hogy az információs csatornák 

gazdagodása a szöveges információ befogadás mellé felzárkóztatja a vizuális információk 

tudatos befogadásának fontosságát is, hisz az információk forrása és jellege alapján szöveg és 

kép együtt értelmezése napjainkban gyakoribb jelenség valós élethelyzetekben. A 

médiatudatosság fejlesztésének tehát egyre fontosabb aspektusa a vizuális megfigyelés és 

értelmezés segítségével megvalósuló médiahasználat és médiaértés. Ebből következően a 

tervezés során további fontos szempont, hogy 5–8. évfolyamon a mozgóképkultúra és 

médiaismeret bizonyos kapcsolódó fejlesztési követelményeit a vizuális kultúra tantárgy 

óraszám keretin belül kell végrehajtani. Az óraszámmegosztást az adott iskolaszakaszban, 

pontosabban a 7–8. évfolyamon a mozgóképkultúra és médiaismeret követelményeihez 

feltüntetett órakeret jelzi.  

 

 

5–6. évfolyam  

 

A fokozott realitásigény megjelenése az adott életkorban megalapozza a tanulók információk 

közti szelekciós képességét, és kritikai gondolkodást alakít ki. A művészeti nevelés 

értékközvetítő, értékteremtő és személyiségformáló szerepe lehetőséget biztosít a 

kompetenciák legszélesebb körű fejlesztésére.  

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség kompetenciájának folyamatos 

mélyítése lehetőséget teremt az önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztésére. A testi és 

lelki egészségre nevelés feladata a vizuális kultúra tantárgynak is, hiszen a kifejező céllal 

születő alkotások létrehozásának folyamata a harmonikus személyiségfejlődéshez nagyban 

hozzájárul, a párokban és csoportban végzett tervező és alkotó munka elősegíti a másokért való 

felelősségvállalást, a másokkal való együttműködést. A módszerek és munkaformák 

sokszínűsége lehetőséget teremt a tanulás tanításának hatékony elősegítésére is. A forma és 

rendeltetés összefüggéseinek vizsgálata által, tárgyi környezetünk leírásával a hatékony, önálló 

tanulás módszerei, a rekonstruáló és konstruáló képességek fejlesztésével a kreatív 

problémamegoldás lépései tudatosulnak, mely hosszú távon a kezdeményezőképességet és a 

vállalkozói kompetenciát ösztönzi. A tervezés során kibontakozik a természettudományos és 

technológiai kompetencia, és előtérbe kerül a fenntarthatóság és környezettudatosság 

lehetőségeinek vizsgálata is. A vizuális kommunikáció területén a kép és szöveg lehetséges 

kapcsolatainak feltárása az anyanyelvi kommunikáció fejlesztésének is terepet biztosít, a 

gyakorlati feladatok lehetőséget teremtenek a digitális kompetencia mélyítésére. A 

médiatudatosság kialakítása kiemelt fejlesztési cél, például a reklám hatásmechanizmusának 
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elemzésével út nyílik a kritikus, értelmező gondolkodás és aktív állampolgárság 

megalapozására.  

A vizuális kultúra részterületei közül az 5–6. évfolyamon nagyobb arányban szerepelnek 

a „Kifejezés, képzőművészet” részterülethez kapcsolódó tartalmak, hiszen a megjelenő 

művészettörténet tananyagával bővülnek a fejlesztés követelményei. Ehhez hasonló a „Tárgy- 

és környezetkultúra” részterület tematikai egységeinek aránya is, hiszen az alsóbb 

iskolaszakaszhoz képest új feladatok jelennek meg: a tervezett alakított tér és az épített 

környezet szerkezeti, történeti tanulmányozása, mely a nemzeti és európai identitás mellett a 

szociális és állampolgári kompetencia fejlesztését is szolgálja. E szakaszban a „Vizuális 

kommunikáció” részterület tartalmai a másik kettőhöz képest csekélyebb mértékben vannak 

jelen.  

 

5. évfolyam 

 

+2  

Tematikai egység/  I. Kifejezés, képzőművészet  Órakere 

 Fejlesztési cél  1.Valóság és képzelet  t 5 óra  
ór

 

a  

 Előzetes tudás  Az élményt nyújtó, személyes megnyilvánulások érvényesítése az alkotó 

folyamatban.   

Személyes élmények, elképzelt történetek, érzelmek vizuális  

A tematikai  megjelenítése különböző eszközökkel az előtanulmányok során 

szerzett egység nevelési- tapasztalatok alkalmazásával. Tér és sík megkülönböztetése, 

fejlesztési céljai megjelenítése különböző méretű és formájú felületeken való 

komponálással.   

 Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

 Egyszerű téri helyzetek leírása (pl. formai, szerkezeti, felületi,  Magyar nyelv és 

tónusbeli), az adott valós látvány sajátosságaiból kiinduló  irodalom: a műélvezet 

kompozíció egy részletének képi igényű nagyítása, illetve  megtapasztalása. 

kompozíciós variációk létrehozása, különböző színes   

technikákkal (pl. akvarell, temperafestés, pasztell-, olajkréta, Matematika: pontos 

vegyestechnika).  megfigyelés,  

 Szabad asszociációs és vizuális játékok adott témára (pl.  lényegkiemelés. fogalom, 

jelenség, hang, szín, mozgás, gondolat, érzés, tárgy,   

cselekvés). Az előhívott impressziók megjelenítése síkban,  Ének-zene: zenei térben, 

időben. Mozgás megjelenítése.  élmény feldolgozása.  
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 Irodalmi, zenei, filmes élmények felidézése, s a létrejött   személyes tartalmak 

megjelenítése a kifejezési szándéknak  Dráma és tánc: megfelelő anyagok, eszközök, 

méretek felhasználásával (pl.  dramatikus  

színes, grafikai technika, mintázás, konstruálás, installáció talált improvizációk  

 tárgyakból, fotó)  irodalmi,  

 képzőművészeti, zenei 

művek alapján.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Tömörítés, kiemelés, kompozíció, szín-, vonal-, formaritmus, variáció, 

színharmónia, színkontraszt, főszín, mellék/kiegészítő szín, komplementer, 

méretarány.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

I.Kifejezés, képzőművészet  

2.Stílus és mozgás  Órakeret 7 óra  

+2 

óra  

Előzetes tudás  

Művészeti ágak és a képzőművészeti ágak legfontosabb 

megkülönböztető jegyeinek felismerése. Művészeti alkotások, vizuális 

jelenségek, látványok verbális leírása. A vizuális nyelv alapelemeinek 

megkülönböztetése és használata. Közvetlen tapasztalás útján szerzett 

élmények feldolgozási képessége, az érzékelhető tulajdonságok alapján 

az azonosságok és különbözőségek tudatosítása.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai 

A vizuális közlés különböző műfajú köznapi és művészi formáinak 

felismerése. A legjelentősebb művészettörténeti stíluskorszakok és 

irányzatok elemi ismerete legjellemzőbb műtárgyain és szimbolikus 

tárgyain keresztül, gyakorlati feladatok előkészítő szakaszába 

ágyazottan. A vizuális nyelv alapelemeinek és azok egymáshoz való 

viszonyának értelmezése. Önálló vélemény megfogalmazása saját és 

mások munkáiról.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  
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 Különböző mozgások (pl. emberi, állati, ipari, gépi, mechanikai, 

kémiai, földrajzi, biológiai) megfigyelése és rögzítése egy 

vizuális látványban, felhasználva megadott művészettörténeti 

alkotások inspiráló hatását.  

 Személyes élmények, elképzelt történetek, érzelmek 

megjelenítése meghatározott művészettörténeti korszakok 

stílusjegyeinek elemzése, és inspiráló, alkotó felhasználása által 

síkban és/vagy térben.  

 Az alkotómunkához kapcsolódva műalkotások megfigyelése 

alapján, művészettörténeti korszakok, (pl. őskor, ókori egyiptom, 

ókori görög) stílusjegyeinek elemzése, összehasonlítása, művek 

tematikus csoportosítása (pl. műfaj, formarend, technika, 

kifejezőeszköz, tériség) szerint. Műalkotások elemzése.  

 

Természetismeret: Az 

emberi test, 

testarányok. 

Mozgásképesség.  

 

Matematika:változó 

helyzetek, időbeliség.  

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: történeti 

korok, korszakok.  

 

Magyar nyelv és 

irodalom: különböző 

kultúrák eltérő 

szemléletének 

megtapasztalása. 

Könyvtárhasználat.  

 

Ének-zene:  

zenetörténeti és 

zeneirodalmi 

alapismeretek a  

 befogadói hozzáállás 

fejlesztése céljából.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Művészi kifejezés, látványelemzés, téri helyzet, plaszticitás, 

arányrendszer, kompozíció, képkivágás, képsík, képi és optikai 

helyzetviszonylat, takarás, pont, vonal, felület, forma, faktúra, textúra, 

szín, tónus, irány, térbeliség, nagyság, kiegészítő szín, kevert szín, 

kontraszt, tónus, szín-, vonal-, formaritmus.  

 

 

Tematikai 

egység/  

Fejlesztési cél  

II.Vizuális kommunikáció 

1.Idő- és térbeli változások  

Órakeret 

2 óra  

 

 

Előzetes tudás  

Érzékelhető tulajdonságok alapján azonosságok és különbözőségek 

tudatos felismerése, leírása. A közvetlen tapasztalatok útján szerzett 

élmények feldolgozása. Megfigyelt jelenség látványelemeinek 

megnevezése. Események, történések elmondása, részekre bontása, a 

jellemző fázisok megjelenítése.  

A tematikai 

egység 

nevelésifejlesztési 

céljai 

A természeti vagy épített környezet idő és térbeli változásainak sűrített 

megjelenítése. Természettudományos és technikai megfigyelés és 

gondolkodás fejlesztése.  
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Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

 Mozgásélmények megfigyelése valóságos vagy 

mozgóképi példák alapján, a mozgássor fázisokra bontása 

(pl. mozgókép „kikockázása”). A mozgás megjelenítése 

vizuális átírással (pl. egyszerű tárgy-animáció, optikai 

játékok: pörgetős füzet, zootrop szalag).  

 A természet, (pl. növény, időjárás, ember, táj, állat) az 

épített környezet (pl. épület, település, híd) időbeli 

folyamatainak, változásainak (növekedés, pusztulás, 

fejlődés, lebomlás, öregedés, penészesedés, rozsdásodás) 

megfigyelése, modellezése (pl. hószobor, anyag változása 

kitéve az időjárásnak) személyesen választott cél 

érdekében (pl. emlékek felidézése, napi tevékenység 

tervezése). A folyamatok dokumentálása, ábrázolása saját 

készítésű fotókkal, képekkel, szöveggel.  

Magyar nyelv és irodalom: 

történet ideje, helyszíne, 

cselekmény kezdő- és 

végpontja, 

cselekményelemek sorrendje.  

 

Természetismeret: mozgás és 

idő változása; ciklikus 

jelenségek.  

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: az 

idő ábrázolása vizuális 

eszközökkel.  

 

Dráma és tánc: 

Mozgásfolyamatok, 

mozgássor.  

 

Informatika: adatok 

csoportosítása, értelmezése, 

táblázatba rendezése, 

használata.  

 

Matematika: változó 

helyzetek, időben lejátszódó  

 történések megfigyelése, a 

változás kiemelése.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Mozdulat, mozdulatsor, hely- és helyzetváltoztatás, állapotváltozás, 

folyamat, fázis, valós idő, lassítás, gyorsítás, állókép, mozgókép, képkocka, 

tárgy-animáció, zootrop-szalag.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

II. Vizuális kommunikáció  

2.Jelértelmezés, jelalkotás 

Órakeret 

3 óra  

Előzetes tudás  

Egyszerű vizuálisan értelmezhető jelenségek, jelzések, közlő ábrák 

értelmezése. Tájékozódás vizuális elemek alapján. Az egyszerű 

vizuális kommunikációt szolgáló megjelenések: jel, alaprajz, térkép 

értelmezése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai 

Magyarázó rajzok, képes használati utasítás pontos értelmezése. A 

legfontosabb vizuális jelek, jelzések, szimbólumok értelmezése, alkotó 

használata.   
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Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Képes (pl. fotósorozat), rajzos használati utasítás 

létrehozása az előzetesen értelmezett képi utasítások (pl.  

műszaki berendezések üzembe helyezése, tárgyak 

összeszerelése, Lego) tanulmányozásának segítségével. 

Az utasítás kipróbálása, ellenőrzése, a visszacsatolás 

után módosítás a felmerült problémák alapján.  

 

Természetismeret: 

Tájékozódás természetes és 

épített környezetben; technikai 

eszközök működésének 

megfigyelése. Jelek, jelzések 

felismerése és értelmezése.  

 

Földrajz:tájékozódás, térrajz, 

útvonalrajz, térképvázlat.  

 

Magyar nyelv és irodalom: 

szöveg és kép viszonya.  

 

Ének-zene: zenei olvasás és 

írás: kotta.  

 

Informatika: rajzos-szöveges 

dokumentumok létrehozása, 

átalakítása.  

 

Matematika:Tájékozódás. 

Objektumok alkotása.  

Rendszeralkotás.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Használati utasítás, jel, jelentés, egyezményes jelzés, jelrendszer, 

piktogram, embléma, ábra, vizuális sűrítés, kiemelés, séma.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

II. Vizuális kommunikáció 

3.Kép és szöveg  

Órakeret 

3 óra  

Előzetes tudás  Az emberi gesztusok, mimika, mozdulatok értelmezése. Alapfokú  

 jártasság dramatikus játékformákban. A szöveg tartalmát és a beszélő 

szándékát tükröző beszédmód eszközeinek alkalmazása. A 

szóhasználat és testbeszéd összehangolása különféle 

beszédhelyzetekben.   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai 

Vizuális sűrítés és kiemelés fogalmának ismerete, megfelelő 

alkalmazása. Kép és szóbeli vagy írott szöveg együttes alkalmazása a 

jelentésmódosulások megfigyelésének céljával.   

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  Fen
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Szöveg és kép együttes megjelenésének tanulmányozása (pl. 

plakát, képregény) után, az alkotóelemek variálásával a vizuális 

és verbális üzenet jelentésváltozásának megértése céljából, 

szabad játékos feladatokkal (pl. adott kép szövegaláírásának 

megváltoztatása, azonos szövegek különböző képekhez 

rendelése).  

 

Magyar nyelv és 

irodalom: szöveg és 

kép viszonya.  

 

Ének-zene: zenei 

stílusok és formák.  

 

Dráma és tánc: nem  

verbális 

kommunikációs 

játékok.  

 

Informatika: 

multimédiás 

dokumentumok 

előállítása kész 

alapelemekből.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Hang-, szöveg- és képkapcsolat, kommunikációs csatorna, üzenet, 

reklámhordozó, reklámfelület, szlogen, médium, manipuláció, képi 

valóság, fikció, vizuális és verbális sűrítés, kiemelés, alkalmazott grafika.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

III.Tárgy- és környezetkultúra 

1.Tervezett, alakított környezet  

Órakeret  

8 óra  

Előzetes tudás  

Építmények, építészeti alkotások típusainak, funkcionális térrészeinek 

megnevezése. Térbeli formák kiterjedésének, méretének, téri 
helyzetének megállapítása. Környezetalakítás egyszerű eszközökkel.  

Eszköz nélkül és kéziszerszámmal végzett anyagalakítás.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai 

Egyszerű téri helyzetek leírása, megjelenítése. Térkapcsolatok, térbeli 

viszonyok, térbeli tagolódások létrehozása. Szerkezetek és térmodellek 

állékonyságának (statikájának), teherbírásának megfigyelése.  

Különböző korok és kultúrák tárgyi és épített környezetének vizsgálata 

értelmezés céljából, meghatározott szempontok alapján. Változatos 

anyag- és eszközhasználat a tárgykészítés során.   

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Egyszerű tértervezés és téralakítás meghatározott célból (pl. 

védelem, szakralitás, figyelemfelkeltés, emlékállítás, 

interakció) különféle eszközökkel (pl. rajzos vázlat,  

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

történelemi korszakok.  Fen
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magyarázó rajz, fotómontázs, modellezés) és anyagokkal 

(pl. agyag, karton, fa, gipsz, drót, textil, talált tárgyak) 

történeti korok legfontosabb alátámasztó-teherhordó (pl. 

oszlop, pillér, fal) és térlefedő (pl. gerenda, födém, boltív, 

boltozat, kupola) lehetőségeinek, illetve alaprajzi 

elrendezéseinek megfigyelésével. Egyszerű műszaki 

jellegű ábrázolás segítségével (pl. alaprajz, metszetrajz, 

vetületi ábrázolás) saját tervezés (pl. tárgy, környezet) 

megjelenítése szabadkézi rajzban.   

A közvetlen környezetben található tárgyak (pl. bútor, 

szerszám, jármű, szerkezet, öltözék, hangszer), épületek 

(pl. lakás, pályaudvar, templom, iroda, istálló, garázs, 

víztorony, palota, színház, múzeum) elemzése forma és 

rendeltetés, valamint a díszítés kapcsolatán keresztül, az 

összegyűjtött információk alapján.  

 

 

Természetismeret: Az 

ember hatására bekövetkező 

változás a táj képében. A 

természeti és mesterséges, 

technikai és épített.  

 

Magyar nyelv és irodalom: 

különböző kultúrák eltérő 

létmódja, szemlélete. 

Könyvtárhasználat.  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: tervezés, 

anyagalakítás.  

 

Matematika: Egyszerűsített 

rajz készítése lényeges 

elemek megőrzésével. 

A tér elemei, síkbeli, térbeli 

alakzatok. Tárgyak 

tulajdonságainak vizsgálata.  

Geometriai modellek.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Épület, építmény, téri helyzetek, építészet, alaprajz, homlokzat, forma, 

funkció, alátámasztás, térlefedés, oszlop, pillér, fal, gerenda, födém, 

boltív, boltozat, kupola, térmodell, térkonstrukció, alapanyag, gazdaságos 

anyaghasználat, elemző- magyarázó rajz, kézműves technika, 

sorozatgyártás, design.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

III. Tárgy és 

környezetkultúra 

2.Tárgy és hagyomány  

Órakeret  

4 óra  

Előzetes tudás  

Megadott szempontok alapján tárgyak, anyagok csoportosítása. A 

különböző anyagokról szerzett tapasztalatok szóbeli megfogalmazása. 

Tárgyak, épületek, műalkotások, természeti látványok megfigyelése, 

leírása, esztétikai minőségeinek jellemzése.  

Eszköz nélkül és kéziszerszámmal végzett anyagalakítás. Alapvető 

manuális készségek működése az anyagalakítás során.   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai 

Lakóhelyhez közeli néprajzi tájegység építészeti sajátos jegyeinek 

értelmezése. A közvetlen környezetben található tárgyakon, épületeken 

a forma, a rendeltetés és a díszítmény kapcsolatának megértése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  
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 Lakóhelyhez közeli néprajzi tájegység építészeti 

jellegzetességeinek, viseletének, és kézműves tevékenységének 

megismerése, elemzése (pl. skanzen vagy helytörténeti kiállítás 

látogatásával, vagy gyűjtött képek alapján).  

 A mai életbe, életformába illeszthető, hagyományos kézműves  

Hon- és népismeret: 

család és lakóhely, 

falvak és városok.  

 

Magyar nyelv és  

 

technikával (pl. szövés, hímzés, nemezelés, lemezdomborítás, 

papírmerítés) készített tárgy (pl. iskolaszer, öltözet, hangszer, 

játék, kisbútor) létrehozása, meghatározott tulajdonos (pl. adott 

személyiség, életkor, nemek, foglalkozás) vagy funkció 

(hétköznapi, ünnepi) számára, a környezettudatosság 

lehetőségeinek figyelembevételével.  

 

irodalom: 

népköltészet. 

Könyvtárhasználat.  

 

Természetismeret: 

környezettudatosság, 

fenntarthatóság.  

 

Ének-zene: népzene.  

 

Dráma és tánc: 

népszokások.  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

hagyományos 

foglalkozások, 

szakmák.  
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Népművészet, mesterség, hagyományos kézműves technika, forma, 

funkció, alapanyag, gazdaságos anyaghasználat, formaredukció, 

díszítmény, motívum, formaritmus, környezettudatosság, társadalmi 

üzenet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyar irodalom 6. 

évfolyam  

 

A kerettanterv úgy tekint erre a fejlesztési periódusra, mint amely már lehetőséget ad az 

irodalom jelenségének mélyebb megértésére. Nemcsak a kultúra hordozójának tekinti az 

irodalmat, és nemcsak a kommunikáció egyik változatának, hanem például a Toldi, a mondák 

és a közösen megismert regények során a nagy emberi kérdésfeltevésekkel való ismerkedés 

helyének is. Ennek előfeltétele a tanterv, az iskola és a nevelő részéről, hogy vegye figyelembe 

a tanuló életkorából fakadó absztrakciós szintjét. Ennek előfeltétele a tanterv, az iskola és a 

nevelő részéről, hogy vegye figyelembe a tanuló életkorából fakadó absztrakciós szintjét. A 

tanuló részéről pedig az, hogy legyen partner azoknak a képességeknek a kialakításában, 

amelyek az effajta irodalomértéshez elengedhetetlenek.  

A 6. évfolyamon számos képességszintet el kell érni. Beszédkészség szempontjából az a 

tanuló beszéde fejlődjön tovább a megfelelő artikuláció, szókincs és nyelvhelyesség 

szempontjából. A hallott szövegről legyen képes rövid szóbeli összefoglalást adni. 

Megszólalásaiban magyarórán és azon kívül is alkalmazkodjék a hallgatósághoz és a 

beszédhelyzethez.   

Olvasás szempontjából legyen képes érzékelni a szövegek műfaji különbségeit. Legyen 

képes néhány mondatos vélemény szóbeli és írásbeli megfogalmazására az olvasottakról. 

Szövegalkotás szempontjából legyen képes rövidebb szövegek alkotására, személyes és 

olvasmányélmények megfogalmazására.  

 Tanulási képesség szempontjából jó, ha a tanuló képes különböző vázlatok felhasználására 

különböző témájú, műfajú szövegek megértésére, megfogalmazására.    

Szövegértés szempontjából szükséges a globális, információkereső, értelmező és 

reflektáló olvasás, továbbá tartalommondás; a cím és a szöveg kapcsolatának magyarázatása; a 

címadás.    

 Irodalomismeret szempontjából a tanuló ebben a szakaszban megfigyeli a költői nyelv 

néhány sajátosságát, a műfajok némelyikét, a szerkezetiség némely megnyilvánulásait, a téma 

és hangulat változatait, a szereplő, az elbeszélő, a lírai én kérdésköreinek némely aspektusát, 

továbbá a tantervben számára előírt fogalmakat.   
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Erkölcsi ítélőképesség szempontjából megismerkedik a tetszésnyilvánítás árnyaltabb 

nyelvi formáival, a különböző kultúrák és eltérő vélemények tiszteletben tartásának 

fontosságával.  

Az irodalom történetiségének bevezetése még kerülendő. A korosztály olvasási, 

szövegértési készségszintje nem teszi sem szükségessé, sem lehetővé a régi magyar irodalmi 

szövegek elemzését.   

Az 5. és 6. évfolyam legfontosabb fejlesztési célja a készségek szintre hozása, majd 

folyamatos fejlesztésük (a 8 éven keresztül tartó képzési folyamat alapozó szakaszaként).   

 

 

 

 

 

 

• A kerettanterv által előírt óraszám:  

65 óra.   

• A tematikai egységeknél feltüntetett 

óraszám magában foglalja a 

témakörök összefoglalásait, a 

számonkéréseket, a szövegalkotás 

fejlesztésére szánt órákat is.   

• Ajánlás a helyi tanterv időkeretéből 

felhasználható órákra:   

           : 4 óra - műajánlás (a tematikai               

egységeknél feltüntetve)   

           : 3 óra -ismétlések, rendszerezések,                   

számonkérések   

 

 

 

 

 

 

Éves óraszám: 72+18 Heti óraszám: 2+0,5  

 

 Órakeret  

Monda, rege, ballada  12 + 1 óra  

Arany János: Toldi 19 + 1 óra+16  

Gárdonyi Géza: Egri csillagok 9 óra  

Érzelmek, hangulatok, gondolatok  

„Egy dallam visz, de keresztezi száz…”  

9 óra+2  

Próbatételek, kalandok, hősök  16 + 2 óra  

Ismétlések, rendszerezések, számonkérések  + 3 óra  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Monda, rege, ballada  Órakeret 

12 óra  

 

A helyi 

tanterv  

időkeretéb 

ől  

+ 1 óra  

 

Előzetes tudás  

 

Mondák, legendák. Mitológiai történetek.   

Verses kisepikai alkotások; a népköltészet és műköltészet 

megkülönböztetése.  

Hangsúlyos verselés; rím.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

 

Annak belátása, hogy a múlt megismerése segíti a jelenben való 

eligazodást, önmagunk megismerését. Olvasmányélmények célirányos 

felidézése, következtetések megfogalmazása, korábbi és új szövegek 

megismerése alapján mondatípusok rendszerezése. A képzelet, a 

kreativitás, az íráskészség fejlesztése. A kritikai gondolkodás 

fejlesztése: a történeti forrás és a mondafeldolgozás különbségének 

beláttatása. Arany János Rege a csodaszarvasról című művének elemző 

bemutatása.  

Az alapvető erkölcsi értékekkel (hűség, helytállás, hazaszeretet) való 

azonosulás, és ezen értékeknek az életkornak megfelelő képviselete. A 

ballada műfaji jellemzőinek, sajátos szerkesztés- és előadásmódjának 

megismerése.   

Memoriterek kifejező tolmácsolása, különböző előadásmódok 

megvitatása.  

Arany János: A walesi bárdok című balladájának értelmezése, a felvetett 

szempontok befogadásával, megértésével (szerkezet, műfaji jellemzők, 

magatartásformák).  

Különböző közlésformák folyamatos gyakorlása, rövid érvelő szövegek, 

kreatív írások készítése.  

Ismeretek  
Követelmények  Kapcsolódási pontok  Fen
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Magyar mondák, pl. őstörténeti 

mondák/eredetmondák, történeti 

mondák, helyi mondák (pl. A 

fehér ló mondája; vármondák, 

Lehel, Zotmund mondája).  

 

Arany János: Rege a 

csodaszarvasról – műértelmezés. 

A csodaszarvas-monda 

feldolgozása(i) és a történeti  

A tanuló  

 a már korábbról ismert művek 

olvasásával felidézi a műfaji 

sajátosságokat;  

 felidéz népköltészeti 

műfajokat;  

 megismer, rendszerez 

mondatípusokat; kreatív 

írásokat készít (pl.  

helyi monda, 

keletkezéstörténet);   

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: 

forrástípusok, 

forráselemzés; 

történetek és 

magyarázatok a 

magyarság 

vándorlásáról és a 

honfoglalásról.  

források.  

 

 

 

 

Egy népballada értelmezése és 

előadása (pl. Kőmíves Kelemen 

vagy Kádár Kata).  

A műfaji sajátosságok 

megfigyelése, elemzése 

(szaggatottság, kihagyás, 

elhallgatás stb.).  

 

Arany János: A walesi bárdok – 

egy műballada értelmezése és 

előadása.  

Egyszólamú, egyenes vonalú 

(lineáris) szerkezet. Műfaji 

sajátosságok (pl. 

kihagyásosság) és művészi 

megoldások (pl. ismétlés, 

fokozás, szórendcsere/inverzió, 

versforma, zeneiség). 

Magatartásformák; bűn és 

bűnhődés, lélektaniság.  

 

Ajánlás a helyi tanterv 

időkeretéből felhasználható 

órákra:  egy további monda 

és/vagy ballada és/vagy 

ismeretterjesztő szöveg az 

irodalmi alkotásokhoz 

kapcsolódóan (pl. Mátyás  

képes Arany János Rege a 

csodaszarvasról című művének 

elemző bemutatására (részletek, 

memoriter is), a mondai anyag és 

a művészi feldolgozás 

összevetésére;  

 megismeri a ballada műfaji 

jellemzőit, sajátos szerkesztés- 

és előadásmódját;   

 tudja, hogy a népköltészeti 

alkotások többféle változatban 

létezhetnek;   

 elő tud adni egy népballadát  

(memoriter);   

 értelmezi Arany János A 

walesi bárdok című balladáját  

(memoriter);  

 műismereti minimuma: egy 

népballada és egy 

Aranyballada.  

 

Ének-zene: népdalok 

felidézése. 

 

 

Erkölcstan: bűn, erény, 

lelkiismeret. 
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udvaráról, Déva váráról)  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Monda, rege, eredetmonda, felező 8-as ritmus.  

Időmértékes verselési rendszer, versláb, jambus, jambikus verselés, 

spondeus, félrím, belső rím, alliteráció, szórendcsere.  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Arany János: Toldi 

Órakeret 

19 óra  

 

A helyi 

tanterv  

időkeretéb 

ől + 1 

óra  

 

 

Előzetes tudás  
Elbeszélő költemény, felező 12-es forma; Petőfi Sándor: János vitéz.  

Elbeszélés, leírás, jellemzés, levél; mindennapi tájékoztató szövegek.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Magatartásformák (indulat, hirtelen harag) elutasítása, erkölcsi értékek  

(szeretet, helytállás) vállalása. A szövegközeli olvasás, a 

szövegértelmező, műértelmező képesség fejlesztése (tér- és 

időviszonyok, cselekmény, a szereplők kapcsolatai; magatartások 

értelmezése; lélekábrázolás). A szókincs, az esztétikai és erkölcsi érzék, 

az ítélőképesség fejlesztése.   

Annak felismerése, hogy a nyelvi igényesség az önbecsülés és a mások 

iránti tisztelet kifejezője. A kommunikációs képességek fejlesztése; az 

önismeret, a nyelvi kultúra növelése. Elbeszélés, leírás, jellemzés 

közlésformáinak folyamatos gyakorlása, rövid érvelő szövegek 

készítése. A kapcsolattartás digitális műfajainak alkalmazása.  

Ismeretek  
Követelmények  Kapcsolódási pontok  
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A Toldi cselekménye, szerkezete.   

Toldi Miklós helyzete, tettei, 

magatartása (értelmezés, 

jellemzés); kapcsolatai, 

konfliktusai (elemzés).  Arany 

lélekábrázolása (családi 

kapcsolatok; bűn és 

megtisztulás).   

 

A megjelenítés eszközei (az 

egységenkénti feldolgozás során 

a poétikai eszközök elemzése: 

képek, pl. hasonlat, 

megszemélyesítés, metafora; 

alakzatok, pl. ellentét, párhuzam, 

túlzás, felsorolás, részletezés, 

szótőismétlés). Epikus 

közlésformák, szerkezet.  

Verselési elemzések, ritmizálási 

gyakorlatok.   

 

Irodalmi művekhez kapcsolódó  

A tanuló   

 felismeri az elbeszélő 

költemény műfaját;   

 elemzi a tér- és 

időviszonyokat; ismeri a 

cselekményt; jellemzi a 

szereplőket és minősíti 
kapcsolataikat a Toldi 

részletes feldolgozása során;   

 alkalmazza a kapcsolódó 

elméleti fogalmakat (pl. verses 

epika; elbeszélő költemény);   

 felismeri a poétikai 

eszközöket (szóképek, 
alakzatok), a versritmust;  

 képes saját véleményének 

megfogalmazására;   

 tud memoritereket előadni  

(szövegrészletek a műből);  

 képes önálló szövegalkotási 

feladatok megoldására  

Erkölcstan: bűn és 

erény,lelkiismeret, 

megtisztulás.  

 

Ének-zene: ritmizálási 

gyakorlatok.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári  

szövegalkotási feladatok 

készítése, különféle műfajokban 

(elbeszélés, leírás, jellemzés, 

levél).  

Érvelő szövegek. Kreatív 

írások.  

 

 

 

 

 

Ajánlás a helyi tanterv 

időkeretéből felhasználható 

órára:   

Arany és Petőfi barátságának 

verses és prózai „dokumentumai”  

(különféle közlésformák; 

nézőpontváltás stb.);  

 rövid érvelő szövegek 

készítésére;  

 néhány, különféle típusú, a 

mindennapokban megjelenő 

írott és elektronikus szöveg 

elkészítésére (meghívó, email 

stb.);  

 saját hibáinak felismerésére, 

javítására, igényli ezek 

kiküszöbölését gyakorlással, 

feladatmegoldással, és 

törekszik készségszintjének 

folyamatos fejlesztésére.  

 

ismeretek; 

természetismeret; 

matematika; vizuális 

kultúra: narratív 

szövegek, leírások, 

érvelő szövegek 

alkotása.  

 

Informatika: a digitális 

írásbeliség 

kapcsolattartó 

műfajainak ismerete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Előhang, mottó,ének,utóhang,epikus szerkezeti részek, epikus 

közlésformák,bonyodalom kezdete, expozíció, kaland, allegória, epizód, 

késleltetés, körülírás, felező 12-es, sormetszet.  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Gárdonyi Géza: Egri csillagok(házi olvasmány) 

Órakeret 9 

óra  

Előzetes tudás  
Korábban olvasott regények, ifjúsági regények.   

Epikus művek jellemzői: szerkezet, idő, helyszín, cselekmény, fordulat, 

szereplő; magatartásformák értékelése; vélemény megosztása.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Alapvető erkölcsi értékekkel való azonosulás (hazaszeretet, hűség, 

helytállás, szerelem), az emberi magatartások megítélése és értékelése. A 

házi olvasmányok korábban megismert megközelítési lehetőségeinek 

felidézése, alkalmazása. Felkészítés a mű sok szempontú befogadására, 

értelmezésére; az olvasottak önálló dokumentálására (pl. motívumok 

azonosítása, jegyzetelés, vázlat). Kreativitás fejlesztése szövegalkotási 

gyakorlatokkal.  

Elbeszélés, leírás, jellemzés közlésformáinak folyamatos gyakorlása, 

rövid érvelő szövegek készítése. A kapcsolattartás digitális műfajainak 

alkalmazása.  

Ismeretek  
Követelmények  Kapcsolódási pontok  

Gárdonyi Géza: Egri csillagok – 

sok szempontú megközelítés.  

Tér- és időviszonyok  

(cselekményidő/külső, történelmi 

idő), cselekmény, szerkezet; a  

A tanuló  

alkalmazza a házi olvasmányok 

korábban megismert 

megközelítési  

lehetőségeit;    

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: adott 

történetekben a valós és 

fiktív elemek  

szereplők csoportjai, 

kapcsolataik; konfliktusok.  

Elbeszélői nézőpont, 

jellemábrázolás, ábrázolásmód. 

Bornemissza Gergely életútja.  

 

A mű fontos témái (történelem, 

hősiesség, barátság, szerelem, 

árulás stb.) és motívumai (pl. 

hold, csillag, gyűrű).  

 

 

 

előzetesen felkészül a mű sok 

szempontú értelmezésére 

(feladatok; adatkeresés, 

jegyzetelés, vázlatkészítés 

stb.);  

képes szövegalkotási 
feladatok megoldására  

(szóban/ írásban), pl. leírás, 

jellemzés, elbeszélés 

nézőpontváltással, levél, 

kreatív írás;  képes 

szövegrészlet 

megtanulására, esetleg 

jelenet, dialógus 

előadására, dramatikus 

játékra.    

megkülönböztetése.  

 

Informatika: egynyelvű 

szótárak (pl. 

jelképszótár, 

szimbólumszótár) 

használata.  

 

Természetismeret: a 

regényhez kapcsolódó 

topológia.  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Érzelmek, hangulatok, gondolatok „Egy 

dallam visz, de keresztezi száz…”  

Órakeret 

9 óra+2 a 

szabadon  

f.  

Előzetes tudás  

Lírai alkotások jellemzői; költői nyelv, képek, alakzatok, zeneiség.  

Ismeretek József Attila, Nagy László, Nemes Nagy Ágnes, Petőfi 

Sándor, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, Weöres Sándor egy-egy 

alkotásáról (memoriterek is).  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Annak belátása, hogy az irodalmi művek olvasása gazdagítja érzelmi 

életünket. A befogadási képességek növelése különböző kifejezésmódú 

szövegek olvasásával, feldolgozásával. Jellemző motívumok, témák 

azonosítása. Képesség az epikai és lírai műnem megkülönböztetésére 

(az ábrázolás irányultsága alapján).  

Ismeretek  
Követelmények  Kapcsolódási pontok  

Témák, motívumok lírai 

alkotásokban (pl. természet, 

évszakok, napszakok, szerelem).  

A lírai műnem sokszínűsége: 

változatos szerkezeti megoldások, 

képiség, zeneiség, hangnemek – 

eltérő alkotói magatartások.   

 

Szemelvények a magyar irodalom 

különféle műfajú alkotásaiból, pl. 

Csokonai Vitéz Mihály, József 

Attila, Petőfi  

Sándor, Radnóti Miklós, Szabó  

Lőrinc, Weöres Sándor műveiből 

– értelmezések, poétikai és 

verstani gyakorlatok.   

 

A választott művekhez 

kapcsolódó fogalmi ismeretek.  

A tanuló   

 megkülönbözteti az epikai és 

lírai műnemet (az ábrázolás 

irányultsága alapján);   

 felismeri a lírai műnemnek a 

líra alanyára 

vonatkoztatottságát (bármely 

líratípusban, pl. gondolat- 

vagy hangulatlíra); bővíti 

ismereteit a 

kifejezésmódokról;  

 felismer jellemző témákat, 

motívumokat (pl. természet, 

évszakok, napszakok);   

 felismeri a művészi 

stíluseszközöket és elemzi 

azok hatását.  

Ének-zene:  

megzenésített versek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Líra, lírai alany, téma, motívum, versforma, rímszerkezet,műfajok,ritmus.  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Próbatételek, kalandok, hősök  Órakeret 

16 óra  

 

A helyi 

tanterv  

időkeretéb 

ől + 2 

óra  

 

Előzetes tudás  Hősies magatartásformák a korábbi olvasmányélményekben.   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Annak felismerése, hogy az igazságkeresésnek sokféle útja van, s 

ezeket a módokat mérlegelni és értékelni kell. A „próbatétel, kaland, 

hősiesség” tematika alapján is emberi alaphelyzetek, irodalmi témák, 

formák felismerése, a tematika sok szempontú megközelítése (pl.  

jellemformálás, archetipikus helyzetek). Felkészítés a téma 

megjelenésének változatosságára; különböző korszakban írott, eltérő 

műfajú művek befogadására. A befogadói tapasztalatok, a szókincs, a 

poétikai ismeretek bővítése a Lúdas Matyi feldolgozása révén.   

 

Ismeretek  
Követelmények  Kapcsolódási pontok  
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A hősies magatartás néhány 

példája, változata; a próbatételek, 

kalandok szerepe.  

 

A görög mitológiától és a  

Bibliától(pl. Héraklész,  

Odüsszeusz; Dávid és Góliát, 

Sámson) a klasszikus és a kortárs 

ifjúsági irodalomig (kis- és 

nagyepikai művek, műrészletek; 

verses és prózai formák).   

 

Fazekas Mihály: Lúdas Matyi – 

műértelmezés.  

Szerkezet (a négy levonás 

kapcsolódása; ismétlés és 

fokozás); a konfliktusok jellege; 

népiesség és időmértékes forma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajánlás a helyi tanterv 

időkeretéből 

felhasználható órákra:  

próbák, kalandok, hősök – 

válogatás a kortárs ifjúsági 

irodalom alkotásaiból.  

 

 

A tanuló  

 megismer az irodalmi művek 

segítségével néhány példát a 

hősies magatartásra;   

 megfigyeli, hogy a 

próbatételek, kalandok miként 

formálják a személyiséget, 

jellemet;   

 a „próbatétel, kaland, 

hősiesség” tematika alapján is 

felismer emberi  

alaphelyzeteket és irodalmi 

témákat, formákat; felismeri 

az emberi kapcsolatok 

sokféleségét és a téma 

megjelenésének 

változatosságát korszaktól, 

műfajtól és formától 

függetlenül;    

 felfedez archetipikus 

helyzeteket bibliai, mitológiai 

történetekkel;   

 részt vesz ajánlott 

olvasmányok közös 

feldolgozásában (tér- és 

időviszonyok, cselekmény, 

szereplők, elbeszélői 

nézőpont, szerkezet stb. 

elemzésében);    

 választhatja klasszikus és 

népszerű ifjúsági regények 

bemutatását (szemelvények 

vagy egyéni beszámolók, 

ajánlások); az érdeklődés 

felkeltésének céljából is (a mű 

hatása);    

 gyakorolja a jegyzetelést, 

vázlatkészítést;   

 képes Fazekas Mihály Lúdas 

Matyi című művének elemző 

bemutatására, esetleg egyik 

levonásának dialogikus 

megjelenítésére;   

 képes vélemény szóbeli és 

írásbeli megfogalmazására az 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: hősök, 

történetek, legendák 

elemzése.   

 

Vizuális kultúra:  

hősök, próbatételek, 

kalandok 

képzőművészeti 

megjelenítése.  

 

Erkölcstan: a 

próbatétel, kaland, 

hősiesség lehetséges 

összefüggései. 
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olvasott szövegek 

szereplőinek tetteiről,  
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érzelmeiről, gondolatairól, a 

megjelenített emberi 

helyzetekről, folyamatos 

fejlesztési célként.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Próbatétel, kaland (cselekményszervező), ismétlődő motívum, vándortéma, 

daktilus, spondeus, kötött verssor, hexameter, érv, nézőpont, érvelés.  
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A fejlesztés várt 

eredményei akét 

évfolyamos 

ciklus végén   

A tanuló törekszik gondolatait érthetően, a helyzetnek megfelelően 

megfogalmazni, adekvátan alkalmazni a beszédet kísérő nem nyelvi 

jeleket.  

Képes mások rövidebb szóbeli üzeneteinek, rövidebb hallott történeteknek 

a megértésére, összefoglalására, továbbadására.   

Ismeri és alkalmazni tudja a legalapvetőbb anyaggyűjtési, vázlatkészítési 

módokat. Képes önállóan a tanult hagyományos és internetes műfajokban 

(elbeszélés, leírás, jellemzés, levél, SMS, e-mail stb.) szöveget alkotni. 

Törekszik az igényes, pontos és helyes fogalmazásra, írásra.   

Az írott és elektronikus felületen megjelenő olvasott szövegek globális 

(átfogó) megértése, a szövegből az információk visszakeresése mellett 

képes újabb és újabb szövegértési stratégiákat megismerni, azokat 

alkalmazni. Képes önálló feladatvégzésre az információgyűjtés és 

ismeretszerzés módszereinek alkalmazásával (kézikönyvek és 

korosztálynak szóló ismeretterjesztő források).  

Felismeri a szövegértés folyamatát, annak megfigyelésével képes saját 

módszerét fejleszteni, hibás olvasási szokásaira megfelelő javító stratégiát 

találni, és azt alkalmazni.   

A megismert új szavakat, közmondásokat, szólásokat próbálja aktív 

szókincsében is alkalmazni.  

A tanuló meg tud nevezni három mesetípust példákkal, és fel tud idézni 

címe vagy részlete említésével három népdalt. Különbséget tud tenni a 

népmese és a műmese között. Meg tudja fogalmazni, mi a különbség a mese 

és a monda között. El tudja különíteni a ritmikus szöveget a prózától. 

Felismeri a hexameteres szövegről, hogy az időmértékes, a felező 

tizenkettesről, hogy az ütemhangsúlyos. Fel tud sorolni három-négy művet 

Petőfitől és Aranytól, képes egyszerűbb összehasonlítást megfogalmazni 

János vitéz és Toldi Miklós alakjáról. Képes értelmezni A walesi bárdokban 

rejlő üzenetet, és meg tudja világítani 5–6 mondatban az Egri csillagok 

történelmi hátterét. El tudja különíteni az egyszerűbb versekben és prózai 

szövegekben a nagyobb szerkezeti egységeket. Össze tudja foglalni néhány 

hosszabb mű cselekményét (János vitéz, Toldi, A  

 Pál utcai fiúk, Egri csillagok), meg tudja különböztetni, melyik közülük a 

regény és melyik az elbeszélő költemény. Értelmesen és pontosan, tisztán, 

tagoltan, megfelelő ritmusban tud felolvasni szövegeket. Részt tud venni 

számára ismert témájú vitában, és képes érveket alkotni. Ismert és könnyen 

érthető történetben párosítani tudja annak egyes szakaszait a konfliktus, 

bonyodalom, tetőpont fogalmával. Képes az általa jól ismert történetek 

szereplőit jellemezni, kapcsolatrendszerüket feltárni. Képes néhány példa 

közül kiválasztani az egyszerűbb metaforákat és metonímiákat. Képes 

egyszerűbb meghatározást adnia következő fogalmakról: líra, epika, 

epizód, megszemélyesítés, ballada, dal, rím, ritmus, mítosz, motívum, 

konfliktus. Képes művek, műrészletek szöveghű felidézésére.  

Az olvasott és megtárgyalt irodalmi művek nyomán képes azonosítani 

erkölcsi értékeket és álláspontokat, képes megfogalmazni saját erkölcsi 

ítéleteit.  
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Magyar nyelv  

 

6. évfolyam   

 

A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez 

szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának a 

folytatása. A tanulók hallott és írott szövegalkotási és szövegértési kompetenciának fejlesztése 

a kognitív folyamatok, az életkori sajátosságok és az egyéni képességek figyelembevételével.  

A nyelvről szerzett tapasztalati (élményalapú) és tárgyi ismeretek mélyítése, bővítése.   

A 6. évfolyamon számos képességszintet el kell érni.   

Beszédkészség szempontjából a 6. évfolyamon a tanuló beszéde fejlődjön tovább a 

megfelelő artikuláció, szókincs és nyelvhelyesség szempontjából. A hallott szövegről legyen 

képes rövid szóbeli összefoglalást adni. Megszólalásaiban magyarórán és azon kívül is 

alkalmazkodjék a hallgatósághoz és a beszédhelyzethez.   

Olvasás szempontjából legyen képes érzékelni a szövegek műfaji különbségeit. Legyen 

képes néhány mondatos vélemény szóbeli és írásbeli megfogalmazására az olvasottakról. 

Szövegalkotás szempontjából legyen képes rövidebb szövegek alkotására, személyes és 

olvasmányélmények megfogalmazására.   

Tanulási képesség szempontjából jó, ha a tanuló képes különböző vázlatok felhasználására 

különböző témájú, műfajú szövegek megértésére, megfogalmazására.   

Szövegértés szempontjából szükséges a globális, információkereső, értelmező és 

reflektáló olvasás, továbbá tartalommondás; a cím és a szöveg kapcsolatának magyarázatása; a 

címadás.   

Erkölcsi ítélőképesség szempontjából megismerkedik a tetszésnyilvánítás árnyaltabb 

nyelvi formáival, a különböző kultúrák és eltérő vélemények tiszteletben tartásának 

fontosságával.  

Az 5–6. évfolyam legfontosabb fejlesztési célja a készségek szintre hozása, majd 

folyamatos fejlesztésük (a 8 éven keresztül tartó képzési folyamat alapozó szakaszaként).   

 

 

 

 

 

Éves óraszám: 72+18   

Heti óraszám: 2+0,5  

 

 Órakeret  

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása  9  

Olvasás, az írott szöveg megértése. Olvasás, szövegértés  10  

Írás, fogalmazás  10 + 1  

Helyesírás  11 + 1  

A szavak szerkezete és jelentése  6  

A nyelv szerkezete  19 + 2+ 15  
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Év eleji, félévi, év végi felmérés  + 3+3  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása  

Órakeret 

9 óra  

Előzetes tudás  

Mindennapi kommunikációs helyzetekben való megnyilvánulás, 

törekvés az érthető, kifejező beszédre.   

Szóbeli szövegek megértése, reprodukálása, utasítások megfelelő 

követése, a kommunikációs partner szóbeli közlésének megértése.  Az 

alapvető kommunikációs kapcsolatfelvételi formák ismerete és 

alkalmazása: köszönés, bemutatkozás, megszólítás, kérdezés, kérés 

stb.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai 

A kommunikációs helyzetnek megfelelő helyes beszédlégzés, 

hangképzés, hangsúlyozás, tempó és szünettartás kialakulásának 

segítése: pl. beszédgyakorlatokkal, dramatikus játékkal, hangos 

szövegmondással.  

Törekvés a különböző beszédhelyzetekben a jól formált, a 

kommunikációs célt közvetítő beszéd alkottatására. A kifejező 

kommunikáció, a megfelelő szókincs alkalmaztatása személyek 

jellemzésekor. A társas viselkedés szabályozásához szükséges nyelvi 

kompetenciák fejlesztése, a konfliktusok kezelése képességének 

fejlesztése.   

A kiejtés, a szöveg és a nem nyelvi jelek közötti összhang 

kialakulásának fejlesztése. A magyar nyelv kiejtési sajátosságainak 

(hangsúly, hanglejtés) tudatosításán keresztül a nemzeti identitás 

erősítése.   

Kommunikációs (illem) szabályok tudatosítása.   

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Különböző hallott szövegek, információk megértése, rövid 

összefoglaló reprodukálása.  

Aktív részvétel különféle kommunikációs helyzetekben.  

Alkalmazkodás a beszédhelyzethez, a kommunikációs célhoz. A 

közlési szándéknak megfelelő szókincs, kiejtés (hangsúly, tempó, 

hangerő stb.), valamint nem nyelvi jelek alkalmazása.   

Mindennapi kommunikációs szituációk különféle helyzetekben 

történő gyakorlása: kapcsolatfelvétel, kérdés, kérés, beszélgetés.  

Felnőttek és gyermekek kommunikációjának különbözőségei, 

kommunikációs (illem)szabályok (férfiak és nők, felnőttek és 

gyermekek, gyermekek és gyermekek) között.  

Tanult szövegek szöveghű és kifejező tolmácsolása.   

Dráma és tánc: 

kommunikációs 

kapcsolatteremtés, 

szituációk, 

helyzetgyakorlatok.  

 

 

 

Erkölcstan: önismeret, a 

személyes kapcsolatok, 

a beszélgetés 

jelentősége.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Beszédhelyzet, kommunikációs (illem)szabályok   

 

 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

907 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  
Olvasás, az írott szöveg megértése. Olvasás, 

szövegértés  Órakeret 10 óra  

Előzetes tudás  

A tanult olvasási stratégiák adekvát alkalmazása olvasás előtt, alatt és 

után. A tanult különböző típusú és műfajú szövegek felismerése és 

megértése. A szöveg információinak és gondolatainak a tanuló életkora 

szerint elvárható értelmezése és értékelése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai 

Az olvasási technika fejlesztése különféle folyamatos és nem folyamatos 

szövegeken többféle szövegértési eljárással. A szöveghez tartozó kép és 

szöveg közötti összefüggés felismertetése, egyszerűbb ábrák, grafikonok 

értelmeztetése.  

Az olvasási, a szövegértési hibák felismerésének fejlesztése, és a 
megfelelő javítási stratégia megismertetése, alkalmazásának elősegítése.  

A számítógépes szövegek olvasási sajátosságainak felismertetése.  A 

webes felületek nem lineáris szövegeinek olvasási sajátosságainak 

felismertetése, a nehézségek tudatosítása.   

A tömegkommunikációs szövegekben rejlő manipulációk felismerésének 

képességének fejlesztése. (Médiatudatosság.)  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  
Kapcsolódási pontok  

Különféle szövegek néma és a szöveg üzenetének megfelelő 

hangos olvasása.   

Olvasási, szövegértési stratégiák alkalmazása, gyakorlása és 

bővítése különböző témájú és típusú nyomtatott és 

elektronikus szövegeken. Tájékozódás, információkeresés 

(betűrend, tartalomjegyzék, utalók használatával) a különféle 

dokumentumtípusokban (AV és online dokumentum), 

korosztálynak szóló kézikönyvekben (szótár, lexikon), 

ismeretterjesztő forrásokban.  

Újabb szövegfeldolgozási stratégiák (szintézis, szelektív 

olvasás) alkalmazása.   

A szöveg megértésének monitorizálása. A hibás olvasási, 

szövegértési technika felismerése, a megfelelő javító stratégia 

megtalálása és alkalmazása.  

Az információhordozók kommunikációs funkcióinak ésaz 

olvasott szövegek tipológiai és műfaji különbségének 

megfigyelése, a szöveg mondanivalójának saját szavakkal 

történő megfogalmazása.   

Matematika;természetismeret: 

szövegértés, a feladatok 

szövegének értelmezése.  

 

Informatika: tájékozódás, 

információkeresés.  

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret; vizuális 

kultúra: szöveg és kép 

összefüggéseinek feltárása.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Üzenet, szövegkép.  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Írás, fogalmazás  

Órakeret 

10 + 1 óra  

Előzetes tudás  

A társas kultúrában való részvételhez szükséges nyelvi kompetenciák 

fejlesztése az írástechnikai téren: az érzelmek hiteles kifejezésének 

képessége, a szeretetteljes emberi kapcsolatok ápolásának képessége, 

konfliktuskezelés képessége, udvariassági formulák ismerete, 

alkalmazása stb. Megfelelő, kialakult egyéni írástechnika alkalmazása.  

A tanult fogalmazási műfajokban való jártasság, szövegalkotás.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai 

Az írástechnika tempójának, esztétikai megjelenésének fejlesztése, 

javítása.   

Az ismert fogalmazási műfajokban történő változatos, kreatív 

szövegalkotás támogatása. Újabb szövegalkotási eljárások 

megismertetése, alkalmazásának segítése.  

Digitális kompetencia fejlesztése: néhány internetes szövegtípus formai 

és tartalmi jellemzőinek megfigyelése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

A kialakult egyéni írástechnika további fejlesztése. Törekvés az 

esztétikus, olvasható kézírásra.   

Gyakorlatok a vázlat kifejtéséhez, kiegészítéséhez.  

Néhány internetes szövegtípus formai és tartalmi jellemzőinek 

megfigyelése. Az írott és nyomtatott szöveg formájának üzenete. Az 

írásmű üzenetének, céljának, befogadójának megfelelő szókincs 

használata.  

Személyes élmények megfogalmazása különböző szövegtípusokban: 

jellemzés.   

Szövegalkotás az internetes műfajokban: pl. komment. 

Az írás nem nyelvi jeleinek (betűforma, -nagyság, sorköz, margó, 

távolság, színek, kiemelések stb.), a szöveg képének az írott üzeneten 

túli jelentése. A kézzel írt és a számítógépes szövegek 

különbözőségei, hasonlóságai.  

 

 

 

 

 

 

Informatika: internetes 

források adatainak 

megkeresése; új 

internetes  

kapcsolattartó műfajok 

nyelvi jellemzői. 

Vizuális kultúra: a 

szöveg képe.   

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Vázlat, jellemzés,  

Az írás nem nyelvi jelei: sorköz, betű, margó stb.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Helyesírás  Órakeret 

11 + 1 óra  

Előzetes tudás  
A tanult főbb helyesírási szabályok felismerése, alkalmazása a 

szövegalkotásban, az írásbeli munkákban. Helyesírási kézikönyv 

használata tanári segítséggel.  
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai 

A leggyakrabban előforduló, a helyesírási alapelvekre épülő helyesírási 

szabályok tudatosítása, azok fokozatos önálló alkalmazásának 

fejlesztése az írott kommunikációban. A szófajokhoz kapcsolódó 

legalapvetőbb és leggyakoribb helyesírási szabályok, normák 

megismertetése.   

A helyzetnek megfelelő, pontos helyesírás iránti igény kialakítása, a 

helyesírást segítő segédeszközök (helyesírási szabályzat, szótár stb.) 

önálló használatának fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Az alapvető helyesírási szabályok (kiejtés elve, szóelemzés eleve, 

hagyomány elve, egyszerűsítés) alkalmazása főleg a szófajtani 

ismeretek elsajátításához kapcsolódóan.  A tulajdonnév 

értelemtükröztető helyesírási alapjainak megismerése. A megismert 

helyesírási esetek felismerése és tudatos alkalmazása az írott szöveg 

megértése és szövegalkotási folyamatában; az önkontroll és 

szövegjavítás fokozatos önállósággal.  

Hibajavítási gyakorlatok segédeszközök használatával.   

Törekvés a mindennapi írásbeli alkotásokban az igényes 

helyesírásra.   

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek; idegen 

nyelv; vizuális kultúra; 

természetismeret; 

informatika: a 

tantárgyra jellemző 

tulajdonnevek, digitális 

kifejezések helyesírása.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Helyesírási alapelv (kiejtés elve, szóelemzés elve, hagyomány elve, 

egyszerűsítés elve), elválasztás.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

A szavak szerkezete és jelentése  Órakeret 

6 óra  

Előzetes tudás  
A szavak szerkezeti elemzése egyszerűbb esetekben: szótő, toldalékok, 

összetett szavak tagjai.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai 

Szókincsbővítés, annak megtapasztaltatása, hogy ugyanazt a tartalmat 

többféle szerkezettel, más-más szavakkal is ki lehet fejezni.   

Néhány, mindennapi metafora jelentésszerkezetének megfigyeltetése. A 

magyar és valamely tanult, ismert idegen nyelv szerkezete közötti 

hasonlóságok és különbözőségek fölfedeztetése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Az ige és főnév szemantikája.   

A leggyakoribb mindennapi metaforák jelentésszerkezetének 

megfigyelése a beszélt és írott szövegekben.   

Egynyelvű szótárak használata, könyvtári kutatás.   

Idegen nyelv: a tanult 

idegen nyelv 

szókincse.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

beszélt nyelvi metafora.  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

A nyelv szerkezete  

Órakeret 

19 + 2 

óra+15 

óra  

szabadon  

felhasznál 

ható  

Előzetes tudás  A tanult szófajok felismerése és megnevezése szójelentés alapján  

 toldalékos formában, mondatban és szövegben, megfelelő használatuk 

írott és beszélt szövegben.   

A tematikai 

egység 

nevelésifejlesztési 

céljai 

Nyelvi tudatosság figyelemfejlesztéssel: a magyar nyelv szerkezetének 

megfigyeltetése; a szavak szintjének részletesebb vizsgálata.   

Elemző képesség: a szófaji csoportok jellemző alaktani viselkedésének 

megfigyeltetése, főbb jellemzőinek megnevezése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

A szavak egy lehetséges osztályának, a szófajok legjellemzőbb 

csoportjainak áttekintése, szövegbeli és kommunikációs szerepük 

megfigyelése, alkalmazásuk a kommunikációban.   

A szófaji csoportok jellemző alaktani viselkedésének megfigyelése, 

főbb jellemzőinek megnevezése.  

Az alapszófajok típusai, szerkezetük, szerepük a szövegalkotásban.  

Az ige szerkezete, az igekötők szerepe az ige folyamatosságának, az 

irányultságának kifejezésében; az ige aspektualitása.  

A főnevek kategóriái, a tulajdonnevek néhány tipikus fajtája, 

szerkezete.  

A névmások szövegszervező szerepének megfigyelése, alkalmazása 

a szövegalkotásban.   

A tanult alapszófajok leggyakoribb képzőinek megismerése, 

szóalkotási gyakorlatok.  

A magyar nyelv szerkezetének összehasonlítása a tanult idegen nyelv 

szótani szerkezetével.  

Történelem: a beszéd 

kialakulása  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idegen nyelv: a tanult 

nyelv szótani 

sajátosságai  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Alapszófajok: ige, főnév, melléknév, számnév, határozószó, névmás, 

igenév,módosítószók, viszonyszók, névelők, névutók, igekötők.  
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A fejlesztés várt 

eredményei akét 

évfolyamos 

ciklus végén   

A tanuló törekszik gondolatait érthetően, a helyzetnek megfelelően 

megfogalmazni, adekvátan alkalmazni a beszédet kísérő nem nyelvi 

jeleket.  

Képes mások rövidebb szóbeli üzeneteinek, rövidebb hallott történeteknek 

a megértésére, összefoglalására, továbbadására.   

Képes önállóan a tanult hagyományos és internetes műfajokban  

(elbeszélés, leírás, jellemzés, levél, SMS, e-mail stb.) szöveget alkotni. 

Törekszik az igényes, pontos és helyes fogalmazásra, írásra.   

Az írott és elektronikus felületen megjelenő olvasott szövegek globális 

(átfogó) megértése, a szövegből az információk visszakeresése mellett 

képes újabb és újabb szövegértési stratégiákat megismerni, azokat 

alkalmazni. Képes önálló feladatvégzésre az információgyűjtés és 

ismeretszerzés módszereinek alkalmazásával (kézikönyvek és 

korosztálynak szóló ismeretterjesztő források).  

Felismeri a szövegértés folyamatát, annak megfigyelésével képes saját 

módszerét fejleszteni, hibás olvasási szokásaira megfelelő javító stratégiát 

találni, és azt alkalmazni.   

A tanuló ismeri a tanult alapszófajok (ige, főnév, melléknév, számnév, 

határozószó, igenevek, névmások), valamint az igekötők általános 

jellemzőit, alaki sajátosságait, a hozzájuk kapcsolódó főbb helyesírási 

szabályokat, amelyeket az írott munkáiban igyekszik alkalmazni is.  

A megismert új szavakat, közmondásokat, szólásokat próbálja aktív 

szókincsében is alkalmazni.  
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6. osztály Történelem  

65+7=72 óra  

 

Tematikai egység  A Magyar Királyság virágkora  

Órakeret 

13 óra  

+2 óra  

Össz:15  

Előzetes tudás  

Mesék, mondák és valós történetek a Hunyadiakról. A nándorfehérvári 

hősök.  

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Tudatosul a tanulóban, hogy a királyokat, uralkodókat a történetekben 

megismert személyes tulajdonságaik és a kor kihívásaira adott (a 

társadalom életére hatást gyakorolt) válaszaik eredményessége, illetve 

önfeláldozó magatartásuk alapján őrzi meg a történelmi emlékezet. Látja 

a törökellenes harcok hősiességének máig ható példáját. Felismeri az 

összefogás jelentőségét egy függetlenségéért küzdő nép életében. Látja a 

történelmi személyiség szerepét, jelentőségét, képes személyek, 

csoportok tetteinek megindokolására, valamint történetek mesei és 

valóságos elemeinek megkülönbözetésére. Megérti és értelmezi a képi 

és írásos források szövegét.  

 

Témák  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok   
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A királyi hatalom 

megerősítése I. Károly idején.  

 

Nagy Lajos, a lovagkirály.  

Főbb törvényei.  

Önálló tanulás képességének 

fejlesztése  

Egy középkori város: Buda.  

 

Hunyadi János törökellenes 

harcai. A nándorfehérvári 

diadal.  

Forrásfeldolgozó képesség 

fejlesztése  

Hunyadi Mátyás uralkodása és 

reneszánsz udvara. Uralkodók 

és államférfiak.  

 

A mohácsi vereség és 

következményei. Buda eleste.  

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Információk szerzése, 

rendszerezése és 

értelmezése szöveges és 

képi forrásokból. (Pl. I. 

Károly politikai és 

gazdasági intézkedése 

írásos és képi források 

felhasználásával.) 

– Történeti események 

feldolgozása mai 

szövegek és rövid korabeli 

források alapján. (Pl. a 

nándorfehérvári  

győzelem.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Lelet és rekonstrukció 

összevetése. (Pl.egy vár  

makettje és romjai.) 

 

Kommunikáció:  

– Tanulói kiselőadások 

tartása. (Pl. Élet a 

középkori Budán.) 

– Uralkodók és politikájuk 

jellemzése. (Pl. a 

lovagkirály külső és belső 

tulajdonságai.) 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

Népmesék és mondák Mátyás 

királyról.Arany János: Toldi.  

 

Ének-zene: 

Reneszánsz zene Mátyás király 

udvarából.  

 

Vizuális kultúra: 

A gótikus és a reneszánsz 

stílus építészeti emlékei 

Magyarországon. A 

középkori Buda 

műemlékei.  

Mátyás visegrádi palotája. A 

corvinák.  

 

 

 

 

+1 óra  

 

 

 

 

 

 

+1 óra  

  

Tájékozódás időben és térben: 

–Szinkronisztikus vázlat 

készítése (pl. a XIV-XV. 

századi egyetemes és magyar 

történelmi eseményeiről). 

  

Értelmező 

kulcsfogalom  

Változás és folyamatosság, történelmi forrás, tény és bizonyíték, 

értelmezés, történelmi nézőpont.  

 

Tartalmi 

kulcsfogalom  

Társadalom, társadalmi csoport, felemelkedés, lesüllyedés, életmód, város, 

gazdaság, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, adó, politika, állam, 

törvény, királyság, vallás, kultúra. 
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Fogalmak, 

adatok  

Fogalmak: aranyforint, nádor, nemes, ősiség és kilenced törvénye, 

kormányzó, végvár.  

Személyek: I. Károly, I. (Nagy) Lajos, Luxemburgi Zsigmond, Hunyadi 

János, Hunyadi Mátyás, I. Szulejmán. 

Topográfia: Nándorfehérvár, Visegrád, Mohács.  

Évszámok: 1308 (I. Károly), 1456 (Nándorfehérvár), 1458-1490 (Hunyadi 

Mátyás uralkodása), 1526 (a mohácsi vereség). 
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Tematikai egység  A világ és Európa a kora újkorban  

Órakeret 

14 óra  

+1 óra  

Össz:15  

Előzetes tudás  

Olvasmányok a földrajzi felfedezésekről, elsősorban Kolumbuszról, 

valamint a felfedezések előtti Amerikáról. Iskolai és iskolán kívüli 

ismeretek a protestáns vallásokról. Olvasmányok vagy filmélmények a 

Napkirályról és udvaráról.  

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A tanulóban tudatosul, hogy az emberi alkotótevékenység, 

kezdeményezőképesség (tudományos felfedezések és technikai 

találmányok stb.) a gazdasági fejlődés meghatározó elemei. Felismeri, 

hogy a felfedezők, újítók töretlen hite, szilárd akarata és kitartása záloga 

a sikerességnek. Látja, hogy a fejlettebb népek, államok erőfölényük 

birtokában leigázzák, gyarmatosítják a fejletlenebbeket, valamint, hogy 

az államok közötti és társadalmon belüli konfliktusok nem egyszer 

háborúhoz vagy polgárháborúhoz vezetnek, melyek jelentős 

emberáldozatokkal járnak.  

Felismeri a földrajzi felfedezések jelentőségét és hatását az európai és 

amerikai életmódra. Megérti a XVI-XVII. századi vallási megújulás 

okait és jelentőségét. Képes élményszerű ismeretek szerzésére a kora 

újkori „fényes udvarokról”, információk gyűjtésére, képi és szöveges 

források együttes kezelésére, a történelmi és földrajzi atlasz együttes 

használatára. Párhuzamokat keres megismert történelmi élethelyzetek, 

események és mai életünk között.  

 

Témák  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok   
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A földrajzi felfedezések okai 

és céljai. Hódítók és 

meghódítottak.  

Felfedezők, feltalálók.  

Problémamegoldó képesség  

fejlesztése  

A felfedezések hatása az 

európai (és amerikai) életre.  

 

A reformáció és a katolikus 

megújulás.  

Történelemformáló eszmék.  

 

Az alkotmányos királyság 

létrejötte Angliában.  

 

A Napkirály udvara.  

 

A felvilágosodás kora. 

Történelemformáló eszmék. 

 

Az észak-amerikai gyarmatok 

függetlenségi harca. Az 

Egyesült Államok létrejötte.  

Egyezmények, szövetségek. 

Ismeretszerzés, tanulás:  

– Információk szerzése és 

rendszerezése tanári 

elbeszélés, tankönyvi 

szövegek és képek alapján. 

(Pl. a Kolumbusz előtti  

Európán kívüli világról.) –

Következtetések levonása a 

feldolgozott információkból. 

(Pl. a reformáció fő tanításai 

egy Luther-szövegrészlet 

alapján.) 

– Írásos vagy rajzos vázlat 

elemzése. (Pl. a királyi 

önkényuralom és az 

alkotmányos királyság 

jellemzői.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Különbségek azonosítása 

egy-egy történelmi jelenség 

kapcsán (pl. a felfedezések 

okai és céljai) 

Kommunikáció:  

Vizuális kultúra: 

A protestáns templomok 

külső-belső arculata. A 

barokk stílus  

jellegzetességei. A versailles-i 

palota és Szentpétervár. A 

barokk legnagyobb mesterei.  

 

Ének-zene: 

A barokk és a klasszikus zene 

néhány mestere.  

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

Részleteknépszerű 

játékfilmekből (pl. Ridley 

Scott: A Paradicsom 

meghódítása; Eric Till: 

Luther; Mel Gibson: A 

hazafi). 

 

 

 

+ 1 óra  

  
– Beszámolók készítése. (Pl.  

egy felfedező útja.) –

Saját vélemény 

megfogalmazása (pl. a 

felvilágosodás 

felentőségéről).  

– Összehasonlító táblázatok 

készítése (pl. a katolikus és 

protestáns vallások 

különbségeiről). 

 

Tájékozódás időben és térben:  

– A korszak néhány kiemelt 

eseményének elhelyezése 

az időszalagon.  

– Néhány kiemelt esemény 

megjelölése 

kontúrtérképen. (Pl. a 
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felfedező utak és az első 

gyarmatok.) 

Értelmező 

kulcsfogalom  

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi 

forrás, értelmezés, jelentőség.  

 

Tartalmi 

kulcsfogalom  

Társadalom, társadalmi csoport, felemelkedés, lesüllyedés, életmód, város, 

gazdaság, termelés, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gyarmatosítás, 

politika, állam, államszervezet, alkotmányos királyság, köztársaság, 

parlamentarizmus, birodalom, vallás, vallásüldözés. 

 

Fogalmak, 

adatok  

Fogalmak: újkor, felfedező, gyarmat, manufaktúra, reformáció, protestáns, 

jezsuita, katolikus megújulás, felvilágosodás, alkotmány.  

Személyek: Kolumbusz, Luther, Kálvin, Cromwell, XIV. Lajos, Rousseau, 
Washington. 

Topográfia: Amerika, Versailles, London, Szentpétervár.  

Évszámok: 1492 (Kolumbusz), 1517 (Luther fellépése), 1776 (az amerikai 

Függetlenségi nyilatkozat). 

 

 

 

Tematikai egység  Magyarország a kora újkorban 

Órakeret 

18 óra  

+2 óra  

Össz:20  

Előzetes tudás  

Mondák és történetek Hunyadi Jánosról, a török ellenes harcok 

világáról, az „igazságos” Mátyásról, valamint a mohácsi tragédiáról.  
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A hazafiság erősítése a hódítókkal szembeni védekezés, a hősi 

önfeláldozás példáin keresztül. A tanuló felismeri, hogy az ország 

közösségeinek széthúzása gyengíti a társadalom védekező képességét a 

hódítókkal szemben, az összefogás és az egységes fellépés azonban még 

egy vereség esetén is a behódolás helyett megegyezést eredményezhet.  

Felismeri a török terjeszkedés megállításának jelentőségét hazánk és 

Európa szempontjából. Érzékeli, hogy két nagyhatalom közötti 

helyzetünk fokozott terhet rótt a társadalom minden rétegére. Látja a  

 

 

 politikai megosztottság következményeit. Észleli, hogy az egyeduralmi  

törekvések saját céljával ellentétes hatást válthatnak ki. Képes 

egymásnak ellentmondó források értékelésére. Igény felkeltése 

múzeumok, várak felkeresésére határokon innen és túl.  

 

Témák  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok   
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A három részre szakadt ország 

lakóinak élete.  

 

Végvári harcok – végvári 

hősök. A nagy várháborúk 

éve (1552).  

Békék, háborúk, 

hadviselés.Szociális 

kompetencia fejlesztése  

Reformáció és katolikus 

megújulás Magyarországon.  

 

Az Erdélyi Fejedelemség 

aranykora Bethlen Gábor 

idején.  

 

Élet a török hódoltságban. 

Öltözködés, divat. 

 

Habsburg-ellenes harcok és 

vallási mozgalmak a XVII. 

században, a török kiűzése.  

 

A Rákóczi-szabadságharc. 

Művészeti kompetencia  

fejlesztése  

Az ország újjáépítése, a 

hódoltsági területek 

benépesítése. 

Kisebbség, többség, 

nemzetiségek.  

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Információgyűjtés, 

rendszerezés a 

tankönyvből és 

olvasókönyvekből (pl. a 

végvári katonák életéről). 

– Életmód-történeti 

ismeretek gyűjtése. (Pl. a 

kor jellegzetes magyar, 

német és török  

ruházkodása.) 

 

Kritikai gondolkodás:  

– A három országrész 

jellegzetességeinek 

összevetése.  

– A személyiség szerepe a 

történelemben: (Pl. II.  

Rákóczi Ferenc élete, 

pályaképe.) 

 

Kommunikáció:  

– Kiselőadás tartása a 

reformációról és 

ellenreformációról. (Pl. 

kulturális hatásuk 

elemzése.) 

 

Tájékozódás időben és térben:  

– Történelmi térkép 

elemzése. (Pl. 

információk gyűjtése a 

három részre szakadt 

ország térképének 

segítségével.) 

Magyar nyelv és irodalom: 

Gárdonyi Géza: Egri 

csillagok; Arany János: Szondi 

két apródja.  

 

Ének-zene: 

Népdalok a török korból, 

kuruc dalok. A barokk zene. A 

tárogató.  

 

Vizuális kultúra: 

Jelentősebb barokk 

műemlékek Magyarországon. 

Az erdélyi építészet 

jellegzetességei.  

A török hódoltság műemlékei:  

mecsetek, minaretek és 

fürdők.  

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret:  

Részleteknépszerű  

játékfilmekből. (Pl. Várkonyi  

Zoltán: Egri csillagok.)  

 

 

 

 

 

+ 1óra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 1 óra  

Értelmező 

kulcsfogalom  

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, tény és 

bizonyíték, értelmezés, történelmi nézőpont. 

 

Tartalmi 

kulcsfogalom  

Társadalom, társadalmi csoport, felemelkedés, lesüllyedés, nemzetiség, 

népességfogyás, életmód, város, gazdaság, termelés, kereskedelem, 

pénzgazdálkodás, piac, adó, politika, állam, államszervezet, rendelet, 

birodalom, vallás, vallásüldözés. 

 

Fogalmak, 

adatok  

Fogalmak: végvár, hódoltság, szultán, szpáhi, janicsár, kuruc, labanc, 

hajdú, úrbér, jobbágyrendelet, zsellér, betelepítés, türelmi rendelet. 

Személyek: Dobó István, Bocskai István, Bethlen Gábor, Zrínyi Miklós, II.  
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 Rákóczi Ferenc, Mária Terézia, II. József. 

Topográfia: Pozsony, Bécs, Erdélyi Fejedelemség, Eger, Gyulafehérvár, 
Debrecen. 

Évszámok: 1541 (Buda török kézen), 1552 (a „nagy várháborúk” éve), 1686 

(Buda visszavívása), 1703–1711 (a Rákóczi-szabadságharc), 1740– 1780 

(Mária Terézia). 

 

 

 

 

Tematikai egység  

A forradalmak és a polgárosodás kora Európában és  

Magyarországon  

Órakeret 

20óra 

+2 óra  

Össz: 22  

Előzetes tudás  

Ismeretek olvasmányok és filmek alapján a francia forradalomról és  

Napóleonról. A gőz szerepe az első ipari forradalomban. Olvasmányok 

Széchenyiről, a Lánchídról és Kossuthról. Alsó tagozatos olvasmányok 

az 1848–49-es forradalomról és szabadságharcról.  

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A tanuló felismeri, hogy a polgárosodással párhuzamosan az szabadság, 

egyenlőség, testvériség eszméinek együttese nagy társadalmi mozgósító 

erővel hat. Látja, hogy a jelentős társadalmi és gazdasági 

átalakulásoknak egyaránt vannak győztesei és vesztesei, e folyamat 

vizsgálata feltárhatja a személyes és közösségi sors közötti  

összefüggéseket. Megérti, hogy az utókor nézőpontjából többnyire az 

válik történelmi személyiséggé, hőssé vagy mártírrá, aki a személyes 

érdekei elé a közösség hosszú távú érdekeit helyezi. Látja a középkori 

államok és a polgári nemzetállamok közti különbségeket. Értékeli a 

polgári nemzetállammá válás békés és erőszakos útjait. Hazafiságra 

nevelés a reformkor, a forradalom és a szabadságharc tanításának során. 

Megismeri és értékeli a korszak nagy történelmi személyiségei 

példamutató életét és munkásságát. Megismeri a reformkor 

legjelentősebb eredményeit, és értékeli ezek jelentőségét a korábbi 

magyarországi és a korabeli európai viszonyok tükrében. Képes a 

történeti forrásokon túl más tantárgyak ismereteinek, információinak 

felhasználására, következtetések levonására történelmi térképek 

segítségével.  

 

Témák  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok   
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A francia forradalom és 

vívmányai. A jakobinus terror.  

Kritikai gondolkodás 

fejlesztése  

 

Napóleon felemelkedése és 

bukása.  

Uralkodók és államférfiak.  

 

Az ipari forradalom első 

feltalálói és találmányai. 

Közlekedés, úthálózat, 

hírközlés.  

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Ismeretszerzés tanári 

elbeszélés és vázlatrajz 

alapján. (Pl. Széchenyi és 

Kossuth reformkori 

tevékenysége.) 

– Következtetések levonása 

rövid közjogi 

forrásrészletekből. (Pl. az  

Emberi és polgári jogok 

nyilatkozatából.) 

 

Kritikai gondolkodás:  

– Változások és hatásaik  

Magyar nyelv és irodalom: 

Csokonai, Kölcsey,  

Vörösmarty és Petőfi versei; 

Jókai Mór: A kőszívű ember 
fiai.   

Természetismeret: 

Az iparfejlődés környezeti 

hatásai.  

 

Ének-zene:  

Marseillaise, a nagy romantika 

mesterei. Erkel:  

Himnusz; Egressy Béni:  

 

 

+1 óra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Széchenyi István elméleti és 

gyakorlati munkássága.  

 

A reformkori rendi 

országgyűléseken felmerülő 

fő kérdések.  

 

Kossuth Lajos programja 

és szerepe a reformkorban.  

Hatékony tanulás 

képességének fejlesztése Az 

1848-as forradalom.  

A szabadságharc fontosabb 

csatái és jeles szereplői.  

nyomon követése. (Pl. a 

szabadságharc bukásának 

következményei.) 

– Érvekkel alátámasztott 

vélemény 

megfogalmazása. (Pl. 

Robespierre zsarnok vagy 

forradalmár?) 

 

Kommunikáció:  

– Tanulói kiselőadás 

jelentős történelmi 

személyiség életéről. (Pl. 

Wesselényi  

Miklósról, Kölcsey  

Ferencről.) 

 

Tájékozódás időben és térben:  

– Jelentős események 

egymásra hatásának 

vizsgálata. (Pl. a 

forradalom és a pozsonyi 

rendi országgyűlés 

történései.) 

Szózat; 1848-as dalok.  

 

Vizuális kultúra: 

A kort bemutató történeti 

festmények.  

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret:  

Részleteknépszerű 

játékfilmekből (pl. Andrzej  

Wajda: Danton; Bereményi 

Géza: A Hídember). 

 

 

 

 

+1 óra  

Értelmező 

kulcsfogalom  

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, 

értelmezés, jelentőség, történelmi nézőpont.  
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Tartalmi 

kulcsfogalom  

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, forradalom, 

felemelkedés, lesüllyedés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, 

gazdaság, termelés, erőforrás, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, 

gazdasági válság, adó, politika, állam, államforma, királyság, köztársaság, 

államszervezet, hatalmi ág, parlamentarizmus, közigazgatás, nemzet, 

vallás, vallásüldözés. 

 

Fogalmak, 

adatok  

Fogalmak: népfelség elve, jakobinus, polgári nemzet, ipari forradalom, 

tőkés, bérmunkás, kapitalizmus, rendi országgyűlés, alsótábla, felsőtábla, 

reformkor, közteherviselés, cenzúra, sajtószabadság, választójog, felelős 

kormány, jobbágyfelszabadítás, honvédség, trónfosztás, nemzetiségi 

törvény.  

Személyek: XVI. Lajos, Robespierre, Napóleon, Watt, Széchenyi István, 

Kölcsey Ferenc, Wesselényi Miklós, Kossuth Lajos, Deák Ferenc, Petőfi 

Sándor, Batthyány Lajos, Jellasics, Görgei Artúr, Bem József. Topográfia: 

Párizs, Waterloo, Debrecen, Isaszeg, Buda, Világos, Arad.  

Évszámok: 1789 (a francia forradalom kezdete), 1815 (a waterlooi csata),  

1830 (a Hitel megjelenése, a reformkor kezdete), 1832–1836  

(reformországgyűlés), 1848. március 15. (forradalom Pest-Budán), 1849.  

április 14. (a Függetlenségi nyilatkozat), 1849. október 6. (az aradi 

vértanúk és Batthyány Lajos kivégzése). 

 

 

 

A fejlesztés várt  Az egyetemes emberi értékek elfogadása ókori, középkori és kora újkori  
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eredményei akét  

évfolyamos ciklus 

végén  

egyetemes és magyar kultúrkincs élményszerű megismerésével. A 

családhoz, a lakóhelyhez, a nemzethez való tartozás élményének 

személyes megélése.  

A történelmet formáló, alapvető folyamatok, összefüggések felismerése 

(pl. a munka értékteremtő ereje) és egyszerű, átélhető erkölcsi tanulságok 

azonosítása.  

Az előző korokban élt emberek, közösségek élet-, gondolkodás- és 

szokásmódjainak felidézése.  

A tanuló ismerje fel, hogy a múltban való tájékozódást segítik a 

kulcsfogalmak és fogalmak, amelyek fejlesztik a történelmi tájékozódás 

és gondolkodás kialakulását.  

Ismerje fel, hogy az utókor a nagy történelmi személyiségek, nemzeti 

hősök cselekedeteit a közösségek érdekében végzett tevékenységek 

szempontjából értékeli.  

Tudja, hogy az egyes népeket főleg vallásuk és kultúrájuk, életmódjuk 

alapján tudjuk megkülönböztetni.  

Ismerje fel, hogy a vallási előírások, valamint az államok által  

megfogalmazott szabályok döntő mértékben befolyásolhatják a társadalmi 

viszonyokat és a mindennapokat.   

Tudja, hogy a történelmi jelenségeket, folyamatokat társadalmi, gazdasági 

tényezők együttesen befolyásolják.  

Tudja, hogy az emberi munka nyomán elinduló termelés biztosítja az 

emberi közösségek létfenntartását.  

Ismerje fel a társadalmi munkamegosztás jelentőségét, amely az 

árutermelés és pénzgazdálkodás, illetve a városiasodás kialakulásához 

vezet.  

Tudja, hogy a társadalmakban eltérő jogokkal rendelkező és eltérő 

vagyoni helyzetű emberek alkotnak rétegeket, csoportokat.  

Tudja, hogy az eredettörténetek, a közös szokások és mondák erősítik a 

közösség összetartozását, egyben a nemzeti öntudat kialakulásának 

alapjául szolgálnak.  

Tudja, hogy a társadalmi, gazdasági, politikai és vallási küzdelmek 

számos esetben összekapcsolódnak.  

Ismerje fel ezeket egy-egy történelmi probléma vagy korszak 

feldolgozása során.  

Legyen képes különbséget tenni a történelem különböző típusú forrásai 

között,és legyen képes a korszakra jellemző képeket, tárgyakat, 

épületeket felismerni.  

Legyen képes a történetek a feldolgozásánál a tér- és időbeliség 

azonosítására, a szereplők csoportosítására fő- és mellékszereplőkre, 

illetve a valós és fiktív elemek megkülönböztetésére. Ismerje a híres 

történelmi személyiségek jellemzéséhez szükséges kulcsszavakat, 

cselekedeteket.  

Legyen képes a tanuló történelmi ismeretet meríteni hallott és olvasott 

szövegekből, különböző médiumok anyagából.  
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Legyen képes emberi magatartásformák értelmezésre, információk 

rendezésére és értelmezésére, vizuális vázlatok készítésére. 

Legyen képes információt gyűjteni adott témához könyvtárban és 

múzeumban; olvasmányairól készítsen lényeget kiemelő jegyzetet. 

Képes legyen szóbeli beszámolót készíteni önálló gyűjtőmunkával  
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 szerzett ismereteiről, és kiselőadást tartani.  

Ismerje az időszámítás alapelemeit (korszak, évszázad, évezred) tudjon ez 

alapján kronológiai számításokat végezni. Ismerje néhány kiemelkedő 

esemény időpontját.  

Legyen képes egyszerű térképeket másolni, alaprajzot készíteni. Legyen 

képes helyeket megkeresni, megmutatni térképen, néhány kiemelt jelenség 

topográfiai helyét megjelölni vaktérképen, valamint távolságot becsülni és 

számítani történelmi térképen.  

Legyen képes saját vélemény megfogalmazása mellett mások 

véleményének figyelembe vételére.  

 

 

Ajánlott témakörök 6. 

osztály Angol nyelv  

 

A 4. évfolyamon megismert témakörök a tanulók életkorának megfelelően új szempontból, 

magasabb nyelvi szinten újra feldolgozhatók és bővíthetők, ezért az új témák mellett ezek is 

szerepelnek a táblázatban.  

 

Ajánlott témakörök  Kapcsolódási pontok  

Család   

Én és a családom.  

Családtagok bemutatása.  

Családi események, közös programok.  

Családi ünnepek. 
Napirend.  

Egy átlagos angol család bemutatása  

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: család és lakóhely.  

 

Erkölcstan: társas kapcsolatok, szokások.  

 

Technika, életvitel és gyakorlat: időbeosztás, 

napirend.  

Otthon   

Otthonom, szűkebb környezetem 

Lakóhelyiségek, bútorok, berendezési 

tárgyak.  

Kedvenc játékaim.  

Lakóhelyem, tágabb környezetem.  

Természetismeret: lakóhelyi környezet.  

 

Matematika: tájékozódás a térben, halmazok.  

 

Hon- és népismeret: az én városom, falum.  

Étkezés  

Napi étkezések.  

Kedvenc ételeim, italaim.  

Egészséges táplálkozás.  

Receptek, főzés, sütés.  

Angol étkezési szokások bemutatása  

Természetismeret: az ember megismerése és 

egészsége: étrend.  

 

Matematika: halmazok, diagramok készítése, 

értelmezése, táblázatok olvasása.  

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

926 

 

Idő, időjárás Az 

óra.  

Évszakok és hónapok.  

A hét napjai és a napszakok.  

Időjárás, időjárási jelenségek megfigyelése.  

Angliai időjárás bemutatása  

Természetismeret: az időjárás tényezői, 

ciklusok a természetben.  

 

Matematika: számok írása, olvasása, 

állítások igazságának eldöntése, tapasztalati 

adatok lejegyzése, táblázatba rögzítése. 

Öltözködés  

Évszakok és ruhadarabok.  

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: öltözködés, divat.   

 

Kedvenc ruháim. Divat.  

Külföldi sztárok öltözéke  

 

Matematika: halmazok.  

Sport  

Testrészek és mozgás. 

Sportok, sportfelszerelések. 

Kedvenc sportom. 

Sportversenyek.  

Amerikai és angol sportok összehasonlítása  

Természetismeret: az ember megismerése és 

egészsége: testrészek.  

 

Testnevelés és sport: mozgásos játékok, 

sportversenyek, szabályok.  

Iskola, barátok  

Iskolám, osztálytermünk.  

Tantárgyaim, tanáraim.  

Osztálytársaim, barátaim.  

Tanórán kívüli közös programjaink.  

Iskolai élet más országokban.  

Az angol oktatási rendszer bemutatása  

Az iskolánk bemutatása project segítségével  

Erkölcstan: társas kapcsolatok: barátság, 

szeretet, tisztelet, segítő kapcsolat.  

Szabadidő, szórakozás  

Szabadidős tevékenységek, kedvenc 

időtöltésem.  

Internet, interaktív játékok. Közös 

időtöltés barátokkal.  

 

Testnevelés és sport: sportok.  

 

Ének–zene: zenehallgatás.  

 

Dráma és tánc: színház, előadások.  

 

Vizuális kultúra: múzeumok, kiállítások.  

Természet, állatok 

Kisállatok.  

Kedvenc állataim.  

Állatok a ház körül.  

Vadon élő és állatkerti állatok.  

Állatok a nagyvilágban.  

Növények az otthonomban, iskolámban.  

Kontinensek, tájegységek.  

National Geographic  

Természetismeret: élőlények a ház körül, az 

állatok életmódjának főbb jellemzői, szoba- 

vagy kerti növények gondozása, érdekes 

növények; a Föld szépsége, egyedisége: a 

Kárpát-medence és hazánk nagytájai, 

növénytakarója és élővilága.  

 

Matematika: halmazok.  
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Ünnepek és szokások 

Az én ünnepeim.   

Ünnepek itthon és a nagyvilágban.  

Technika, életvitel és gyakorlat; történelem, 

társadalmi és állampolgári ismeretek: 

hétköznapok, ünnepek.  

Város, bevásárlás  

Városok, települések, falvak.  

Épületek, utcák.  

Tájékozódás, útbaigazítás.  

Üzletek, bevásárlóközpontok, piac.  

Vásárlás.  

Az én városom/falum.  

Szituációs gyakorlatok  

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: falvak és városok, közlekedés.   

 

Matematika: irányok, térbeli alakzatok.  

 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedés, 

vásárlás.  

 

Hon- és népismeret: az én városom, falum.  

Utazás, pihenés  

Vakáció, nyaralás.   

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedés.  

 

Táborok, osztálykirándulás.  Közlekedési 

eszközök.  

Hon- és népismeret: az én városom, falum, a 

hazai táj, a világörökség elemei.  

Fantázia és valóság  

Kedvenc olvasmányaim, könyveim.  

Képzeletem világa.  

Dráma és tánc: dramatikus játékok.  

 

Vizuális kultúra: képzeletem világa, 

műalkotások.  

Zene, művészetek  

Kedvenc zeném, együttesem. 

Film- és színházi élményeim, 

múzeumlátogatás.  Dalok 

tanulása  

Ének-zene: zenehallgatás.  

 

Dráma és tánc: színház, előadások.  

 

Rajz és vizuális kultúra: múzeumok, 

kiállítások.  

Környezetünk védelme  

Veszélyeztetett állat- és növényvilág. 

Nevezetes napok: Fák és madarak Napja, a 

Víz Világnapja, a Duna Napja.  

Szelektív hulladékgyűjtés.  

Környezetszennyezés  

Természetismeret: környezeti rendszerek 

állapota, védelme, fenntarthatósága.  

 

Matematika: diagramok készítése, 

értelmezése, táblázatok olvasása.  

Egészséges életmód A 

rendszeres testedzés. A 

helyes táplálkozás.  

 

Természetismeret: az ember megismerése és 

egészsége: étrend.  

 

Technika, életvitel és gyakorlat: egészséges 

életmód.  
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A fejlesztés várt 

eredményei a két  

évfolyamos ciklus 

végén  

A1 szintű nyelvtudás:  

A tanuló megérti a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott 

célnyelvi óravezetést, az ismert témákhoz kapcsolódó kérdéseket, rövid 

megnyilatkozásokat, szövegeket.  

Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal 

kommunikál.  

Felkészülés után elmond rövid szövegeket.  

Közös feldolgozás után megérti az egyszerű olvasott szövegek lényegét, 

tartalmát.  

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatokat ír, mintát követve önálló írott 

szövegeket alkot.   

 

 

6. osztály NÉMET  

Fejlesztési 

egység  Hallott szöveg értése  

Előzetes 

tudás  

Aktív részvétel az órai tevékenységekben, a célnyelvi óravezetés követése, az 

egyszerű tanári utasítások és kérdések, valamint a korábban feldolgozott 

szövegek megértése, begyakorolt rövid párbeszédek folytatása, minta alapján 

egyszerű szövegek alkotása.   

A tematikai 

egység  

A kissé komplexebb formában elhangzó és kevesebb nonverbális elemmel 

támogatott célnyelvi óravezetés követése;  

az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó, kevesebb nonverbális elemmel  

nevelési- 

fejlesztési 

céljai  

támogatott és bővülő szókinccsel megfogalmazott, de továbbra is rövid, 

egyszerű tanári utasítások megértése;  

az ismert témákhoz kapcsolódó, egy-egy rövid mondatból álló kérdések, 

néhány rövid mondatból álló megnyilatkozások megértése; a 

mindennapi témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegekben az 

ismerős szavak, fordulatok felismerése, ezekből következtetés a szövegek 

témájára;   

a megértést segítő feladatokra támaszkodva a lényeg és néhány konkrét 

információ kiszűrése ismert témájú rövid, egyszerű szövegekből; néhány, 

a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb alkalmazása. 

A fejlesztés tartalma  
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A kissé komplexebb formában elhangzó és kevesebb nonverbális elemmel támogatott 

célnyelvi óravezetés növekvő biztonsággal történő követése (pl. osztálytermi 

rutincselekvések, a közös munka megszervezése, eszközhasználat).   

Rövid, egyszerű tanári utasítások alaposabb és biztosabb megértése (pl. játékos feladatok; 

manuális tevékenységek; mozgásos, játékos tevékenységek).   

A tanulóhoz közel álló, ismert témákról szóló rövid kérdések és néhány rövid mondatból álló 

szövegek megértése.  

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

szövegek bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése a szövegekben, 

következtetések levonása a témára, lehetséges tartalomra vonatkozóan; a szöveg lényegének 

kiszűrése megértést segítő, változatos feladatok segítségével.   

A megértés során egyre tudatosabb támaszkodás a hallott szövegeket kísérő nonverbális 

elemekre (pl. képek, képsorok, tárgyak, testbeszéd, hanglejtés) és a beszédhelyzetre.   

Tanári ösztönzésre a hallott szövegből kiszűrt információk egyre tudatosabb összekapcsolása 

a témával kapcsolatos egyéb ismeretekkel, és ezek alapján következtetések levonása a 

tartalomra vonatkozóan.   

Különböző beszélők egyre biztosabb 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 hangsúlyozva, megismételve 

beszélnek.   

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  

Dalok, versek, képekkel illusztrált mesék és történetek, kisfilmek, animációs filmek, a 

korosztálynak szóló egyéb hangzó anyagok, tanárral, tanulótársakkal, célnyelvi országokból 

érkező személyekkel folytatott rövid párbeszédek, tanári beszéd.  

 

 

Fejlesztésiegység  Szóbeli interakció  

Előzetes tudás  

Részvétel interakciót igénylő tevékenységekben, egyszerű nyelvi 

eszközök alkalmazásával.   

A tematikai 

egység  

nevelési- 

fejlesztési céljai  

A beszédszándék kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő 

szókinccsel és nonverbális elemekkel támogatva;  

egyszerű kérdések feltevése ismert témákról, illetve 

válaszadás egyszerű nyelvi eszközökkel a hozzá intézett 

kérdésekre; rövid beszélgetés folytatása ismert témákról, 

egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt 

beszédfordulatokkal;  

rövid beszélgetés folytatása a társakkal a tanult témákról;  

 rövid, egyszerű szövegek közös előadása; az ismert szöveg célnyelvi 

normákhoz közelítő kiejtése, helyes intonációval és megfelelő 

beszédtempóban. 

A fejlesztés tartalma  
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A mondanivaló nonverbális elemekkel (pl. testbeszéddel, hanglejtéssel, vizuális eszközökkel) 

támogatott kifejezése bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel.  

Rövid válaszokkal, cselekvéssel való reagálás ismert témákhoz vagy osztálytermi 

szituációkhoz kapcsolódó, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre, 

kérésekre, felszólításokra.  

Egyszerű kérdések feltevése ismert témákhoz, osztálytermi szituációkhoz, egyéni 

szükségletekhez kapcsolódva.  

Egyszerű nyelvi eszközöket és nonverbális elemeket tartalmazó rövid párbeszéd eljátszása 

társakkal.  

Kommunikálás begyakorolt beszédfordulatokkal (pl. bemutatkozás, bemutatás, üdvözlés,  

köszönés, alapvető információ kérése és adása saját magáról, társairól, közvetlen 

környezetéről, különböző dolgok kérése és adása, tetszés, nemtetszés kifejezése). Meg 

nem értés esetén nonverbális elemekkel, pl. testbeszéddel támogatott ismétlés, 

magyarázat kérése.  

Néhány egyszerű, a beszélgetés strukturálása szempontjából fontos elem megismerése és 

alkalmazása (pl. beszélgetés kezdeményezése, figyelemfelhívás).  

Hallott, látott jelenségekre (pl. váratlan osztálytermi történésekre, időjárással kapcsolatos 

megfigyelésekre) való reagálás egyszerű nyelvi eszközökkel.  

Aktív részvétel dalok, mondókák, versek, mesék, történetek előadásában, szóbeli nyelvi 

játékokban; nonverbális elemekkel támogatott történet elmondásába való bekapcsolódás az 

ismert szavak, kifejezések, beszédfordulatok szintjén.  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  

Dalok, mondókák, versek, mesék, illusztrált történetek, mozgással kísért rövid 

cselekvéssorok, kérdések, rövid párbeszédek, dramatizált jelenetek, néhány mondatos 

leírások, egyszerű felszólítások, kérések, információ hiányán, illetve különbözőségén alapuló 

szövegek.  

 

 

Fejlesztésiegység  Összefüggő beszéd  

Előzetes tudás  

Néhány összefüggő mondat elmondása önmagáról és a tanult 

témákról. A megismert versek, mondókák felidézése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Rövid, egyszerű szövegek elmondása, illetve párbeszéd előadása 

társaival közösen, tanári segítséggel;  

egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott, összefüggő leírás 

adása saját magáról és a környezetében előforduló tárgyakról, 

élőlényekről, eseményekről;   

néhány egyszerű nyelvtani szerkezet és mondatfajta 

használata; a szavak, szócsoportok, egyszerű 

cselekvések, történések összekapcsolása kötőszavakkal; 

munkájának bemutatása egyszerű nyelvi eszközökkel; 

ismert szöveg elmondása a célnyelvi normához közelítő 

kiejtéssel, intonációval és beszédtempóban.   

 
A fejlesztés tartalma  
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Gyermekirodalmi mű (pl. vers, dal, mese), történet, cselekvéssor közös vagy önálló előadása 

társak, másik osztály, szülők vagy tanárok részére.  

Felkészülést követően nonverbális elemekkel támogatott egyszerű nyelvi eszközökkel, 

begyakorolt beszédfordulatokkal megfogalmazott szerepjáték előadása társakkal.   Minta 

alapján, tanári segítséggel összefüggő szöveg alkotása; szavak, szócsoportok, cselekvéssorok 

összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, de, azután).  

Egyénileg vagy csoportban létrehozott alkotás, tárgy rövid bemutatása és értékelése (pl. közös 

plakát készítése, kiállítása, szóbeli bemutatása és értékelése).  

Tanári példa vagy autentikus hangzóanyag hallgatása és együttes elmondása után közös vagy 

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

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

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  

Dalok, versek, mesék, rövid történetek, cselekvéssorok, leírások (pl. tanulói munka 

bemutatása), rövid szerepek, interaktív feladatok.  

 

 

Fejlesztésiegység  Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás  

Részvétel olvasást igénylő nyelvi tevékenységekben, ismert szavak, 

rövid szövegek elolvasása.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A megértést segítő elemekre támaszkodva felismeri és megérti az 

egyszerű szövegekben az ismert nevek, szavak és mondatok 

felismerése és megértése;  

a különböző műfajú, egyszerű, autentikus szövegek lényegének 

megértése;   

egyszerű, autentikus szövegekből néhány alapvető információ 

kiszűrése;  az olvasott szövegre vonatkozó egyszerű feladatok 

elvégzése;  a készségek, képességek kreatív használata az 

olvasott szövegek értelmezéséhez;  

érdeklődés kialakítása a célnyelvi kultúra irodalmi, művészeti 

alkotásai iránt.  

A fejlesztés tartalma  
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Rövid, hétköznapi szövegekben ismerős nevek, szavak és egyszerű fordulatok felismerése. 

Írott szöveggel kapcsolatos tevékenységek végzése (pl. leírás alapján illusztráció 

készítése,képek sorba rendezése, szövegrészlettel való párosítása). 

Egyszerű, különböző műfajú szövegek olvasása, lényegük megértése, a szövegek 

feladatokonkeresztül történő feldolgozása. 

Különböző műfajú szövegek (pl. versek, mesék, történetek, fabulák, viccek) közös 

olvasása.Egyszerű, informatív szövegből (pl. brosúrából, menetrendből, utcai táblákról, 

feliratokról)tárgyszerű információ szerzése. 

Rövid, egyszerű, írott instrukciók követése képek segítségével (pl. játék összerakása, 

útbaigazítás).  

Egyszerűsített nyelvezetű irodalmi alkotások olvasása (pl. versek, mesék, dalszövegek, 

novellák).  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  

Történetek, hirdetések, plakátok, egyszerű katalógusok, egyszerű üzenetek, útleírások, 

képeslapok, feliratok, nyomtatványok hagyományos és online formában.  

 

 

Fejlesztésiegység  Íráskészség  

Előzetes tudás  

Részvétel írást igénylő játékos nyelvi tevékenységekben, s ezek 

során rövid szavak, mondatok másolása.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása;  

Megadott mintát követve különböző műfajú és életkorának 

megfelelő témájú rövid szövegek alkotása;  

írásbeli válaszadás személyes adatokra vonatkozó egyszerű 

kérdésekre;  

a közösen feldolgozott olvasott szöveghez kapcsolódó írásbeli 

feladatok elvégzése;  

részvétel írásbeli nyelvi játékokban;  

a meglévő szókincs, tudás képes kreatív alkalmazása az őt 

érdeklő témájú, egyszerű szövegek írásához. 

A fejlesztés tartalma  
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Szavak és rövid szövegek másolása, illetve hallás utáni leírása.  

Rövid mondatok írása egyszerű nyelvi szerkezetek felhasználásával (pl. napirend 

bemutatása,emberek, állatok, tárgyak jellemzése, képfeliratok készítése). 

Különböző műfajú, egyszerű, rövid szövegek írása (pl. hagyományos vagy 

elektronikusképeslap, üdvözlőlap, meghívó, üzenet, SMS, e-mail). 

Egyszerű, autentikus kérdőívek, adatlapok kitöltése.  

Projektmunka készítése (pl. poszterek, hirdetések, faliújságok, tájékoztató táblák, ismertetők). 

Az életkornak megfelelő irodalmi művek (pl. mesék, történetek) bizonyos elemeinek 

megváltoztatása, átírása.  

Különböző típusú szövegek kreatív írása (pl. napló, dalszöveg, listaversek, szabadversek). 

Egy-két mondatos üzenet, illetve bejegyzés írása internetes közösségi oldalon, blogban vagy 

fórumban.  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  

Leírás, felirat, utasítás, képeslap, üdvözlőkártya, meghívó, üzenet, SMS, e-mail, levél, 

adatlap, bejegyzés, dalszöveg. 

 

 

Ajánlott témakörök  

 

Ajánlott témakörök  Kapcsolódási pontok  Óraszám  

Család   

Családtagok bemutatása. Családi 

események, közös programok.  

Családi ünnepek.  

Szokásos napi tevékenységek.  

Családtagok otthoni feladatai.  

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: család 

és lakóhely.  

 

Erkölcstan: társas kapcsolatok, 

szokások.  

Technika, életvitel és gyakorlat: 

időbeosztás, napirend.  

7 óra  

Otthon   

Otthonom, szűkebb környezetem 

Lakóhelyiségek, bútorok, 

berendezési tárgyak. 

Lakóhelyem, tágabb 

környezetem.  

Természetismeret: lakóhelyi 

környezet.  

Matematika: tájékozódás a 

térben, halmazok.  

Hon- és népismeret: az én 

városom, falum.  

8 óra  

Étkezés  

Kedvenc ételeim, italaim.  

Egészséges táplálkozás.  

Receptek, főzés, sütés.  

Természetismeret: az ember 

megismerése és egészsége: 

étrend.  

Matematika: halmazok, 

diagramok készítése, 

értelmezése, táblázatok 

olvasása.  

8 óra  
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Idő, időjárás  

Évszakok és hónapok.  

A hét napjai és a napszakok. 

Időjárás, időjárási jelenségek 

megfigyelése.  

Természetismeret: az időjárás 

tényezői, ciklusok a 

természetben.  

Matematika: számok írása, 

olvasása, állítások igazságának 

eldöntése, tapasztalati adatok 

lejegyzése, táblázatba rögzítése. 

8 óra  

Öltözködés  

Kedvenc ruháim.  

Divat.  

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

öltözködés, divat.   

 

Matematika: halmazok.  

7 óra  

Sport  

Sportok, sportfelszerelések. 

Kedvenc sportom. 

Sportversenyek.  

Sportlétesítmények  

Természetismeret: az ember 

megismerése és egészsége: 

testrészek.  

Testnevelés és sport: mozgásos 

játékok, sportversenyek, 

szabályok.  

7 óra  

Iskola, barátok  

Tantárgyaim, tanáraim.  

Osztálytársaim, barátaim. 

Tanórán kívüli közös 

programjaink.  

Erkölcstan: társas kapcsolatok:  

barátság, szeretet, tisztelet, 

segítő kapcsolat.  

7 óra  

 

Iskolai élet más országokban.    

Szabadidő, szórakozás 

Szabadidős tevékenységek, 

kedvenc időtöltésem.  

Internet, interaktív játékok.  

Közös időtöltés barátokkal.  

Találkozó megbeszélése.  

Testnevelés és sport: sportok.  

 

Ének–zene: zenehallgatás.  

 

Dráma és tánc: színház, 

előadások.  

Vizuális kultúra: múzeumok, 

kiállítások.  

7 óra  

Természet, állatok  

Vadon élő és állatkerti állatok.  

Állatok a nagyvilágban. 

Növények az otthonomban, 

iskolámban.  

Kontinensek, tájegységek.  

Természetismeret: élőlények a 

ház körül, az állatok 

életmódjának főbb jellemzői, 

szoba- vagy kerti növények 

gondozása, érdekes növények; a  

Föld szépsége, egyedisége: a 

Kárpát-medence és hazánk 

nagytájai, növénytakarója és 

élővilága.  

 

Matematika: halmazok.  

7 óra  
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Ünnepek és szokások 

Az én ünnepeim.   

Előkészületek. 

Ünnepek itthon és a 

nagyvilágban.  

Technika, életvitel és gyakorlat; 

történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

hétköznapok, ünnepek.  

6 óra  

Város, bevásárlás  

Városok, települések, falvak.  

Épületek, utcák.  

Tájékozódás, útbaigazítás. 

Üzletek, bevásárlóközpontok, 

piac.  

Vásárlás.  

Az én városom/falum.  

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: falvak 

és városok, közlekedés.   

 

Matematika: irányok, térbeli 

alakzatok.  

 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

közlekedés, vásárlás. Hon- és 

népismeret: az én városom, 

falum.  

8 óra  

Utazás, pihenés  

Vakáció, nyaralás.   

Táborok, osztálykirándulás.   

Közlekedési eszközök.  

Technika, életvitel és gyakorlat: 

közlekedés.  

 

Hon- és népismeret: az én 

városom, falum, a hazai táj, a 

világörökség elemei.  

7 óra  

Fantázia és valóság 

Kedvenc olvasmányaim, 

könyveim.  

Képzeletem világa.  

Dráma és tánc: dramatikus 

játékok.  

 

Vizuális kultúra: képzeletem 

világa, műalkotások.  

5 óra  

Zene, művészetek  

Kedvenc zeném, együttesem. 

Film- és színházi élményeim, 

múzeumlátogatás.   

Ének-zene: zenehallgatás.  

 

Dráma és tánc: színház, 

előadások.  

 

Rajz és vizuális kultúra: 

múzeumok, kiállítások.  

4 óra  

 

 

 

 

Környezetünk védelme 

Veszélyeztetett állat- és 

növényvilág.  

Nevezetes napok: Fák és 

madarak Napja, a Víz 

Világnapja, a Duna Napja.  

Szelektív hulladékgyűjtés.  

Természetismeret: környezeti 

rendszerek állapota, védelme, 

fenntarthatósága.  

 

Matematika: diagramok 

készítése, értelmezése, 

táblázatok olvasása.  

6óra  
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Egészséges életmód  

A rendszeres testedzés.  

A helyes táplálkozás.  

Természetismeret: az ember 

megismerése és egészsége: 

étrend.  

 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

egészséges életmód.  

6 óra  

 

Összesen:  108 óra  

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két  

évfolyamos ciklus 

végén  

A1 szintű nyelvtudás:  

A tanuló megérti a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott 

célnyelvi óravezetést, az ismert témákhoz kapcsolódó kérdéseket, 

rövid megnyilatkozásokat, szövegeket.  

Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal 

kommunikál.  

Felkészülés után elmond rövid szövegeket.  

Közös feldolgozás után megérti az egyszerű olvasott szövegek 

lényegét, tartalmát.  

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatokat ír, mintát követve önálló 

írott szövegeket alkot. 

 

 

 

6. osztály Erkölcstan 

 

Tematikai egység 
Társadalmi együttélés 

Órakeret  

11+1óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

Ismétlés, a 6. osztályos ismeretanyag megalapozása.  

Történelmi és irodalmi ismeretek különféle népekről, vallásokról és a 

társadalmi egyenlőtlenségekről. Személyes lakóhelyi tapasztalatok 

ugyanezekről. Különféle népek, vallások, csoportok szokásainak, 

ünnepeinek ismerete. Internetes virtuális közösségekben szerzett 

személyes tapasztalatok.  

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai 

Az etnikai és vallási sokszínűség tudatosítása, elfogadtatása és értékként 

való kezelése. A kisebbségi tanulók esetében ezek identitáselemként 

való megerősítése.  

A szociális érzékenység fejlesztése és a személyes felelősség érzésének 

felkeltése.  

Az internet használatával és a virtuális közösségekkel kapcsolatos 

veszélyek tudatosítása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Etnikai közösségek 

Milyen népcsoportok élnek hazánkban, illetve a környékünkön? Kik 

vannak többségben az országban, és kik alkotják a kisebbséget? Én 

hová tartozom?  

Mit tudunk a magyarországi kisebbségi népcsoportokról? Milyen 

sajátos jelképeik, szokásaik, hagyományaik és ünnepeik vannak? Jó-

e, ha egy országban többféle nép és többféle kultúra él egymás 

mellett? Milyen értékek és milyen nehézségek forrása lehet ez a 

helyzet?  

Lehet ugyanaz a népcsoport egyik helyen kisebbségben, míg más 

helyen többségben? Van-e felelőssége a többségi népcsoportok 

tagjainak a kisebbségiekkel szemben?  

 

Vallási közösségek 

Milyen vallási közösségek működnek Magyarországon, illetve a 

környékünkön? Melyek alkotják a többséget, és melyek tartoznak a 

kisebbséghez hazánkban? Mit tudunk róluk? Jó-e, ha egy 

társadalomban többféle vallási csoport él egymás mellett? Milyen 

értékek és milyen problémák származhatnak egy térségben a vallási 

sokszínűségből?  

 

Társadalmi egyenlőtlenségek 

Kire mondhatjuk, hogy gazdag, illetve szegény? Minek alapján?  

Miért alakulnak ki vagyoni különbségek az emberek között?  

Mennyire függ az egyéntől, hogy milyen anyagi körülmények között 

él? Elképzelhető-e olyan társadalom, amelyben mindenki egyforma 

anyagi helyzetben van? Ha lenne ilyen, az igazságos társadalom 

lenne? Kell-e a gazdagoknak segíteniük a szegényeket? Mikor jogos 

valakit kedvezményben részesíteni? Hogyan lehet és hogyan nem 

szabad másokkal szemben előnyösebb helyzetbe jutni?  

 

Virtuális közösségek 

Milyen okai lehetnek annak, hogy az interneten gyorsan ki tud 

alakulni egy virtuális közösség? Milyen előnyei és milyen hátrányai 

lehetnek az ilyen csoportokhoz való tartozásnak? Mi az, amit nem 

illik vagy éppen veszélyes közreadni magunkról és másokról egy 

internetes közösségi oldalon?  

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: a magyarság 

eredete; mondókák, 

krónikák, 

nyelvtudomány; 

hasonlóságok és 

különbségek a katolikus 

és a protestáns vallások 

között.  

 

Vizuális kultúra:  

valóság és képzelet.  

 

Dráma és tánc: 

némajátékos, szöveges 

és mozgásos 

improvizációk; 

improvizációk 

összefűzése 

jelenetsorokká; 

történetek feldolgozása 

különféle drámajátékos 

tevékenységekkel.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Népcsoport, vallási közösség, többség, kisebbség, szokás, hagyomány, 

ünnep, társadalom, vagyon, egyenlőség, egyenlőtlenség, igazságosság, 

igazságtalanság, tisztességes és tisztességtelen előnyszerzés, gazdagság, 

szegénység, szolidaritás, virtuális közösség.  
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Tematikai egység 
A technikai fejlődés hatásai 

Órakeret  

10+2óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

Az ember és a természet közötti kapcsolatra vonatkozó általános 

ismeretek. Példa értékű technikatörténeti ismeretelemek. Különböző 

technikai eszközök használatához kapcsolódó személyes tapasztalatok.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai 

Annak tudatosítása, hogy az emberi tevékenység hatással van a 

környezet állapotára, és mi magunk is szerepet játszhatunk a természet 

károsításában vagy védelmében.  

A tulajdonhoz való személyes viszony árnyalása a közösségi és a 

köztulajdon fogalmának bevezetésével.  

A modern technika mindennapi életet érintő pozitív és negatív 

hatásainak felismertetése. A média viselkedést befolyásoló hatásainak 

tudatosítása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az ökológiai lábnyom 

Milyen kapcsolatban áll egymással az ember és a természet? Miért 

nem egyforma az emberek ökológiai lábnyoma a Föld minden 

részén? Mit tehetek a saját ökológiai lábnyomom csökkentése 

érdekében? Családom ökológiai lábnyoma.  

 

Az ember és a technika 

Hogyan befolyásolja a technika fejlődése az ember életét? Melyek a 

mai világ legfontosabb technikai eszközei? Hogyan hat ezek jelenléte 

az egyének és a közösségek életére? Mik az előnyeik, mik a 

hátrányaik és mik a veszélyeik? Lehet-e függővé válni egy technikai 

eszköztől? Akikre büszkék lehetünk, magyar feltalálók.  

 

Enyém, tied, mienk 

Mit tekinthetek a saját tulajdonomnak? Milyen védelem illeti meg a 

magántulajdont?  

Lehet-e közös tulajdonom más emberekkel? Hogyan használható és 

miként védhető meg a közös tulajdon?  

Kié a köztulajdon? Hogyan használható és miként védhető meg? 

Mikor lehet és mikor nem közös tulajdont vagy köztulajdont 

magáncélra használni?  

 

A mozgóképek hatása 

Miért van annyi reklám a tévében és az interneten? Milyen 

eszközökkel próbálnak meg befolyásolni minket a reklámok? Miért 

és hogyan hatnak ránk a televíziós filmsorozatok?  

Hogyan alakítják a reklámok és a tévésorozatok a választásaimat és a 

véleményemet?  

Természetismeret: a 

környezet és az ember 

egysége.  

 

Magyar nyelv és 

irodalom: a 

tömegkommunikáció 

legfőbb üzeneteinek 

dekódolása.  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat:  

környezettudatosság.  

 

Vizuális kultúra: 

tervezett és alakított  

környezet; vizuális  

kommunikáció, 

jelértelmezés, 

jelalkotás; kép és 

szöveg.  
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ökológiai lábnyom, fogyasztás, technikai eszköz, függőség, 

magántulajdon, közösségi tulajdon, köztulajdon, visszaélés, média, 

reklám.  

 

 

Tematikai egység 
A mindenséget kutató ember 

Órakeret  

10+2 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 
A tudományos kutatás és a művészi alkotás eszköztárának használatával 

kapcsolatos személyes tapasztalatok.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai 

A vallások sokszínűségével és közös jellemzőivel kapcsolatos, különféle 

forrásokból származó ismeretek bővülésének elősegítése és 

rendszereztetése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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A vallás mint lelki jelenség 

Miért gondolja az emberek jelentős része, hogy létezik egy embernél 

hatalmasabb erő is a világban? Milyen elképzelések alakultak ki 

különböző kultúrákban erről az erőről?  Hogyan próbálnak az 

emberek kapcsolatba lépni a természetfeletti világgal, és miért fontos 

ez nekik?  

El lehet-e képzelni a világot természetfeletti erő létezése nélkül is?  

 

Vallási közösség és vallási intézmény 

Milyen keretei, szertartásai és jelképei alakultak ki a természetfeletti 

erő(k) tiszteletének? Milyen helyeket, könyveket és tárgyakat 

tartanak szentnek egyes kultúrákban az emberek?  

A világ vallásai közül melyek vannak jelen a lakóhelyünkön és  

Magyarországon? Világvallások  

 

A tudomány 

Mit csinálnak a tudósok? Milyen kérdésekre keresik a válaszokat és 

milyen módon? Vajon mitől függ, hogy találnak-e választ az 

általuk feltett kérdésekre? Milyen mélységben ismerhető meg a 

világ? Én milyen kérdéseket tennék fel a világról, ha tudós lennék?  

 

A művészet 

Mit csinálnak a művészek? Miért fontos számukra az, amit tesznek? 

Milyen eszközeik vannak arra, hogy kifejezzék az érzéseiket és a 

gondolataikat? Miért érdekel olyan sok embert az, amit mások 

előadnak vagy alkotnak?  

Bárkiből lehet művész? Hozzám melyik művészeti terület áll a 

legközelebb és miért? Művészeti ágak  

Természetismeret: a  

Föld helye a  

Naprendszerben és a  

Világegyetemben; 

Kopernikusz 

tudománytörténeti 

jelentősége.  

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: a Biblia; 

történetek az 

Ószövetségből; a 

görögök és rómaiak 

vallása; Az  

Újszövetség; Jézus  

története; a 

kereszténység 

kialakulása és 

elterjedése: üldözött 

vallásból államvallás; a 

római katolikus egyház 

felépítése, jellemzői. 

Az iszlám vallás 

megjelenése és 

alapvető tanításai.  

 

Magyar nyelv és 

irodalom: képek és 

formák a költészetben; 

az irodalmi művek  

szóbeli és írásbeli 

szövegműfajainak 

jellemzői.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Természeti erő, természetfeletti erő, vallás, egyház, templom, szertartás, 

vallási jelkép, ima, böjt, zarándoklat, szent könyv, szent hely, tudomány, 

tudományos megismerés, művészet, művészi alkotás, világkép, világnézet.  
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A fejlesztés várt 

eredményei akét  

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló tisztában van az egészség megőrzésének jelentőségével, és tudja, 

hogy maga is felelős ezért.  

Tudatában van annak, hogy az emberek sokfélék,  elfogadja és értékeli a 

testi és lelki vonásokban megnyilvánuló sokszínűséget, valamint az 

etnikai és kulturális különbségeket.  

Gondolkodik saját személyiségjegyein, törekszik a megalapozott 

véleményalkotásra, illetve vélekedéseinek és tetteinek utólagos 

értékelésére.  

Gondolkodik rajta, hogy mit tekint értéknek; tudja, hogy ez befolyásolja a 

döntéseit, és hogy időnként választania kell még a számára fontos értékek 

között is.  

Képes különféle szintű kapcsolatok kialakítására és ápolására; átlátja saját 

kapcsolati hálójának a szerkezetét; rendelkezik a konfliktusok 

kezelésének és az elkövetett hibák kijavításának néhány, a gyakorlatban 

jól használható technikájával.  

Fontos számára a közösséghez való tartozás érzése; képes átlátni és 

elfogadni a közösségi normákat.  

Nyitottan fogadja a sajátjától eltérő véleményeket, szokásokat és 

kulturális, illetve vallási hagyományokat.  

Érzékeli, hogy a társadalom tagjai különféle körülmények között élnek, 

képes együttérzést mutatni az elesettek iránt, és lehetőségéhez mérten 

szerepet vállal a rászorulók segítésében. Megbecsüli a neki nyújtott 

segítséget.  

Tisztában van azzal, hogy az emberi tevékenység hatással van a környezet 

állapotára, és törekszik rá, hogy életvitelével minél kevésbé károsítsa a 

természetet.  

Ismeri a modern technika legfontosabb előnyeit és hátrányait, s felismeri 

magán a függőség kialakulásának esetleges előjeleit.  

Tisztában van vele, hogy a reklámok a nézők befolyásolására törekszenek, 

és kritikusan viszonyul a különféle médiaüzenetekhez.  

Érti, hogy a világ megismerésének többféle útja van (különböző 

világképek és világnézetek), s ezek mindegyike a maga sajátos 

eszközeivel közelít ugyanahhoz a valósághoz.  

 

 

 

INFORMATIKA  

 

 

6. évfolyam  

heti 1,5 óra= 54 óra  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  1. Az informatikai eszközök használata  

Órakeret  

6 óra 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va
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Előzetes tudás  
Programok indítása.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Adott informatikai környezet tudatos használata. Az informatikai 

eszközök egészségre gyakorolt hatásával való ismerkedés. A 

számítógéppel való interaktív kapcsolattartás megteremtése.  

 Víruskereső programok használata.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Az operációs rendszer alapműveleteinek megismerése Az 

operációs rendszerek alapszolgáltatásai, eszközkezelés.  

Mappaműveletek: mappaszerkezet létrehozása, másolás, mozgatás, 

törlés, átnevezés.  

Állománykezelés: létrehozás, törlés, visszaállítás, másolás, mozgatás, 

átnevezés, nyomtatás, megnyitás, keresés.  

Állományok típusai.  

Számítástechnikai mértékegységek.   

Természetismeret; 

matematika; idegen 

nyelvek; magyar nyelv 

és irodalom: a 

számítógéppel segített 

tanulás módszereinek 

alkalmazása során a 

fájl- és  

mappaműveletek 

alkalmazása, 

mértékegységek, 

számrendszerek.  

A számítógéppel való interaktív kapcsolattartás  

A számítógép és a legszükségesebb perifériák rendeltetésszerű 

használata.  

Az iskolai hálózat használata. Hálózati be- és kijelentkezés, 

hozzáférési jogok, adatvédelem.  

A gépterem házirendjének megismerése, betartása.  

 

Víruskereső programok használata  

Víruskereső program alkalmazása, vírus keresése.   

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Információ, adat, bit, számítógép, periféria, billentyűzet, monitor, egér, 

háttértár, operációs rendszer, állománytípus, állományművelet, 

mappaművelet, hozzáférési jog, vírus, víruskereső program.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  2. Alkalmazói ismeretek  

Órakeret 

20 óra  

 

2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus 

létrehozása  

 

Előzetes tudás  

Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete és alkalmazása. 

Szövegbevitel billentyűzetről.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Szöveges dokumentumok létrehozása, mentése. Szövegműveletek 

végrehajtása. Multimédiás dokumentumok előállítása kész 

alapelemekből.  
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Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Rajzos-szöveges dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása, 

mentése   

Rajzok készítése.  

Műveletek rajzrészletekkel.   

Elemi alakzatok rajzolása, módosítása.  

A vágólap használata.  

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: rajz 

készítése történelmi 

vagy társadalmi 

témáról, pl. címer, 

családfa, egyszerű  

 

 

alaprajzok készítése.  

 

Természetismeret: 

természettudományi témájú 

ismeretterjesztő források 

tanári segítséggel történő 

keresése, követése, 

értelmezése, az 

ismeretszerzés 

eredményeinek bemutatása; 

vázlatrajz készítése a 

lakóhelyről és környékéről.  
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Szövegműveletek végrehajtása 

Állomány mentése.   

Szöveges állomány megnyitása.  

Szöveg javítása.  

Karakterformázás.  

Bekezdésformázás.  

Szöveg kijelölése, másolása, mozgatása, törlése.  

Helyesírás ellenőrzése.  

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek; 

magyar nyelv és irodalom: 

nyomtatott és elektronikus 

formájú irodalmi, 

ismeretterjesztő, 

publicisztikai szövegek 

olvasása és megértése; a 

szövegelemzés; az 

információskommunikációs 

társadalom műfajainak 

megfelelő olvasási 

szokások gyakorlása, az 

ezekhez kapcsolódó tipikus 

hibák és veszélyek 

felismerése, kiküszöbölése; 

alapvető nyelvhelyességi, 

helyesírási ismeretek 

alkalmazása; rövidebb 

beszámolók anyagának 

összegyűjtése, rendezése 

különböző nyomtatott és 

elektronikus forrásokból.  

Multimédiás dokumentumok előállítása kész alapelemekből  

Szöveg, kép, hang, animáció elhelyezése a dokumentumban.  

A prezentáció testreszabása, háttér, áttűnés, animáció beállítása.  

Bemutatók készítése közös munkában, csoportokban.  

Egyéb multimédiás dokumentumok előállítása.  

Természetismeret: 

prezentációk készítése 

önállóan és 

csoportmunkában.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szövegegységek, multimédia, prezentáció, dia, diavetítés.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, 

információmegjelenítés   

Előzetes tudás   
Fen
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Az adatok rögzítését, értelmezését, vizsgálatát, szemléltetését segítő  

eszközök megismerése. Adatok csoportosítása, táblázatba 

rendezése. Néhány közhasznú információforrás használata. 

Adatkeresés digitális tudásbázis-rendszerben. Térképhasználati 

ismeretek alapozása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Az adat értelmezését, vizsgálatát, szemléltetését segítő eszközök 

megismerése  

Az adat fogalmának megismerése.  

Az adatok rögzítését, értelmezését, vizsgálatát, szemléltetését segítő 

eszközök használata.  

Adatok feldolgozását segítő műveletek végzése.  

Matematika: tárgyak, 

személyek, alakzatok, 

jelenségek, 

összességek 

összehasonlítása 

mennyiségi  

tulajdonságaik szerint; 

becslés; mennyiségek 

fogalmának alapozása; 

tárgyak 

tulajdonságainak 

kiemelése (analizálás); 

összehasonlítás, 

azonosítás,  

megkülönböztetés;  

Tapasztalati 

függvények, sorozatok 

alkotása, értelmezése 

stb.; matematikai 

modell keresése 

változások leírására, 

rajzolt, illetve tárgyi 

jelek értelmezése 

tevékenységgel,  

történés kitalálásával,  

szavakban 

megfogalmazott 

helyzetről, történésről 

készült matematikai  

„szöveg” értelmezése.  

 

Természetismeret: az 

anyagok és testek 

érzékelhető 

tulajdonságainak  
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 megfigyelése, 

összehasonlítása; 

kísérletek végzése, a 

történés többszöri 

megfigyelése, adatok 

jegyzése, rendezése, 

ábrázolása; 

együttváltozó 

mennyiségek 

összetartozó 

adatpárjainak 

jegyzése.  

Adatok értelmezése, csoportosítása, táblázatba rendezése Adatok 

értelmezése és rögzítése táblázatban.  

 

Néhány közhasznú információforrás használata  

Közhasznú információforrások adatainak értelmezése.  

 

Adatkeresés digitális tudásbázis-rendszerben  

Digitális tudástárak megismerése.  

Online tudástárak használata.  

 

Térképhasználati alapismeretek megszerzése  

Útvonalkeresők, térképes keresők használata.  

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: a tanult 

helyek megkeresése a 

térképen; események, 

jelenségek leolvasása 

történelmi 

térképekről; 

távolságok becslése és 

számítása történelmi 

térképeken; tanult 

események, 

jelenségek topográfiai 

helyének megmutatása 

térképen.  

Kulcsfogalmak/fogalmak 

Információ, adat, információforrás, online tudástár, adatbázis, 

térkép, koordináta, útvonalkereső.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és 

módszerekkel  

Órakeret 

16 óra  

 

3.1. A problémamegoldáshoz szükséges módszerek és 

eszközök kiválasztása   

Fen
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rtó
 ál
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vá
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Előzetes tudás  

Információ felismerése, kifejezése. Információforrások ismerete. 

Algoritmus ismerete, megfogalmazása. A tevékenységek műveletekre 

bontása önállóan vagy tanári segítséggel.  

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Információ gyűjtése, feldolgozása. A problémamegoldás lépéseinek 

ismerete és ábrázolása. Az informatikai eszközök és módszerek 

alkalmazási lehetőségeinek megismerése. Csoporttevékenységben való 

részvétel.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Az információ jellemző felhasználási lehetőségeinek megismerése 

A problémamegoldáshoz szükséges információ gyűjtése, 

felhasználása.   

Jelrendszerek ismerete.  

Magyar nyelv és 

irodalom; idegen 

nyelvek; matematika; 

erkölcstan;  

természetismeret; 

énekzene; vizuális 

kultúra; technika, 

életvitel és gyakorlat; 

testnevelés és sport: a 

tantárgyak által használt 

jelölésrendszerek 

ismerete.  
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Az algoritmus informatikai fogalmának megismerése  

Problémák algoritmusainak megtervezése.  

A megoldás lépéseinek szöveges, rajzos készítése, értelmezése.  

Folyamatábra készítése.  

Természetismeret; 

technika, életvitel és 

gyakorlat: a 

tantárgyakban tanult 

tevékenységek 

szöveges, rajzos 

megfogalmazása, 

algoritmizálása, 

folyamatábrák 

készítése.  

 

Matematika:  

gondolkodás, 

értelmezésmodellek  

(pl. rajzos modellek, 

gráfok) megértése. 

Algoritmus követése, 

értelmezése, készítése. 

Alkotás és kreativitás –  

rendszeralkotás 

(elemek elrendezése 

különféle szempontok 

szerint; rendszerezést 

segítő eszközök - 

fadiagram, útdiagram, 

táblázatok - használata, 

készítése). Megalkotott 

rendszer átalakítása. A 

gráf szemléletes 

fogalma, egyszerű 

alkalmazásai.  
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Problémák megoldása önállóan, illetve irányított csoportmunkában 

Az algoritmuskészítés lépéseinek az ismerete. Algoritmus tervezése, 

különböző megoldási lehetőségek tanulmányozása.  

Az informatikai eszközök és módszerek alkalmazási lehetőségeinek 

megismerése a problémamegoldás különböző fázisaiban.  

Magyar nyelv és 

irodalom; idegen 

nyelvek; matematika; 

erkölcstan; történelem; 

társadalmi és 
állampolgári ismeretek;  

természetismeret; 

énekzene; vizuális 

kultúra; technika, 

életvitel és gyakorlat; 

testnevelés és sport: a 

tantárgyak 

tananyagainak egyéni 

vagy csoportos 

feldolgozása, a 

produktum bemutatása 

multimédiás 

eszközökkel.  Többféle 

megoldási mód 

keresése, az alternatív 

megoldások 

összevetése.  

A robotika alapjainak megismerése  

A folyamatos beavatkozást, vezérlést igénylő problémák megoldási 

módjának megismerése.  

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a 

rendszeresen 

végrehajtandó 

tevékenységek 

alaputasításainak 

kidolgozása.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Probléma, információ, kód, utasítás, művelet, algoritmus, folyamatábra, 

vezérlés.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  3.2. Algoritmizálás és adatmodellezés   

Előzetes tudás  

Egyszerű felhasználói szoftverek alapszintű kezelése. Utasítások 

leírásainak használata. Alapvető matematikai műveletek ismerete.  

Síkgeometriai ismeretek.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Algoritmusok megvalósítása a számítógépen. Kész programok 

kipróbálása. Vezérlésszemléletű problémák megoldása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  
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Adott feladat megoldásához tartozó algoritmusok megfogalmazása, 

megvalósítása számítógépen  

Fejlesztőrendszerek alaputasításainak ismerete, alkalmazása. 

Egyszerűbb feladatok megoldási algoritmusainak megvalósítása 

Logo vagy más fejlesztőrendszer segítségével.  

Matematika: modellek 

(pl. rajzos modellek, 

gráfok) értelmezése, 

algoritmus követése, 

értelmezése, készítése.  

 

 Rendszeralkotás, 

elemek elrendezése 

különféle szempontok 

szerint; rendszerezést 

segítő eszközök - 

fadiagram, útdiagram, 

táblázatok - 

használata, készítése; 

megalkotott rendszer 

átalakítása. A gráf 

szemléletes fogalma, 

egyszerű alkalmazásai.  

A problémamegoldás során az ismert adatokból az eredmények 

meghatározása  

Adatok bevitele, az adatok alapján az eredmények meghatározása, a 

végeredmények megjelenítése.  

Természetismeret: 

műveletek, 

összefüggések 

kiszámolása. Válasz 

megfogalmazása szóban 

és írásban.  

 

Matematika: 

ismerethordozók 

használata - 

oktatásitanulási 

technológiákkal való 

megismerkedés, azok 

interaktív használata.  

A programozni kívánt 

művelettel kapcsolatos 

alapvető ismeretek.  
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Feladatok megoldása egyszerű, automataelvű fejlesztőrendszerrel 

Az algoritmizálási készségek fejlesztésére alkalmas 

fejlesztőrendszerek megismerése.  

Problémamegoldás folyamatának értelmezése.  

 

Matematika: 

tájékozódás a síkban 

(alapvető fogalmak 

és eljárások 

felidézése, 

alkalmazása). A 

tájékozódást segítő 

viszonyszavak.  

Feltételeknek megfelelő 

alkotások elképzelése a 

megalkotásuk előtt. 

Szerkesztések 

különböző eszközökkel 

és eljárásokkal.  

Objektumok létrehozása 

adott feltételek szerint. 

Geometriai alakzatok 

tulajdonságai. 

Koordinátarendszer, 

koordináták.  

Kulcsfogalmak/  Bemeneti adat, eredmény, utasítás, algoritmus.  

fogalmak   

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  3.3. Egyszerűbb folyamatok modellezése   

Előzetes tudás  Egy fejlesztői rendszer alapszintű ismerete.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Oktatóprogramok használata. A különböző típusú beállítások 

módosító szerepének felismerése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

A szabályozó eszközök hatásának megfigyelése  

oktatóprogramokban  

Interaktív oktatóprogramok használata.  

Beavatkozás a program folyamataiba.  

A beállítások módosító szerepének felismerése.  

Matematika: 

oktatásitanulási 

technológiákkal való 

megismerkedés, azok 

interaktív használata.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Eljárás, beállítás, paraméter, interaktivitás, oktatóprogram.  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  4. Infokommunikáció  

Órakeret 

6 óra 

 4.1. Információkeresés, információközlési rendszerek   

Előzetes tudás  

Egyszerű alkalmazói programok indítása, használata. Keresőkérdések 

megfogalmazása tanári segítséggel.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Keresőkérdések alkotása, a keresés eredményének értelmezése, a keresés 

pontosítása. Információforrások kiválasztása, használata.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Keresőkérdések megfogalmazása  

Böngészőprogram kezelése, webcímek beírása, linkek használata, 

portálok felkeresése.  

Kulcsszavas és tematikus keresés.  

Kereső operátorok ismerete.  

Keresőkérdések megfogalmazása, értelmezése, pontosítása.  

 

Irányított információkeresés eredményének értelmezése 

Találatok értelmezése.  

A találatok során kapott információk tanulmányozása.   

A keresés céljának leginkább megfelelő oldalak felkeresése.   

Biológia-egészségtan: 

állatokról, növényekről 

képek, adatok gyűjtése.  

Információforrások irányított kiválasztása 

Konkrét információforrások használata.  

Hírportálok felkeresése.  

Magyar nyelv és 

irodalom: kulturális 

hírportálon keresztül 

egy meglátogatandó 

színházi előadás 

műsorának keresése.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Webhely, webcím, böngésző, link, keresés, keresőgép, tematikus keresés, 

kulcsszavas keresés, kereső operátorok, hivatkozásgyűjtemény.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

4.2. Az információs technológián alapuló 

kommunikációs formák   

Előzetes tudás  

Egyszerű alkalmazói programok indítása, használata. A számítógép 

alapvető használata, böngészőprogram ismerete.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Információ küldése, fogadása. Elektronikus levelezőrendszer 

használata. Saját e-mail cím készítése. Netikett ismerete.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  
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Az információ küldésének és fogadásának megismerése. 

Kapcsolatteremtés infokommunikációs eszközök útján 

Levelezőrendszer alapvető szolgáltatásainak ismerete és 

alkalmazása.  

Saját e-mail cím létrehozása.  

Üzenet küldése, fogadása, válasz a kapott üzenetre, levél  

Idegen nyelvek:  

levelezés külföldi 

diákokkal, 

partneriskolákkal.  

továbbítása, mellékletek csatolása. A 

mobilkommunikáció eszközei.  

 

Felelős magatartás az online világban  

Netikett ismerete. A kommunikáció írott és íratlan szabályai.   

Adatvédelem, az információk megosztásának etikai kérdései.   

Az online kommunikációban rejlő veszélyek elleni védekezés.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Levelezőrendszer, e-mail cím, elektronikus levél, regisztráció, címzett, 

másolat, rejtett másolat, tárgy, melléklet, csatolás, válasz, továbbítás, 

netikett.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  4.3. Médiainformatika  

Előzetes tudás  

Egyszerű alkalmazói programok indítása, használata. CD, DVD 

használata. Böngészőprogram használata, fontosabb portálok ismerete.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A hagyományos és az elektronikus média kezelése, internetes média 

elérése, információk letöltése a számítógépre, információk értelmezése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Internetes portálok, szöveges és képi információforrások használata 

Weboldalak megtekintése, mentése.  

Szöveg, kép mentése weboldalról.  

Hang-, képanyagok elérése, videomegosztó rendszerek felkeresése.  

Elektronikus könyv keresése, olvasása.   

Médiatárak keresése, médiumok elérése, használata.  

Oktatási célú adatbázisok használata.  

Oktatóprogramok használata.  

Idegen nyelv: nyelvi 

oktatóprogramok 

használata.  

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek; magyar 

nyelv és irodalom: 

korabeli filmek 

megtekintése (Magyar 

Nemzeti  

Filmarchívum), 

közkönyvtárak 

felkeresése, 

elektronikus könyv 

olvasása.  
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Elektronikus média, videomegosztás, elektronikus könyv, médiatár, 

oktatóprogram.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  5. Az információs társadalom 

Órakeret 

4 óra 

 5.1. Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai   

Előzetes tudás  

Az informatikai biztonsággal kapcsolatos tapasztalatok 

megfogalmazása.  

A számítógép vagy a programok használata során tapasztalt esetleges  

 

 meghibásodások megfogalmazása.  

Infokommunikációs eszközök használata során tanúsított viselkedési 

módok megfigyelése.   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai 

Az informatikai biztonsággal kapcsolatos ismeretek megértése.  

Az adatvédelem érdekében alkalmazható lehetőségek megértése. Az 

informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályok 

megértése.  

Az információforrások feltüntetése a dokumentumokban.   

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Az informatikai biztonság kérdései  

Az informatikai biztonsággal kapcsolatos ismeretek.  

A számítógép és a számítógépen tárolt adatok védelme.  Technika, életvitel és 

gyakorlat: a tevékenység 

elvégzéséhez és 

eredményéhez kapcsolódó 

biztonságos 

eszközhasználat.  

Az adatokat – különösen a személyes információkat – érintő 

visszaélések, veszélyek és következmények megismerése 

Adatvédelemmel kapcsolatos fogalmak.  

Adatkezeléssel kapcsolatos eljárások megismerése.  

A személyes adatok védelme.  

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a személyes 

életvitel tevékenységei, 

eljárásai.  

Az infokommunikációs viselkedési szabályok megismerése  

Az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó 

szabályok megismerése.  

A hálózat használatára vonatkozó szabályok megismerése, 

értelmezése.  

Technika, életvitel és 

gyakorlat:  

közreműködés a közösségi 

normák kialakításában.  
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Az információforrások megkülönböztetése a saját 

dokumentumban Információforrások gyűjtése.  

A felhasznált információforrások feltüntetése a saját 

dokumentumban.  

Fizika; kémia; biológia-

egészségtan: az információ 

gyűjtéséhez és 

feldolgozáshoz szükséges 

kommunikációs készségek 

megalapozása.  

 

Magyar nyelv és irodalom: 

az 

információskommunikációs 

társadalom műfajainak 

megfelelő olvasási 

szokások gyakorlása, az 

ezekhez kapcsolódó tipikus 

hibák és veszélyek 

felismerése, kiküszöbölése.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  
Informatikai biztonság, adat, személyes adat, adatvédelem, adatkezelés, 

netikett, információ, információforrás, hivatkozás.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  5.2. Az e-szolgáltatások szerepe és használata  

Előzetes tudás  

Elektronikus szolgáltatásokkal kapcsolatos tapasztalatok, vélemények 

megfogalmazása.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai 

Az elektronikus szolgáltatások hétköznapi életben betöltött szerepének 

felismerése.  

A szolgáltatások céljainak azonosítása, működésének megfigyelése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Az e-szolgáltatások hétköznapi életben betöltött szerepének 

megismerése  

A globális információs társadalom jellemzői.  

Elektronikus szolgáltatások szerepe és használata a hétköznapi 

életben.  

Biológia-egészségtan:  

egészséges életmód.  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a 

környezetben 

megismerhető 

munkatevékenységek.  
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Információs társadalom, elektronikus szolgáltatás, regisztráció, 

leiratkozás, azonosító, jelszó.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  6. Könyvtári informatika  

Órakeret 

2 óra  

Előzetes tudás  

A könyvtári terek, alapszolgáltatások, elterjedtebb 

dokumentumtípusok jellemzőinek és a könyv bibliográfiai azonosító 

adatainak ismerete. Betűrendezés.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A könyvtár forrásainak és eszközeinek tanári segítséggel való alkotó 

és etikus felhasználása a tanulmányi feladatok során.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Könyvtártípusok megkülönböztetése. Az iskolai könyvtár 

eszköztárának készségszintű használata  

Tájékozódás az iskolai könyvtár tér- és állományszerkezetében. Az 

iskolai könyvtár eszköztárának készségszintű használata a 

könyvtári terek funkcióinak és a könyvtári abc ismeretében.  

Könyvtárlátogatás a települési könyvtárban.  

Matematika: ismeretek 

rendszerezése.  

Könyvtári szolgáltatások  

A hagyományos és új információs eszközökön alapuló könyvtári 

szolgáltatások megismerése.  

A könyvtár alapszolgáltatásainak használata.  

A könyvtári katalógus funkciójának megértése.  

Katalógusrekord (-cédula) adatainak értelmezése.  

Minden tantárgy  

keretében: ajánlott 

olvasmányokkal 

kapcsolatos feladatok. 

Csoportos 

könyvtárlátogatás,  

 

 könyvtári óra.  

 

Magyar nyelv és 

irodalom: az önálló 

feladatvégzés egyes 

lépéseinek elkülönítése 

és gyakorlása 

(könyvtárlátogatás, 

könyvkölcsönzés, 

gyermeklexikon).  Fen
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Információkeresés  

Megadott művek keresése a könyvtár szabadpolcos állományában a 

feliratok és a raktári jelzet segítségével.  

Keresőkérdések megfogalmazása tanári segítséggel.  

Magyar nyelv és 

irodalom: írás, 

szövegalkotás. 

Rövidebb beszámolók 

anyagának 

összegyűjtése, 

rendezése különböző 

nyomtatott (lexikonok, 

kézikönyvek) és 

elektronikus 

forrásokból.  

Dokumentumtípusok, kézikönyvek  

Hagyományos és nem hagyományos dokumentumok formai, 

tartalmi, használati jellemzőinek megállapítása; csoportosításuk. A 

korosztálynak készült tájékoztató források, segédkönyvek biztos 

használata.  

Magyar nyelv és 

irodalom: ismerkedés 

különböző 

információhordozók 

természetével, 

kommunikációs 

funkcióival és 

kultúrájával. A média 

kifejező eszközei. Az 

újság tartalmi és 

formai jellemzése, a 

nyomtatott és az 

online  

felületek 
összehasonlítása.  

Sajtóműfajok. A 

nyomtatott és az 

elektronikus 

szövegek jellemzői. 

Szövegek műfaji 

különbségének 

érzékelése. 

Anyanyelvi kultúra, 

ismeretek az 

anyanyelvről. 

Helyesírási 

kézikönyvek. A 

média különféle 

funkcióinak 

felismerése. Adott  
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 szöveg fikciós vagy 

dokumentum- 

jellegének 

megfigyelése, 

felismerése.  

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: 

segédkönyvek, 

kézikönyvek, atlaszok, 

lexikonok használata. 

Tanult események, 

jelenségek topográfiai 

helyének megmutatása 

térképen.  

 

Természetismeret: 

tájékozódás a hazai 

földrajzi, környezeti 

folyamatokról - 

információgyűjtés 

tanári irányítással 

(földrajzi helyek, 

térképek keresése, 

digitális 

lexikonhasználat). 

Térképfajták. Térkép 

és földgömb 

használata.  

 

Matematika:  

ismerethordozók 

használata (pl. 

matematikai 

zsebkönyvek, 

szakkönyvek, 

ismeretterjesztő 

könyvek, lexikonok, 

feladatgyűjtemények, 

táblázatok, 

képletgyűjtemények).  Fen
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Forráskiválasztás  

A megadott problémának megfelelő nyomtatott és elektronikus 

források irányított kiválasztása.   

A könyvtárhasználati és informatikai alapokra építő 

információgyűjtést igénylő feladatok.  

Magyar nyelv és 

irodalom:  

feladatvégzés 

könyvekkel, 

gyermeklapokkal  

(válogatás, 

csoportosítás,  
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 tematikus 

tájékozódás). 

Anyaggyűjtés 

nyomtatott és 

elektronikus források 

segítségével.  

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: információk 

gyűjtése adott témához 

segítséggel 

könyvtárban, 

médiatárban, 

múzeumokban.  

 

Vizuális kultúra: 

tárgyakkal, 

jelenségekkel, 

műalkotásokkal 

kapcsolatos 

információk gyűjtése.  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a 

tevékenység 

információforrásainak 

használata az egyéni 

tevékenységhez, 

tervekhez kapcsolódó 

szöveges, képi, hang 

alapú információk 

célzott keresése 

tapasztalati, valamint 

nyomtatott és 

elektronikus 

forrásokban.  

 

Természetismeret: 

tájékozódás a 

környezet anyagairól. 

Válogatás információs 

anyagokban és 

gyűjteményeikben 

(könyv és médiatár, 

kiállítási-múzeumi 

anyagok).  
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Bibliográfiai hivatkozás, forrásfelhasználás  

A forrásmegjelölés etikai vonatkozásainak megértése.  

Minden tantárgy, 

feladat esetében: a  

Saját és mások gondolatainak elkülönítése.  

A felhasznált források önálló azonosítása a dokumentumok főbb 

adatainak (szerző, cím, hely, kiadó, év) megnevezésével.  

forrásfelhasználás 

jelölése.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Könyvtár, kézikönyvtár, katalógus, hivatkozás, forrás, könyv, időszaki 

kiadvány, honlap, CD, DVD, lexikon, enciklopédia, szótár, atlasz.  
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A fejlesztés várt 

eredményei a két  

évfolyamos ciklus 

végén  

A tanuló az informatikai eszközök használat témakör végére ismerje a 

számítógép részeinek és perifériáinak funkcióit, tudja azokat önállóan 

használni;  

tudjon a könyvtárszerkezetben tájékozódni, mozogni, könyvtárat váltani, 

fájlt keresni;  

tudjon segítséggel használni multimédiás oktatóprogramokat; tudjon az 

iskolai hálózatba belépni, onnan kilépni, ismerje és tartsa be a hálózat 

használatának szabályait; ismerje egy vírusellenőrző program 

kezelését.  

 

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére  

ismerje a szövegszerkesztés alapfogalmait, legyen képes önállóan 

elvégezni a leggyakoribb karakter- és bekezdésformázásokat; használja 

a szövegszerkesztő nyelvi segédeszközeit;  

ismerje egy bemutatókészítő program egyszerű lehetőségeit, tudjon 

rövid bemutatót készíteni; ismerje fel az összetartozó adatok közötti 

egyszerű összefüggéseket; segítséggel tudjon használni tantárgyi, 

könyvtári, hálózati adatbázisokat, tudjon különféle adatbázisokban 

keresni;  

tudjon különböző dokumentumokból származó részleteket saját 

munkájában elhelyezni.   

 

A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel 

témakör végére  

legyen képes összegyűjteni a problémamegoldáshoz szükséges 

információt;  

ismerje a problémamegoldás alapvető lépéseit;  

képes legyen önállóan vagy segítséggel algoritmust készíteni; 

tudjon egyszerű programot készíteni; legyen képes egy 

fejlesztőrendszer alapszintű használatára; a problémamegoldás 

során legyen képes együttműködni társaival.  

 

A tanuló az infokommunikáció témakör végére  

legyen képes a böngészőprogram főbb funkcióinak használatára; legyen 

képes tanári segítséggel megadott szempontok szerint információt 

keresni; legyen képes a találatok értelmezésére; legyen képes az 

elektronikus levelezőrendszer önálló kezelésére; legyen képes 

elektronikus és internetes médiumok használatára; legyen képes az 

interneten talált információk mentésére; ismerje a netikett szabályait.  

 

A tanuló az információs társadalom témakör végére 
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 ismerje az informatikai biztonsággal kapcsolatos fogalmakat; 

ismerje az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat; ismerje az 

adatvédelem érdekében alkalmazható lehetőségeket; ismerje az 

informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó 

szabályokat;  

szerezzen gyakorlatot az információforrások saját dokumentumokban 

való feltüntetésében.  

 

A tanuló a könyvtári informatika témakör végére  

a különböző konkrét tantárgyi feladataihoz képes az iskolai könyvtárban 

a megadott forrásokat megtalálni, és további releváns forrásokat keresni; 

konkrét nyomtatott és elektronikus forrásokban képes megkeresni a 

megoldáshoz szükséges információkat;  

el tudja dönteni, mikor vegye igénybe az iskolai vagy a lakóhelyi 

könyvtár szolgáltatásait.  

 

 

6. évfolyam  

Matematika  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai 

logika, kombinatorika, gráfok 

Órakeret 

6+folyamatos  

3  

  10%  1  

  

szabadon 

tervezhető 

órakeret  

3  

Előzetes tudás  Adott tulajdonságú elemek halmazba rendezése. Halmazba tartozó elemek 

közös tulajdonságainak felismerése, megnevezése. Annak eldöntése, hogy 

egy elem beletartozik-e egy adott halmazba.  

A változás értelmezése egyszerű matematikai tartalmú szövegben. Több, 

kevesebb, ugyanannyi fogalma. Állítások igazságtartalmának eldöntése.  

Néhány elem sorba rendezése, az összes eset megtalálása (próbálgatással).  

 

A tematikai 

egység 

nevelésifejlesztési 

céljai  

Ismeretek tudatos memorizálása, felidézése.   

A megtanulást segítő eszközök és módszerek megismerése, értelmes, 

interaktív használatának fejlesztése.  

A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok megismerése.  

Valószínűségi és statisztikai szemlélet fejlesztése.   

Tervezés, ellenőrzés, önellenőrzés igényének kialakítása.  

Kommunikáció fejlesztése.   

A saját képességek és műveltség fejlesztésének igénye.  

Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  
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Elemek elrendezése, 

rendszerezése adott szempont(ok) 

szerint.  

Néhány elem sorba rendezése 

különféle módszerekkel.  

Néhány elem kiválasztása.   

A kombinatorikus gondolkodás, a 

célirányos figyelem kialakítása, 

fejlesztése. 

 

Halmazba rendezés adott  A helyes halmazszemlélet  Informatika:  

tulajdonság alapján.  

A részhalmaz fogalma.  

Két véges halmaz közös része. 

Két véges halmaz egyesítése. 

Halmazok közötti műveletek 

egyszerű esetekben.  

Halmaz feladatok  oszthatósággal 

kapcsolatosan.  

Halmazok a hétköznapokban.  

 

kialakítása.  

A megfigyelőképesség 

fejlesztése:  

osztályokba sorolás, 

tulajdonságok szerint, 

az érzékszervek tudatos 

működtetésével. A 

közös tulajdonságok 

felismerése, tagadása. 

könyvtárszerkezet a 

számítógépen.  

 

Változatos tartalmú szövegek 

értelmezése.  

Összehasonlításhoz szükséges 

kifejezések értelmezése, 

használata (pl. egyenlő; kisebb; 

nagyobb; több; kevesebb; nem; 

és; vagy; minden; van olyan, 

legalább, legfeljebb).   

Értő, elemző olvasás 

fejlesztése. Kommunikáció 

fejlesztése a nyelv logikai 

elemeinek használatával.  A 

lényegkiemelés, a 

szabálykövető magatartás 

fejlesztése.  

Magyar nyelv és 

irodalom: szövegértés, 

szövegértelmezés.  

Példák a biztos, a lehetséges és a 

lehetetlen bemutatására.  

A tanultakhoz kapcsolódó igaz és 

hamis állítások.  

Egyszerű matematikai logikai 

feladatok .  

A matematikai logika nyelvének 

megismerése, tudatosítása.  

 

Magyar nyelv és 

irodalom: a 

lényegkiemelés 

képességének 

fejlesztése.  

Megoldások megtervezése, 

eredmények ellenőrzése.  

Tervezés, ellenőrzés, önellenőrzés 

igényének a kialakítása.  

 

Egyszerű, matematikailag 

is értelmezhető hétköznapi 

szituációk megfogalmazása 

szóban és írásban. Definíció 

megértése és alkalmazása.  

 

Kommunikációs készség, 

lényegkiemelés fejlesztése.  

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

lényegkiemelés 

fejlesztése.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Halmaz, elem, részhalmaz, egyesítés, közös rész, igaz, hamis, nem, és, 

vagy, minden, van olyan, biztos, lehetséges, lehetetlen, legalább, legfeljebb.  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  2. Számtan, algebra 

Órakeret 

116 óra  

 

50  

  10%  4  

 

 

szabadon  

tervezhető 

órakeret  

 

10  

Előzetes tudás  

Számok írása, olvasása (1000 000-es számkör). Helyi érték, alaki érték, 

valódi érték. Római számok írása, olvasása. Negatív számok a 

mindennapi életben (hőmérséklet, adósság).  

Törtek a mindennapi életben: 2, 3, 4, 10, 100 nevezőjű törtek 

megnevezése. Számok helye a számegyenesen. Számszomszédok, 

kerekítés. Természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása.  

A hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérése. Átváltások 

szomszédos mértékegységek között. Mérőeszközök használata. 

Matematikai jelek: +, –, •, :, =, <, >, ( ).  

A matematika különböző területein az ésszerű becslés és a kerekítés 

alkalmazása. Fejben számolás százas számkörben. A szorzó- és 

bennfoglaló tábla biztos tudása. Összeg, különbség, szorzat, hányados 

fogalma. Műveletek tulajdonságai, tagok, illetve tényezők 

felcserélhetősége. Műveleti sorrend.  

Négyjegyű számok összeadása, kivonása, szorzás és osztás egy- és 

kétjegyű számmal írásban. Műveletek ellenőrzése.  

Szöveges feladat: a szöveg értelmezése, adatok kigyűjtése, 

megoldási terv, becslés, ellenőrzés, az eredmény realitásának 

vizsgálata. Páros és páratlan számok, többszörös, osztó, maradék 

fogalma. Szimbólumok használata matematikai szöveg leírására, az 

ismeretlen  

 

szimbólum kiszámítása  

A tematikai 

egység 

nevelésifejlesztési 

céljai  

Biztos számfogalom kialakítása. Számolási készség fejlesztése. A 
műveleti sorrend használatának fejlesztése, készségszintre emelése.  

Mértékegységek helyes használata és pontos átváltása.  

Matematikai úton megoldható probléma megoldásának elképzelése, 

becslés, sejtés megfogalmazása; megoldás után a képzelt és tényleges 

megoldás összevetése. Egyszerűsített rajz készítése lényeges elemek 

megőrzésével.  

Fegyelmezettség, következetesség, szabálykövető magatartás fejlesztése.  

Pénzügyi ismeretek alapozása.  

Ellenőrzés, önellenőrzés, az eredményért való felelősségvállalás.  
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Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Természetes számok milliós 

számkörben, egészek, törtek, tizedes 

törtek. Alaki érték, helyi érték.  

Számlálás, számolás. Hallott számok 

leírása, látott számok kiolvasása.   

Számok ábrázolása számegyenesen.  

Számfogalom mélyítése, a 

számkör bővítése.   

Kombinatorikus gondolkodás 

alapelemeinek alkalmazása 

számok kirakásával.  

Természetismeret:  

Magyarország 

lakosainak száma.  

Negatív szám értelmezése:  

– adósság,  

– fagypont alatti hőmérséklet,  

– számolások az időszalagon,   

– földrajzi adatok (magasságok, 

mélységek).  

 

Szöveges feladatok megoldása a minden  

Készpénz, adósság fogalmának 

továbbfejlesztése.  

Mélységek és magasságok 

értelmezése matematikai 

szemlélettel.  

Természetismeret; 

hon- és népismeret: 

földrajzi adatok 

vizsgálata.   

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári  

 

napi élettel kapcsolatosan, a negatív 

egészek alkalmazásával.   

Vagyon - tartozás, a magasság mélység 

fogalom használata.   

 ismeretek: időtartam 

számolása időszámítás 

előtti és időszámítás 

utáni történelmi 

eseményekkel. 

Összeadás, kivonás szóban, (fejben) és 

írásban, szemléltetés számegyenesen.  

Alapműveletek negatív számokkal. 

Ellentett, abszolút érték.  

 

Ellentettel és abszolút értékkel kapcsolatos 

feladatok gyakorlása jártasság szinten. 

Ellentett mint matematika logikai fogalom 

értelmezése. Igaz hamis állítások .  

Szint felmérők írása.  

Számolási készség fejlesztése.  Természetismeret: 

összehasonlítás, 

számolás földrajzi 

adatokkal: tengerszint 

alatti mélység, 

tengerszint feletti 

magasság szűkebb és 

tágabb 

környezetünkben (a 

Földön). 

Összeadás, kivonás az egészek és a törtek 

körében.  

Szorzás, osztás az egészek és a törtek 

körében (0 szerepe a szorzásban, 

osztásban).  

A számok reciprokának fogalma.  

 

Számolási készség fejlesztése. A 

műveletekhez kapcsolódó 

ellenőrzés igényének és 

képességének fejlesztése. 

Önellenőrzés, önismeret 

fejlesztése.  
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Összeg, különbség, szorzat, hányados 

változásai.  

 

Gyakorlás és tudáspróba.  

Fegyelmezettség, 

következetesség, szabálykövető 

magatartás fejlesztése.  

Algoritmikus gondolkodás 

fejlesztése.  

 

Műveleti tulajdonságok, a helyes műveleti 

sorrend.  

Műveletek eredményeinek előzetes 

becslése, ellenőrzése, kerekítése. Műveleti 

sorrenddel kapcsolatosan gyakorlások 

szöveges faladatok, tudás szint felmérések 

és hiányosságok pótlása.  

Egyszerű feladatok esetén a 

műveleti sorrend helyes 

alkalmazási módjának 

felismerése, alkalmazása. Az 

egyértelműség és a 

következetesség fontossága.  

Az ellenőrzési és becslési igény 

fejlesztése.  

 

A racionális számok halmaza.  

Véges és végtelen szakaszos tizedes törtek. 

A számok halmazba rendezése, ezek 

jelölése, megoldás halmazok keresése 

Törtek átírása visszaírása tizedes törtbe.  

 

A mennyiségi jellemzők 

kifejezése számokkal:  

természetes szám, racionális 

szám, pontos szám és közelítő 

szám.  

 

 

Egyszerű elsőfokú egyismeretlenes 

egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása 

következtetéssel, lebontogatással. A 

megoldások ábrázolása számegyenesen, 

ellenőrzés behelyettesítéssel.  

Jártasság szinten elsajátítani az alap 

egyenletek megoldási algoritmusát.  

 

Önálló problémamegoldó 

képesség kialakítása és 

fejlesztése.   

Állítások megítélése 

igazságértékük szerint. Az 

egyenlő, nem egyenlő 

fogalmának elmélyítése.  

Ellenőrzési igény fejlesztése. 

 

Arányos következtetések.   

A mindennapi életben felmerülő, 

egyszerű arányossági feladatok 

megoldása következtetéssel. Egyenes 

arányosság.  

 

 

 

Arányosság és a hétköznapi élet 

kapcsolata, szöveges faladatok alkotása 
ezzel kapcsolatosan.  

Út-idő diagramok értelmezése.  

A következtetési képesség 

fejlesztése.  

Értő, elemző olvasás fejlesztése. 

Annak megfigyeltetése, hogy az 

egyik mennyiség változása 

milyen változást eredményez a 

hozzá tartozó mennyiségnél. 

Arányérzék fejlesztése, a 

valóságos viszonyok becslése 

települések térképe alapján.   

Hon- és népismeret; 

természetismeret: 

Magyarország 

térképéről 

méretarányos 

távolságok 

meghatározása. A 

saját település, 

szűkebb 

lakókörnyezet 

térképének használata.  

 

Vizuális kultúra:valós 

tárgyak arányosan 

kicsinyített vagy 

nagyított rajza.  
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A százalék fogalmának megismerése 

gyakorlati példákon keresztül.  

Az alap, a százalékérték és a százalékláb 

értelmezése, megkülönböztetése.  

Egyszerű százalékszámítási feladatok 

arányos következtetéssel.  

Az eredmény összevetése a 

feltételekkel, a becsült 

eredménnyel, a valósággal.  

Természetismeret:  

százalékos feliratokat 

tartalmazó termékek 

jeleinek felismerése, 

értelmezése, az 

információ 

jelentősége.  

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek; pénzügyi, 

gazdasági kultúra: 

árfolyam, infláció, 

hitel, betét, kamat.  

Szabványmértékegységek és átváltásuk:  

hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő, 

tömeg.  

Ki a szabadba! – mérjünk és becsüljünk 

hosszúságokat!  

Matematikatörténeti érdekességek: a 

hatvanas számrendszer kapcsolata idő 

mérésével.  

Matematika története- kalandozás a neten.  

Gyakorlati mérések, 

mértékegység-átváltások helyes 

elvégzésének fejlesztése (pl. 

napirend, vásárlás).  

Az arányosság felismerése 

mennyiség és mérőszám 

kapcsolata alapján.  

Kreatív gondolkodás fejlesztése. 

Mennyiségi következtetés, 

becslési készség fejlesztése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: műszaki  

rajz készítésénél a 

mértékegységek 

használata, főzésnél a 

tömeg, az űrtartalom 

és az idő mérése.  

 

Hon- és népismeret; 

természetismeret:  

ősi magyar 

mértékegységek.  

Szöveges feladatok megoldása. Egyszerű 

matematikai problémát tartalmazó 

rövidebb és hosszabb szövegek 

feldolgozása.  

 

 

 

 

Szöveges feladatok megoldásának 

gyakorlása.  

Egyszerű oszthatósági szabályok (2-vel, 3mal, 5-tel, 9-cel, 

10-zel, 100-zal).  

Két szám közös osztói, közös többszörösei.  

 

Oszthatósági szabályok elmélyítése , számonkérése szóban 

, feladatokon keresztül.  

Osztó, többszörös alkalmazása. Gyakorló feladatok 

megoldása.  

Algebrai kifejezések gyakorlati használata a terület, 

kerület, felszín és térfogat számítása során.  

Témazáró tudáspróba írása.  
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Szövegértés fejlesztése: Egyszerű 

 Magyar nyelv és matematikai 

problémát  irodalom: olvasási és 

tartalmazó és a mindennapi élet 

 megértési stratégiák  

köréből vett szövegek  kialakítása 

(szövegben feldolgozása. 

 megfogalmazott  

Algoritmikus gondolkodás  helyzet, 

történés fejlesztése, gondolatmenet 

 megfigyelése,  

tagolása.  értelmezése, lényeges  

Emlékezés elmondott, elolvasott  és 

lényegtelen történetekre, emlékezést 

segítő  információk ábrák, vázlatok, 

rajzok készítése,  szétválasztása).  

visszaolvasása.   

Vizuáli

s 

kultúr

a:  

elképz

elt 

történetek vizuális 

megjelenítése 

különböző 

eszközökkel.  

Az osztó, többszörös fogalmának  Testnevelés: csapatok 

elmélyítése.  összeállítása.  

Két szám közös osztóinak 

kiválasztása az összes osztóból. A 

legkisebb pozitív közös 

többszörös megkeresése. 

Számolási készség fejlesztése 

szóban (fejben). A bizonyítási 

igény felkeltése.  

 

A tanult ismeretek felhasználása a 

törtek egyszerűsítése, bővítése 

során.  

Számolási készség fejlesztése. 

Számolási készség fejlesztése. 

 Feladatok a mindennapi 

életből: lakás festése, járólapozása, 

tejes doboz térfogata, teásdoboz 

csomagolása stb.  

Tízes számrendszer, helyi érték, alaki érték, számegyenes, összeadandók, az 

összeg tagjai, kisebbítendő, kivonandó, különbség, szorzandó, szorzó, 

szorzat, a szorzat tényezői, osztandó, osztó, hányados, maradék. Közös  

Kulcsfogalmak/ osztó, közös többszörös. arányosság. Százalék, százalékérték, alap, 

százalékláb.Kerekítés, becslés, ellenőrzés. Arány, egyenes  fogalmak  

Negatív szám, előjel, ellentett, abszolút érték.   

Közönséges tört, számláló, nevező, közös nevező, reciprok, tizedestört, 

véges és végtelen szakaszos tizedes tört, racionális szám, egyenlet 

egyenlőtlenség. Mértékegységek.  

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  3. Függvények, az analízis elemei  

Órakeret 

20 óra  

10  

  10%  1  
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szabadon  

tervezhető 

órakeret  

7  

Előzetes tudás  

Szabályfelismerés, szabálykövetés.   

A szabály megfogalmazása egyszerű formában, a hiányzó elemek 

pótlása.  

Tapasztalati adatok lejegyzése, táblázatba rendezése.   

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Sorozat megadása szabállyal. A koordináta-rendszer biztonságos 

használata. Függvényszemlélet előkészítése. Probléma felismerése. 

Összefüggés-felismerő képesség fejlesztése. Szabálykövetés, 

szabályfelismerés képességének fejlesztése.  

Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Táblázat hiányzó elemeinek 

pótlása ismert vagy felismert 

szabály alapján, ábrázolásuk 

grafikonon.  

 

Ismétlés: Koordináta rendszer 

használata, tájékozódás jártasság 

szinten. Tudás szint felmérése.  

 

Összefüggések felismerése. 

Együttváltozó mennyiségek 

összetartozó adatpárjainak 

jegyzése: tapasztalati függvények, 

sorozatok alkotása.   

A helyes függvényszemlélet 

megalapozása.  

 

 

Változó mennyiségek közötti 

kapcsolatok, ábrázolásuk 

derékszögű 

koordinátarendszerben.  

Adott szabály alapján táblázat és 

grafikon készítés.  

 

Megfigyelőképesség, 

összefüggések felismerésének 

képessége, rendszerező-képesség 

fejlesztése.  

Természetismeret: 

időjárás grafikonok.  

 

Gyakorlati példák elsőfokú 

függvényekre. Függvény 

ábrázolás,  Az egyenes 

arányosság grafikonja.  

 

Gyakorlás és tudáspróba függvény 

ábrázolásból, egyenes arányossági 

feladatokból  

 

 

 

Eligazodás a mindennapi élet 

egyszerű grafikonjaiban.  
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Sorozat megadása a képzés 

szabályával, illetve néhány 

elemével.  

Példák konkrét sorozatokra. 

Sorozatok folytatása adott szabály 

szerint.  

 

Szint felmérők írása.  

Szabálykövetés, szabályfelismerés 

képességének fejlesztése.   

Testnevelés és sport; 

ének-zene; dráma és 

tánc: ismétlődő ritmus, 

tánclépés, mozgás 

létrehozása, 

helymeghatározás a 

sportpályán.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  4. Geometria  

Órakeret 

53 óra  

 

18  

  10%  0  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Sorozat, egyenes arányosság, koordináta-rendszer, táblázat, grafikon.    

 

 

 

szabadon  

választható 

órakeret  

 

10  

Előzetes tudás  

 

Háromszög, négyzet, téglalap, jellemzői. Kör létrehozása, 

felismerése, jellemzői.  

 

Egyszerű tükrös alakzat, tengelyes szimmetria 

felismerése. A test és a síkidom megkülönböztetése. 

Kocka, téglatest, jellemzői.   

 

Négyzet, téglalap kerülete. Mérés, kerületszámítás, 

mértékegységek.  

 

Négyzet, téglalap területének mérése különféle egységekkel, 

területlefedéssel.  

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

vizsgálata. Távolság szemléletes fogalma, meghatározása.   

A sík- és térszemlélet fejlesztése. A vizuális képzelet 

fejlesztése.  

Rendszerező-képesség, halmazszemlélet fejlesztése.  

A geometriai problémamegoldás lépéseinek megismertetése 

(szerkesztésnél: adatfelvétel, vázlatrajz, megszerkeszthetőség 

vizsgálata, szerkesztés).  
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Számolási készség fejlesztése.   

A szaknyelv helyes használatának fejlesztése.  

 A geometriai jelölések pontos használata.   

Pontos munkavégzésre nevelés. Esztétikai érzék fejlesztése.  

 

 

Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

A távolság szemléletes fogalma, 

adott tulajdonságú pontok 

keresése.  

Két pont, pont és egyenes 

távolsága.  

Két egyenes távolsága. Adott 

feltételeknek megfelelő 

ponthalmazok.  

 

Szerkesztési feladatokon keresztül 

a körző és vonalzó használatának 

begyakoroltatása jártasság 

szinten.  

Matematikatörténet: Bolyai  

János, Bolyai Farkas 

Magyar matematikusok – 

keresgélés a neten 

Életrajzi filmek.  

Körző, vonalzók helyes 

használata, két vonalzóval 

párhuzamosok, merőlegesek 

rajzolása.   

Törekvés a szaknyelv helyes 

használatára (legalább, 

legfeljebb, nem nagyobb, nem 

kisebb…) Az érdeklődés 

felkeltése a matematika 

értékeinek, eredményeinek 

megismerésére.  

Vizuális kultúra:  

térbeli tárgyak síkbeli 

megjelenítése.  

 

 

 

Kör, gömb szemléletes fogalma. 

Sugár, átmérő, húr, szelő, érintő.  

 

Fogalmak pontos megtanulása, 

értelmezése, számonkérése.  

 

A kör részeinek szerkesztése, 

körző használat gyakoroltatása.  

 

 

Körök, minták megjelenésének 

vizsgálata a környezetünkben, 

előfordulásuk a művészetekben és 

a gyakorlati életben.   

 

Természetismeret: 

földgömb.  

 

Testnevelés és sport: 

tornaszerek: (labdák, 

karikák stb.).  

 

Vizuális kultúra: 

építészetben 

alkalmazott térlefedő 

lehetőségek (kupolák, 

víztornyok stb.).  

 

Hon- és népismeret: 

népművészeti minták, 

formák.  
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Szögmásolás, szögfelezés.  

Nevezetes szögek szerkesztése: 

30°, 60°, 90°, 120°.  

 

Szögek szerkesztésének 

gyakorlása , számonkérés a 

tanultakból.  

Matematikatörténet: görög betűk 

használata a szögek jelölésére, a  

 

Fogalomalkotás képességének 

kialakítása, fejlesztése. 

Törekvés a pontos 

munkavégzésre.  

A szerkesztés gondolatmenetének 

tagolása.  

Az érdeklődés felkeltése a 

matematika értékeinek,  

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: görög  

„abc” betűinek 

használata.  

 

hatvanas számrendszer kapcsolata 

a szög mérésével.  

Szerkesztési feladatok a tanultak 

felhasználásával.  

 

eredményeinek megismerésére.   

 

 

 

Téglalap, négyzet szerkesztése.  

 

Szerkesztési feladatok gyakorló 

órán.  

Gyakorlati példák a fogalmak 

mélyebb megértéséhez.  

Technika, életvitel és 

gyakorlat; vizuális 

kultúra: párhuzamos 

és merőleges 

egyenesek 

megfigyelése 

környezetünkben 

(sínpár, épületek, 

bútorok, képkeretek 

stb. élei).  

Háromszögek 

csoportosítása oldalak és 

szögek szerint. A 

háromszög magasságának 

fogalma.  

Tulajdonságok megfigyelése, 

összehasonlítása. Csoportosítás.  

Halmazszemlélet fejlesztése.  

Vizuális kultúra:  

speciális háromszögek 

a művészetben.  

Négyszögek, speciális 

négyszögek (trapéz, 

paralelogramma, deltoid, 

rombusz) megismerése.  

Négyszögek szerkesztése adott 

adatok alapján.  

Az alakzatok előállítása 

hajtogatással, nyírással, rajzzal. 

Alakzatok tulajdonságainak 

kiemelése, összehasonlítás, 

azonosítás, megkülönböztetés, 

osztályokba sorolás különféle 

tulajdonságok szerint.  

 

Háromszög, négyszög sokszög 

belső és külső szögeinek összege.  

 

Bizonyítás konkrét esetekben 

szög méréssel- gyakorló órán .  

A belső és külső szögeinek 

összegére vonatkozó ismeretek 

megszerzése tapasztalati úton.  Az 

összefüggések megfigyeltetése 

hajtogatással, méréssel, 

tépkedéssel.  

Megfigyelőképesség fejlesztése.  
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Egyenlőszárú szárú háromszög és 

speciális négyszögek 

szerkesztése, egyszerűbb 

esetekben.   

Körző és vonalzó használata.  

Pontos munkavégzésre törekvés.  

Esztétikai érzék fejlesztése. A 

szerkesztés gondolatmenetének 

tagolása.  

Technika, életvitel és 

gyakorlat: vizuális 

kultúra: megfelelő 

eszközök segítségével 

figyelmes, pontos 

munkavégzés.  

Sokszögek kerülete.  Kerület meghatározása méréssel, 

számolással.  

A matematika és gyakorlati élet 

közötti kapcsolat felismerése.  

 

 

Kocka, téglatest tulajdonságai, 

hálója.  

Téglatest (kocka) felszínének és  

Testek építése, tulajdonságaik 

vizsgálata.  

Rendszerező képesség,  

Technika, életvitel és 

gyakorlat: téglatest 

készítése,  

 

Tematikai egység/  5. Statisztika, valószínűség  Órakeret  6  

térfogatának kiszámítása.  

 

Térfogat felszín számítási 

feladatok gyakorlása .  

halmazszemlélet fejlesztése. 

Testek csoportosítása adott 

tulajdonságok alapján.  

Térszemlélet fejlesztése térbeli 

analógiák keresésével.  

tulajdonságainak 

vizsgálata.  

 

Vizuális kultúra: 

egyszerű tárgyak, 

geometriai alakzatok 

tervezése, makettek 

készítése.  

A tengelyes tükrözés.  

Egyszerű alakzatok tengelyes 

tükörképének megszerkesztése.  

A tengelyes tükrözés 

tulajdonságai.  

 

Tengelyes tükrözés 

végrehajtásának elsajátíttatása .  

 

Szimmetrikus ábrák készítése.  

Tükrözés körzővel, vonalzóval.  

Tükrözés koordináta-rendszerben.  

Transzformációs szemlélet 

fejlesztése.  

Technika, életvitel és 

gyakorlat: megfelelő 

eszközök segítségével 

figyelmes, pontos 

munkavégzés.  

Tengelyesen szimmetrikus 

alakzatok.  

Tengelyesen szimmetrikus 

háromszögek, négyszögek 

(deltoid, rombusz, húrtrapéz, 

téglalap, négyzet), sokszögek. 

A kör.  

 

A tengelyes szimmetria 

vizsgálata hajtogatással, tükörrel. 

A szimmetria felismerése a 

természetben és a művészetben.  

Vizuális kultúra; 

természetismeret: 

tengelyesen 

szimmetrikus 

alakzatok 

megfigyelése, 

vizsgálata a 

műalkotásokban.  
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Derékszögű háromszög és 

tengelyesen szimmetrikus 

háromszögek, négyszögek 

területe.  

Terület meghatározás 

átdarabolással.  

Tudásszint mérés.  

Megfigyelőképesség fejlesztése.   

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Pont, egyenes, szakasz, félegyenes, sík, merőlegesség, párhuzamosság, 

szögfajták.  

Távolság, szakaszfelező merőleges, szögfelező.  

Síkidom, sokszög, kör, test, csúcs, él, lap, szög, gömb.  

Konvexitás.  

Kerület, terület, felszín, testek hálója, térfogat, magasság.  

Tengelyes tükrözés, szimmetria.  

Egyenlő szárú háromszög, egyenlő oldalú háromszög, húrtrapéz, deltoid, 

rombusz.   

Fejlesztési cél   12 óra   

  10%  3  

  

szabadon  

választható 

órakeret  

 

6  

Előzetes tudás  

Adatgyűjtés, adatok lejegyzése, diagram leolvasása.  

Valószínűségi játékok, kísérletek, megfigyelések. Biztos, lehetetlen, 

lehet, de nem biztos.  

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A statisztikai gondolkodás fejlesztése.  

A valószínűségi gondolkodás fejlesztése.   

Megfigyelőképesség, az összefüggés-felismerő képesség, elemzőképesség 

fejlesztése.  

Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Valószínűségi játékok és 

kísérletek dobókockák, 

pénzérmék segítségével (biztos, 

lehetetlen esemény).  

Gyakorlás : valószínűségi 

játékok, játékok keresése a neten.  

Valószínűségi és statisztikai 

alapfogalmak szemléleti alapon 

történő kialakítása.  

A figyelem tartósságának 

fejlesztése.  

Kommunikáció és 

együttműködési készség 

fejlesztése a páros, ill. 

csoportmunkákban. 

Valószínűségi kísérletek 

végrehajtása.  
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Adatok tervszerű gyűjtése, 

rendezése.   

Egyszerű diagramok, 

értelmezése, táblázatok olvasása, 

készítése.  

Diagramok keresése újságokban 

a minden napi élet területein.  

 

Adott feladathoz diagram 

készítés.  

Tudatos és célirányos figyelem 

gyakorlása.  

Elemzőképesség fejlesztése a 

napi sajtóban, különböző 

kiadványokban található 

grafikonok, táblázatok 

felhasználásával.  

Technika, életvitel és 

gyakorlat: menetrend 

adatainak értelmezése; 

kalóriatáblázat 

vizsgálata.  

 

Informatika:  

adatkezelés, 

adatfeldolgozás, 

információmegjelenítés.   

Átlagszámítás néhány adat esetén 

(számtani közép).  

Átlag számítási feladatok 

gyakoroltatása.  

Ismétlés, gyakorlás, 

szintfelmérés.  

Az átlag lényegének megértése. 

Számolási készség fejlődése.  

Természetismeret: 

időjárási átlagok  

(csapadék, hőingadozás, 

napi, havi, évi 

középhőmérséklet).  

 

  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Adat, diagram, átlag, biztos esemény, lehetetlen esemény.  
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A fejlesztés várt 

eredményei a  

két évfolyamos 

ciklus végén  

Gondolkodási és megismerési módszerek  

 Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján, részhalmaz felírása, 

felismerése.  

 Két véges halmaz közös részének,része két véges halmaz uniója 

uniójának felírása, ábrázolása.  

 Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint.  

 Néhány elem sorba rendezése különféle módszerekkel. Állítások 

igazságának eldöntésére, igaz és hamis állítások megfogalmazása.  

 Összehasonlításhoz szükséges kifejezések helyes használata.  

 Néhány elem összes sorrendjének felsorolása.  

 

Számtan, algebra  

 Racionális számok írása, olvasása, összehasonlítása, ábrázolása 

számegyenesen.  

 Ellentett, abszolút érték, reciprok felírása.  

 Mérés, mértékegységek használata, átváltás egyszerű esetekben.  

 A mindennapi életben felmerülő egyszerű arányossági feladatok 

megoldása következtetéssel, az egyenes arányosság értése, használata.  

 Két-három műveletet tartalmazó műveletsor eredményének kiszámítása, 

a műveleti sorrendre vonatkozó szabályok ismerete, alkalmazása. 

Zárójelek alkalmazása.   

 Szöveges feladatok megoldása következtetéssel, (szimbólumok 

segítségével összefüggések felírása a szöveges feladatok adatai között).  

 Becslés, ellenőrzés segítségével a kapott eredmények helyességének 

megítélése.  

 A százalék fogalmának ismerete, a százalékérték kiszámítása.  

 Számok osztóinak, többszöröseinek felírása. Közös osztók, közös 

többszörösök kiválasztása. Oszthatósági szabályok (2, 3, 5, 9, 10, 100) 

ismerete, alkalmazása.  

 A hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő, tömeg 

szabványmértékegységeinek ismerete. Mértékegységek egyszerűbb 

átváltásai gyakorlati feladatokban. Algebrai kifejezések gyakorlati 

használata a terület, kerület, felszín és térfogat számítása során.  

 Elsőfokú egyismeretlenes egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása 

szabadon választott módszerrel.  

 

Összefüggések, függvények, sorozatok  

 Tájékozódás a koordinátarendszerben: pont ábrázolása, adott pont 

koordinátáinak a leolvasása.  

 Egyszerűbb grafikonok, elemzése.  
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 Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint, szabályok 

felismerése, megfogalmazása néhány tagjával elkezdett sorozat esetén.  

 

Geometria  

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

979 

 

  Térelemek, félegyenes, szakasz, szögtartomány, sík, fogalmának 
ismerete.  

 A geometriai ismeretek segítségével a feltételeknek megfelelő ábrák 

pontos szerkesztése. A körző, vonalzó célszerű használata.  

 Alapszerkesztések: pont és egyenes távolsága, két párhuzamos egyenes 

távolsága, szakaszfelező merőleges, szögfelező, szögmásolás, 

merőleges és párhuzamos egyenesek.  

 Alakzatok tengelyese tükörképének szerkesztése, tengelyes szimmetria 

felismerése.  

 A tanult síkbeli és térbeli alakzatok tulajdonságainak ismerete és 

alkalmazása feladatok megoldásában.  

 Téglalap és a deltoid kerületének és területének kiszámítása.  

 A téglatest felszínének és térfogatának kiszámítása.  

 A tanult testek térfogatának ismeretében mindennapjainkban található 

testek térfogatának, űrmértékének meghatározása.  

 

Valószínűség, statisztika  

 Egyszerű diagramok készítése, értelmezése, táblázatok olvasása.  

 Néhány szám számtani közepének kiszámítása.  

 Valószínűségi játékok, kísérletek során adatok tervszerű gyűjtése, 

rendezése, ábrázolása.  

 

Az egyes tematikus egységekre javasolt óraszámokat a táblázatok tartalmazzák. 

Ezen kívül számonkérésre és  ismétlésre  6. osztályban 12  órát terveztünk.  

 

 

 

 

matematika  6. osztály heti 3 + 1  óra , évi 144 óra  

 

                                órakeret :  87 óra                                    

10 %     :   9 óra  

számonkérésre , ismétlésre  : 12 óra   

szabadon választható óra :  36 óra 

  összesen : 144 óra   

 

 

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT  

 

6. évfolyam  

heti 1 óra= 36 óra  
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Tematikai egység  1. Ételkészítés  

Órakeret 

7 óra  

Előzetes tudás  

A mindennapos étkezési szokások, ételfajták, étkezési eszközök, 

étkezőhelyek ismerete.  

Élelmiszerek rendszerezésének és szerepének ismerete.  

Az étel-alapanyagok és az ételek háztartásban való tárolásának 

alapvető élelmiszerhigiéniai szabályainak ismerete.  

 

 A balesetveszélyes konyhai kézi eszközök, kézi gépek, és a 

használatukkal járó balesetveszélyek ismerete.  

Egyszerű konyhai kézi eszközök biztonságos kezelése, az evőeszközök 

kulturált használata.  

Megfontolt, fegyelmezett, biztonságra törekvő viselkedés a 

munkakörnyezetben.  

Az étkezéshez kapcsolódó elemi viselkedési szabályok betartása.  

A tematikai 

egység 

nevelésifejlesztési 

céljai  

A saját tevékenység, a cselekvések és a következmények 

összefüggéseinek belátása, a saját felelősség felismerése.  

Kölcsönös odafigyelés, alkalmazkodás, együttműködés a csoportos 

tevékenységek során.  

Az étkezéssel, ételkészítéssel, élelmiszerekkel összefüggő 

munkatevékenységek azonosítása, felismerése.  

Tapasztalatok megfogalmazása az ételkészítési anyagok 

tulajdonságairól, átalakulásáról.  

A konyhai tevékenységekkel járó veszélyérzet kifejlődése, törekvés 

erősítése a biztonságra, fegyelmezettségre, megfontoltságra.  

Feladatvállalás, célratörő, hatékony munkamagatartás, produktivitás 

fejlesztése.  

Törekvés az igényességre, tiszta környezetre, kulturált viselkedésre.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

1.1. Ételek készítése 

Az étel-alapanyagok tisztítása, előkészítése, receptúra szerinti 

mérése, a készítéshez szükséges eszközök meghatározása.  

Főzött jellegű (pl. levesek, főzelékek, főtt tészta), sütőben készülő 

(pl. sütemények, pizza, rakott ételek), továbbá serpenyőben készülő 

ételek (pl. zöldségételek, palacsinta, tükörtojás) készítése.  

Természetismeret: 

Haszonnövények és 

haszonállatok, 

termények, termékek 

az egyes évszakokban. 

Hőmérséklet, 

hőmennyiség, 

hőátadás.  

Tápanyagok, táplálék, 

egészséges 

táplálkozás.  

Baktériumok, gombák, 

étkezési eredetű 

betegségek. 

Fertőtlenítőszerek, 

mosószerek.  

1.2. Élelmiszerek, ételek tárolása, tartósítási eljárások  

A hőkezelési eljárások (melegítés, hőn tartás, hűtés, fagyasztás) 

kipróbálása, a hőkezelés hatásainak, szerepének feltárása az egyes 

ételek elkészítése és tárolása során.  

További ételtartósítási eljárások kipróbálása, az ételek és 

ételalapanyagok megromlásának vizsgálata.  

Ételek tárolása, csomagolása.  
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A megmaradt ételek felhasználási lehetőségei, az ételmaradékok 

kezelése.  

 

Matematika: 

arányosság, fajlagos 

mennyiségek, tömeg- 

és térfogategységek.  

 

Magyar nyelv és 

irodalom: szövegértés, 

szókincs- és 

fogalombővítés,  1.3. Konyhai eszközök, gépek használata  

Az ételkészítés során használt tüzelő-, melegítő-, főző-, sütő- stb. 

berendezésekhez, a forró vízhez, forró anyagokhoz, eszközökhöz 

kapcsolódó baleseti veszélyek azonosítása és ezek elhárításának 

gyakorlása.  

1.4. Étkezési kultúra  

Az étkezési szokások és azok történeti háttere.  

A kulturált étkezés követelményei. Az étkezőasztal megterítése, 

ételek tálalása. Az étkezéssel kapcsolatos illemszabályok gyakorlati 

alkalmazása.  

1.5. Az ételek készítésével kapcsolatos utómunkálatok Az 

ételkészítéshez, illetve az étkezéshez használt edények és 

eszközök mosogatása.  

A konyha és az étkező takarítása.  

kommunikáció, 

piktogramok.  

 

Erkölcstan: 

felelősségünk  
 

1.6. Környezettudatosság  

Az étkezéshez, ételkészítéshez kapcsolódó energia-, víz- és 

anyagtakarékosság, valamint az élelmiszer-csomagolások 

újrahasznosítási lehetőségeinek feltárása, megismerése.  

Az élelmiszerhulladék minimalizálásának lehetőségei.  

A keletkező hulladékok azonosítása, szelektálása.  

egészség 

megőrzésében.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Étel, étkezés, élelmiszer, egészséges táplálkozás, éhezés, közétkeztetés, 

családi étkezés, főtt étel (melegétel), hideg étel, főzés, sütés, tálalás, 

mosogatás, maradék étel, ételtárolás, tartósított élelmiszer (étel), 

ételmaradék, hulladék, fogyaszthatóság, megromlás, ételmérgezés, 

anyagtakarékosság, energiatakarékosság, víztakarékosság, szelektív 

hulladékgyűjtés.  

 

 

Tematikai egység  2. Teendők a háztartásban és a lakókörnyezetben  

Órakeret 
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Előzetes tudás  

Az épített környezet elemeinek és összetevőinek, valamint funkcióinak 

azonosítása, érdeklődés, törekvés annak megfelelő használatára, 

alakítására.  

Az élő és a tárgyi környezet jellemzőinek, kapcsolatának, 

kölcsönhatásainak megfigyeléséből származó tapasztalatok 

felhasználása a problémamegoldások során, tevékenységek 

gyakorlásakor.  

A szükségletekből adódó technikai problémák felismerése és technikai 

eszközökkel, eljárásokkal történő megoldása.  

Használati utasítások megértése, helyes értelmezése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Tapasztalatszerzés az épített, illetve mesterséges környezet elemeiről és 

összetevőiről, a tapasztalatok megfogalmazása, rögzítése.  

A környezet állapota, használati jellemzői, az emberi életminőségre és a 

természeti környezetre gyakorolt hatásai iránti érdeklődés, a környezetet 

alakító tevékenységekkel járó felelősség belátása.  

Véleményalkotás a tevékenységekkel érintett szakmákról, 

munkafolyamatokról.  

A tevékenységekhez, feladatokhoz kapcsolódó célzott 

információszerzés információforrásokból. A használt anyagok, 

eszközök, a tapasztalt látvány, jelenség stb. vizsgálatából fakadó 

tapasztalatok rögzítése.  

Gyakorlati problémamegoldás lépéseinek azonosítása. Előzetesen 

bemutatott és megbeszélt munkaműveletek pontos végrehajtása, 

a biztonsági szabályok betartása, veszélyhelyzetek felismerése.  

Elemi agrotechnikai ismeretek elsajátítása.  

Igényesség a kulturált, rendes, tiszta, esztétikus környezet iránt.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

2.1. Balesetek megelőzése  

Mechanikus jellegű baleseti veszélyek.  

Kéziszerszámok, eszközök biztonságos használata.  

Elektromos eszközök érintésvédelme.  

Munkavédelmi eszközök, felszerelések.  

Építési és mechanikus állagmegóvó, javító, takarító munkák során 

használt eszközök, felszerelések használatának szabályai. 

Balesetveszélyes munkaműveletek, mozzanatok, munkavédelmi 

eszköz szükségességének felismerése.  

Matematika: 

geometria, számok, 

számítások, 

mértékegységek 

kezelése, egyenes 

arányosság.  

 

Természetismeret: 

Vetület, térkép, 

méretarány. Szerkezeti 

anyagok fizikai és 

kémiai tulajdonságai.   
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2.2. Veszélyes anyagok a háztartásban  

Kémiai, biológiai, illetve tűzvédelmi szempontból veszélyes anyagok  

(gyógyszerek, kozmetikai anyagok, irtószerek, tisztítószerek, 

oldószerek, festékek, növényvédő szerek, műszaki célú vegyi 

anyagok stb.) tárolása, kezelése, használata, ezek veszélyei 

és ezekkel kapcsolatos biztonsági szabályok. Az anyagok 

kémiai veszélyeiről való tájékozódás információforrásokból.  

Haszonnövények, 

haszonállatok. Gépek, 

elektromos jelenségek, 

mechanikai 

kölcsönhatások.  

 

Erkölcstan: Az ember  

és a környezet 

kölcsönhatása, 

felelősségérzet. A 

tárgyi világ (modern 

technikai eszközök) 

életmódkönnyítő 

használata, 

mértékletesség, 

veszélyforrások.  

 

2.3. Környezettudatosság  

A háztartási tevékenységek becsült víz- és energiaigényének és 

költségének meghatározása.  

Víz és energiatakarékosság. A pazarló használat felismerése. Kis 

zajterhelésű, víz- és energiatakarékos háztartási gépek használatának 

jelentősége.  

A hulladékok azonosítása, csoportosítása, szelektív gyűjtése. 

Mindennapjainkban keletkező újrafelhasználható és veszélyes 

hulladékok. A veszélyes hulladékok kezelése, tárolása. Tájékozódás a 

hulladékokról, veszélyeikről és újrahasznosításuk lehetőségeiről 

információforrásokból.  

Környezetbarát anyagok és eljárások alkalmazása a tevékenységek 

során.  

2.4. Növénytermesztés, állattartás  

Növények (pl. dísznövények, fűszernövények, fák) telepítése és 

gondozása.  

Hobbikert létesítésével és fenntartásával kapcsolatos munkálatok.  

Komposztálás.  

Élelmiszernövények termesztési fogásainak elsajátítása. Hobbi- 

és haszonállatok tartásával kapcsolatos feladatok megismerése.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Tűzvédelem, alkatrész, szerkezet, gép, rendszer, kéziszerszám, szerkezeti 

anyag, fizikai és technológiai tulajdonság, építés, készítés, termelés, javítás, 

felújítás, állagmegóvás, karbantartás, munkavédelmi szabály, 

munkavédelmi eszköz, használati utasítás, vegyszer, permetezés, oltás, 

gyógyszer, mérgezés, fertőzés, egészségkárosodás, baleset, áramütés, 

érintésvédelem, hulladék, veszélyes hulladék.  

 

 

 

 

Tematikai egység  

3. Tárgyi kultúra, technológiák, tárgykészítés, 

modellezés  

Órakeret 
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Előzetes tudás  

Anyagok vizsgálata, tulajdonságok felismerése, tapasztalatok 

megfogalmazása.  

Adott feladat megoldásához szükséges információk szerzése és célszerű 

felhasználása.  

Biztonságos munkavégzéshez szükséges munkafogások ismerete, ép 

szerszámok célszerű, balesetmentes használata.  

Tárgyak elkészítése segítséggel, minta alapján.  

Mérés, szerszámok biztonságos alkalmazása, tapasztalatok 

megfogalmazása.  

Méretmegadás elemeinek, rajzjeleknek ismerete.  

A tematikai 

egység 

nevelésifejlesztési 

céljai  

Tapasztalatszerzés a tárgyak, modellek készítéséhez felhasznált 

anyagokról, eszközökről, technológiákról, tapasztalatok 

megfogalmazása, rögzítése.  

Véleményalkotás az egyes szakmákról, munkatevékenységekről. Az 

anyagok tulajdonságai és felhasználhatóságuk közötti kapcsolatok 

megértése.  

Tervrajz készítése és a feladat végrehajtási lépéseinek megtervezése.  

Kézügyesség fejlesztése.  

A tervezett és az aktuálisan végzett tevékenységgel kapcsolatos 

veszélyérzet kialakítása, törekvés erősítése a biztonságra.  

A változtatásokhoz, változásokhoz való rugalmas alkalmazkodás, 

felkészülés a veszélyhelyzetek és a konfliktusok kezelésére.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

 

Matematika: mérés, 

méretarány, 

kicsinyítés, nagyítás, 

geometriai 

szerkesztések, 

geometriai 

transzformációk, 

testek.  

 

Természetismeret: 

mérés, az anyagok 

fizikai tulajdonságai,  

3.1. Tárgyak, szerkezetek, modellek előállítása A 

tárgyak rendeltetése és használati jellemzői.  

Mérés milliméteres pontossággal. Mérőeszközök alkalmazása. Új 

szerszámok és műveletek megismerése, alkalmazása.  

Összetett (többféle anyagból, több alkatrészből álló) használati 

tárgyak, építménymakettek, jármű- és gépmodellek készítése 

természetes anyagok, hulladékok és egyéb építőelemek (pl. 

konstrukciós játékok – fa- és fémépítő, Lego, Lego Education 

készletek) felhasználásával.  

A modellezés mint hobbi lehetőségeinek megismerése.  

A tárgykészítéshez kapcsolódó szakmákról ismeretek szerzése.  

3.2. Műszaki kommunikáció alkalmazása Vetületi 

ábrázolás.  

mechanikai 

kölcsönhatások, 

anyagszerkezet.   

3.3. Takarékos, hatékony, igényes munkavégzés Tárgyak, 

modellek célszerű és takarékos tervezése.  

Anyagok újrafelhasználása.  

A szükséges információk gyűjtése, felhasználása.  

Anyagmennyiség, költség kiszámítása a tervek alapján.  

 

Erkölcstan: Kötődés 

a tárgyi világhoz. 

Találmányok az 

emberiség 

szolgálatában (az 
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Munkafolyamat tervezése, szervezése. A kivitelezés problémái.  

Együttműködés társakkal közös tevékenységben.  

emberek javára, 

kárára).  

3.4. Eszközök rendeltetésszerű, biztonságos használata, megfelelő 

munkakörnyezet  

Biztonságos munkavégzéshez szükséges munkafogások ismerete, ép 

szerszámok célszerű, balesetmentes használata.  

A munkakörnyezet rendjének fenntartása.  

A műveletekhez szükséges munkavédelmi felszerelések alkalmazása.  

A segítségnyújtás lehetőségeinek megismerése.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Anyag, fa, fém, műanyag, alapanyag, termék, szerszám, fizikai 

tulajdonság, technológia, anyagvizsgálat, termelés, makett, modell, 

tervezés, minta, rajzjelek, vonalfajta, méret, mérés, méretarány, vetületi 

ábrázolás, anyagmennyiség, költség, szabály, veszélyforrás, baleset, 

segítségnyújtás.  

 

 

Tematikai egység  4. Közlekedés  

Órakeret 

7 óra  

Előzetes tudás  

A gyalogos és kerékpáros közlekedés alapismeretei. A 

gyalogosokra vonatkozó közlekedési szabályok. 

Viselkedési normák a közösségi közlekedési színtereken.  

Járműhasználattal kapcsolatos veszélyhelyzetek értelmezése, a balesetek 

megelőzési lehetőségeinek ismerete.  

A szárazföldi, vízi és légi közlekedés eszközei.  

A tematikai 

egység 

nevelésifejlesztési 

céljai  

Hagyományos és korszerű környezetkímélő közlekedéstechnikai 

eljárások, célszerű eszközök alkalmazásával a technikai ismeretek 

bővítése, a környezettudatos magatartás erősítése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

4.1. A közlekedés rendszere, közlekedéstörténet A 

járművek.  

A városi, közúti, a vízi és légi közlekedés rendszereinek 

megismerése.  

A közlekedés fejlődése, találmányok és feltalálók a 

közlekedéstörténetben – információgyűjtés, rendszerezés. A 

közlekedéssel kapcsolatos foglalkozásokról, szakmákról 

információszerzés.  

Magyar nyelv és 

irodalom: szaknyelv, 

szókincsbővítés, 

szövegértés, 

könyvtárhasználat.  

 

Informatika:  

internethasználat, 

könyvtárhasználat, 

alkalmazások használata.  4.2. Balesetvédelem  
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Közlekedési helyzetek, veszélyek, balesetek elemzése, 

megelőzése.  

Tennivalók közlekedési baleset esetén. Az elsősegélynyújtás 

feltételrendszere, helyzetfelmérés, biztosítás és segélyhívás.  

 

Természetismeret: 

sebesség, gyorsulás.  

 

Erkölcstan: találmányok 

az emberiség szolgálatára 

(anyagi hasznára, javára, 

kárára).  

4.3. Vasúti közlekedés  

A biztonságos és udvarias vasúti közlekedés szabályai. Közúti és 

vasúti menetrendek, útvonaltérképek tanulmányozása. Útvonalterv 

készítése térkép és útvonaltervező segítségével.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Útvonaltípus, főútvonal, kerékpárút, autóút, autópálya, közlekedési 

csomópont, forgalomirányítás, elsőbbség, kikerülés, fékezés, fékút, 

megállás, tilalom, közlekedési tábla, viselkedési norma, útkereszteződés, 

alárendelt út, egyenrangú út, útviszony, közlekedésbiztonság.  

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a  

két évfolyamos 

ciklus végén  

Tapasztalatok megfogalmazása a környezet elemeiről, állapotáról, a 

környezetátalakító tevékenységgel járó felelősség belátása.  

Tapasztalatok az ételkészítéssel, élelmiszerekkel összefüggő 

munkatevékenységekről.  

Ételkészítés és tárgyalkotás során a technológiák helyes alkalmazása, 

eszközök szakszerű, biztonságos használata.  

Elemi műszaki rajzi ismeretek alkalmazása a tervezés és a kivitelezés 

során.  

Az elkészült produktumok (ételek, tárgyak, modellek) reális értékelése, 

a hibák felismerése, a javítás, fejlesztés lehetőségeinek meghatározása. 

Az ember közvetlen tárgyi környezetének megőrzésére, alakítására 

vonatkozó szükségletek felismerése, a tevékenységek és beavatkozások 

következményeinek előzetes, helyes felismerése, az azzal járó felelősség 

belátása.  

A tárgyi környezetben végzett tevékenységek biztonságossá, 

környezettudatossá, takarékossá és célszerűvé válása.  

A gyalogos és kerékpáros közlekedés KRESZ szerinti szabályainak, 

valamint a tömegközlekedés szabályainak biztonságos alkalmazása.  

A kerékpár karbantartásához szükséges ismeretek elsajátítása.  

A vasúti közlekedésben való biztonságos és udvarias részvétel.  

Tájékozódás közúti és vasúti menetrendekben, útvonaltérképeken.  

Útvonalterv olvasása, készítése.  

 

TERMÉSZETISMERET  

 

 

Napjaink környezeti problémái és a fogyasztói társadalom által kínált, gyakran 

egészségkárosító életmódra csábító megoldások ráirányítják a figyelmet a 

természettudományos műveltség fontosságára, amelynek alapozása a természetismeret tantárgy 

egyik legfontosabb feladata.   
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A tantárgy legfőbb célja a tanulók természet iránti érdeklődésének fenntartása. Olyan 

gyerekek nevelése, akik nyitottak a világra, felismerik a problémákat, keresik a jelenségek 

okait, következtetéseket tudnak levonni a tapasztalt tényekből, képesek kérdéseket 

megfogalmazni, és életkoruknak megfelelő válaszokat találnak a felvetődött kérdésekre. Ez a 

gondolkodásmód segít eligazodni a természeti és társadalmi környezetben, egyben kitágítja a 

világ megismerésének lehetőségét, a mindennapokban jól hasznosítható tudás megszerzését 

szolgálja. A korábban megszerzett ismeretekre és készségekre épülve fejleszti a természeti 

jelenségek megfigyelésének a képességét, fölkelti a megfigyelt jelenségek magyarázata iránti 

igényt, előkészíti a természettudományos megismerés módszereinek alkalmazását, és 

megalapozza a 7. évfolyamtól induló természettudományos tárgyak: a biológia-egészségtan, a 

fizika és a kémia, valamint a földrajz tanulását.   

A természetismeret tantárgy a 10–11 éves tanulók holisztikus világképéhez illeszkedve – a 

lehetőségekhez mérten – egységben mutatja meg az élő és élettelen világ jelenségeit, 

folyamatait, kölcsönhatásait. A megismerés során az elsődlegesen tapasztalati úton szerzett 

elemi ismeretekre építve fokozatosan fejlődik a diákok természettudományos fogalmi 

rendszere, alakulnak absztrakciós szintű ismereteik. A természetben, illetve a tanulók közvetlen 

környezetében megfigyelhető, tapasztalható jelenségek, folyamatok elemzése, kísérleti 

modellezése, az oksági összefüggések feltárása során formálódik a diákok 

természettudományos szemlélete.   

A természetismeret tantárgy fontos szerepet tölt be a megismerési módszerek 

elsajátításában, a természettudományos gondolkodásmód megalapozásában, a természethez 

való pozitív attitűd alakításában. Az iskolai tanulás folyamatába szervesen beépülnek a 

tanulóknak az élet különféle területein a legkülönbözőbb forrásokból és tapasztalatokból 

szerzett ismeretei, csakúgy, mint előzetes élményei, közvetlen tapasztalásai. Ez nemcsak a 

tanulás hatékonyságát, hanem a tanulási motivációt is erősíti. Az ismeretszerzés nem öncélú, 

hanem a gondolkodás és az önálló tanulás fejlesztését szolgálja. A használható tudás 

megszerzése lehetőséget nyújt ahhoz, hogy a tanuló új szituációban a tantárgyi kereteken kívül 

is sikeresen alkalmazza tudását. Az egyéni tapasztalatszerzésre épülő tanulás, a 

tevékenységközpontú módszerek, az IKT-eszközök alkalmazása, a vita és az érvelés olyan 

élményekhez juttatják a diákokat a tantárgy tanulása közben, amelyek elősegítik a természethez 

való pozitív viszonyulásuk fennmaradását, és hozzájárulnak a természettudományok iránti 

érdeklődés felkeltéséhez.  

A természettudományok egységes szemléletének kialakítását az ötödik évfolyamtól az 

érettségiig ívelő közös fejlesztési területek, rendezőelvek integrációja biztosítja. Az állandóság 

és változás látszólagos antagonizmusa, a rendszerek törvényszerűségeinek vizsgálata, a 

struktúra és funkció összefüggései, az anyag, az energia, az információ különböző formái más-

más tartalomhoz kötődve jelennek meg, fejlesztve azokat a készségeket és képességeket is, 

melyek a tudományos megismerés, a technikai eszközök alkalmazásának feltételeit biztosítják.  

A fejlesztési területek közül kiemelkedik és különösen nagy hangsúlyt kap a 

természetismeret tantárgy keretein belül az ember szervezetének és működésének megismerése, 

a környezet és fenntarthatóság problémakörének elemzése.  

A természetismeret testi-lelki egészség témaköreinek kibontása során feltárja a 

környezet és az egészség kapcsolatát, hozzájárul az egészséges életvitel szokásrendszerének 

formálásához, segíti az együttélés szabályainak elfogadását és betartását. A Föld globális 

problémáinak vizsgálatán keresztül felhívja a figyelmet az ember személyes felelősségére, 

egyéni és közösségi szinten aktivizál a helyi környezeti problémák megoldása érdekében. A 
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hazai tájak és életközösségek megismerése pedig hozzájárul a nemzeti büszkeség, a 

hazaszeretet fejlődéséhez.  

A természetismeret a többi tantárggyal közösen megalapozza azokat a megismerési 

képességeket, személyiségjegyeket, melyek birtokában a diákok elsajátítják a tanulás elemi 

módszereit, technikáit, átélhetik az ismeretszerzés örömét, a világ megismerésének szépségét. 

A tananyag feldolgozása több ponton kapcsolódik más tárgyak ismeretanyagához, fejlesztési 

követelményeihez. A tanulás folyamatában épít a tanulók meglévő tudására, lehetőséget ad az 

önálló információszerzésre is.  

A témakörök feldolgozása során a tanulási, a gondolkodási és a kommunikációs 

képességek fejlesztése párhuzamosan folyik, egymást erősítik. Ez teszi lehetővé, hogy a tanulók 

életkoruknak megfelelően használják a szaktudomány nyelvezetét a jelenségek, folyamatok 

értelmezése és a természet bemutatása során.  

Mindezek eredményeként a tanuló megőrizi kíváncsiságát, motivált marad az 

ismeretszerzésben. Egyénileg vagy társaival közösen aktívan vesz részt a tanítás-tanulás 

folyamatában. Ismeri és érti a tanulás során elérhető lehetőségeket, és képes a mindennapi 

életében, munkájában a felmerülő akadályok leküzdésére, a megszerzett ismeretek, képességek 

hasznosítására. Ez olyan szellemiséget, munkatermi hangulatot igényel, ahol a nevelő társ az 

ismeretszerzés folyamatában. Irányítja, segíti a tanulót a megismerés útján, lehetőséget teremt 

az egyéni differenciált munkára, visszajelzéseivel, értékelésével jobb teljesítményre ösztönzi 

őket.  

 

 

5–6. évfolyam  

 

A tantárgy az Ember és természet, valamint a Földünk-környezetünk műveltségterület 

tartalmait és fejlesztési feladatait öleli fel. A körülöttünk lévő világ komplex megismerését 

szolgálja, melyben a különböző tudományterületek – a fizika, biológia-egészségtan, kémia, 

földrajz – ismeretei összekapcsolódnak, egymást kiegészítik, magyarázatul szolgálnak 

mesterséges és természetes környezetünkben lejátszódó jelenségek megértéséhez.  

A megismerés a tanulók életkori sajátosságaihoz igazodik. A közelitől a távoli, az 

egyeditől az általános felé halad. Élmények, egyéni tapasztalatok megszerzésére törekszik. 

Kiemelt szerepük van a megfigyeléseknek, kísérleteknek, vizsgálódásoknak, melyek 

tapasztalatait – tanári irányítás mellett – növekvő önállósággal képesek elvégezni, rögzíteni, 

értelmezni, miközben egyre nagyobb jártasságot szereznek a balesetmentes 

eszközhasználatban, a csoportban végzett munka során a feladatok megosztásában és az 

együttműködésben. Alapvető elvárás évente legalább két kísérlet, vizsgálódás önálló elvégzése, 

illetve négy, tanórán bemutatott vizsgálatról feljegyzés készítése.  

Vizsgálódások közben feltárulnak az élő és élettelen anyagok tulajdonságai, szerkezetük 

és működésük összefüggései, az anyagok kölcsönhatásai és változásai. Megismerik a közvetlen 

környezet állatait, növényeit, jellemző tulajdonságait, jelentőségét, emberhez fűződő 

kapcsolatát.   

Hazánk tájainak és életközösségeinek vizsgálata során megtanulnak tájékozódni térben 

és időben, térképen és valóságban. Megértik az élő és élettelen környezet kölcsönhatásait, a 

szervezet és az életmód összefüggéseit. Eléjük tárul a természet formagazdagsága és szépsége, 

amely erősíti a fiatalok kötődését szűkebb és tágabb környezetükhöz, szülőföldjükhöz.  
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A természetismeret tanulása során fejlődik a tanuló szemléleti térképolvasási képessége. 

A kerettanterv megjeleníti a legfontosabb topográfiai fogalmakat is. Elvárható tudás, hogy a 

tanuló felismeri és megmutatja ezeket a különböző ábrázolásmódú térképeken.  

A természetismeret tantárgy embert és környezetét, a természeti és társadalmi 

folyamatokat egységben jeleníti meg. Kutatja az okokat és a következményeket. 

Együttgondolkodásra sarkallja a tanulókat, megláttatja az emberi tevékenység pozitív és 

negatív hatásait. Rávilágít a fogyasztói társadalom hibáira, anyag- és energiatakarékos 

szokások kialakítására ösztönöz. Az ember személyes felelősségét hangsúlyozza az egészség 

és a környezet védelmében.  

A fiatalok számára legérdekesebb témakör saját szervezetük felépítésének és 

működésének megismerése, mely során feltárulnak a kamaszkori változások okai és a vele 

kapcsolatos tennivalók, tudatosulnak a veszélyeztető környezeti hatások. A hangsúly a 

betegségek megelőzésére helyeződik. A lelki egészség megőrzése érdekében ráirányítja a 

figyelmet a reális önismeret, a család és a társas kapcsolatok jelentőségére.  

Új elemként jelenik meg a követelményekben, hogy a tanuló a kétéves ciklus alatt 

legalább egy alkalommal önállóan dolgozzon fel egy természettudományos témát. A feladat 

lehetőséget nyújt a tehetségek kibontakoztatására, az elvégzett munka tükrözi a tanuló 

készségeinek, képességeinek fejlődését is.  

 

 

 

6. osztály 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Felszíni és felszín alatti vizek  

Órakeret  

1 óra  

Előzetes tudás  

Év eleji ismétlés 1 óra  

A víz szerepe, előfordulása a természetben, a víz tulajdonságai.  

Állóvizek, folyóvizek. Vízszennyezés.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A Környezet és fenntarthatóság fejlesztési terület részeként hazánk 

felszíni és felszín alatti vizei és jelentőségük megismerése, a nemzeti 

azonosság és a hazaszeretet erősítése.  

A vízkészletre kifejtett egyéni és társadalmi-gazdasági hatások, a 

belőlük adódó problémák felismerése, megoldási módok keresésére 

való törekvés erősítése, a felelősségtudat erősítése egyéni és közösségi 

szinten. A takarékos vízhasználat szokásának megalapozása.  

A hazánk vízrajzáról való átfogó kép kialakítása során a szemléleti 

térképolvasás fejlesztése.  

Az összefüggések, törvényszerűségek alkalmazása a logikai 

térképolvasás elemi lépései során.  

A természetföldrajzi és társadalom-földrajzi folyamatok időléptéke 

közötti különbségek érzékeltetésével az időbeli tájékozódás, az 

időfogalom fejlesztése.  

Az érdeklődés felkeltése a közvetlen környezet szépségeinek, értékeinek 

megismerése és a környezeti problémák iránt.  
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  Problém 

ák,  

jelensége 

k,  

gyakorlat 

i  

alkalmaz 

ások,  

ismerete 

k  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Víztisztítási eljárások.  Különböző vizek (pl. csapvíz, 

ásványvíz, desztillált víz) fizikai-

kémiai tulajdonságainak 

összehasonlítása.   

 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

  

Ipari víztisztítás megfigyelése 

helyi víztisztító üzemben, vagy 

filmen.   

vízfelhasználás, 

víztisztítás, 

víztakarékosság.  

 Vízvédelem.   

 
 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Vizek, vízpartok élővilága  

Órakeret 

11+5 óra  
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Előzetes tudás  
A víz jelentősége a földi élet szempontjából; az állatok csoportosítása 

különböző szempontok szerint, az állatok jellemzésének szempontjai 

vízszennyezés forrásai, következményei.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Az élő és élettelen környezeti tényezők sokoldalú kapcsolatrendszerének 

megismerése a vizek-vízpartok életközösségében.  

Az élőhely – szervezet – életmód összefüggéseinek magyarázata a 

vízvízpart élőlényeinek vizsgálata során.  

A természetszeretet és természetvédelem iránti elkötelezettség 

elmélyítése az élővilág változatosságának, sokszínűségének. 

sérülékenységének tudatosításával.  

A természet jelzéseinek felismertetése, értelmezése, az okok és 

következmények elkülönítése az emberi tevékenységek és az élettelen 

környezet közötti kapcsolatrendszer elemzésével.  

A helyi környezeti problémák iránti érdeklődés felkeltése. A személyes 

felelősség tudatosítása a vízkészlet tisztaságának megőrzésében. A 

tanulók aktív cselekvésre ösztönzése a természet védelmében egyéni és  

 

 közösségi szinten.  

  Problém 

ák,  

jelensége 

k,  

gyakorlat 

i  

alkalmaz 

ások,  

ismerete 

k  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

992 

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: Meleg, 

nyári napokon olykor tömegesen 

pusztulnak a halak a Balatonban. 

Mi ennek az oka? Mire 

mondják, hogy virágzik a Tisza?  

Miért félnek az emberek a 

kígyóktól, békáktól? Mi a 

„kígyóing”?  

Mit tehetünk, hogy kevesebb 

szúnyog fejlődjön ki 

környezetünkben? Mikroszkópi 

vizsgálatok  

 

Ismeretek: séta a vízpartra A 

vízi élőhely jellemző élettelen 

környezeti tényezői.  

 

Vizek egysejtűi: zöld szemes 

ostoros, papucsállatka, 

baktériumok testfelépítése, 

életmódja.  

 

Vízi-vízparti növénytársulások 

vízszintes tagozódása: lebegő, 

gyökerező hínár, nádas 

mocsárrétek, ártéri erdők 

jellegzetes növényeinek 

testfelépítése, életmódja 

jelentősége.  

 

A vízi-vízparti életközösség 

jellemző gerinctelen és gerinces 

állatai: tavi kagyló, orvosi pióca, 

kecskerák, szúnyogok, 

szitakötők, (tiszavirág) ponty, 

leső harcsa, kecskebéka,  

A vízi és a szárazföldi élőhely 

környezeti tényezőinek 

összehasonlítása.  

 

Egysejtű élőlények 

megfigyelése, összehasonlításuk.   

 

A növények környezeti igényei 

és térbeli elrendeződése közötti 

összefüggés bemutatása egy 

konkrét vízi, vagy vízparti 

társulás példáján.  

 

A megismerési algoritmusok 

alkalmazása a lágy- és fásszárú 

növények leírása és a gerinces és 

a gerinctelen állatok bemutatása 

során.  

során.  

 

A növényi szervek környezethez 

való alkalmazkodásának 

bemutatása konkrét példákon.  

 

A vízparti növények 

környezetvédelmi és gazdasági 

jelentőségének bemutatása 

konkrét példákon.  

 

Az állatok különböző szempontú 

csoportosítása.  

 

A vízi élethez való 

alkalmazkodás példákkal történő 

illusztrálása.  

 

Táplálkozási láncok  

Magyar nyelv és 

irodalom: szövegértés - 

a szöveg egységei 

közötti tartalmi 

megfelelés felismerése; 

szövegben elszórt, 

explicite 

megfogalmazott 

információk 

azonosítása, 

összekapcsolása, 

rendezése; a szöveg 

elemei közötti 

okokozati, 

általánosegyes vagy 

kategóriaelem viszony 

magyarázata.  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat:  

fűzfavesszőből, nádból 

készült tárgyak a 

környezetünkben.  

 

Matematika: Fogalmak 

egymáshoz való 

viszonya.  

Rendszerezést segítő 

eszközök és 

algoritmusok.  

Összehasonlítás, 

azonosítás, 

megkülönböztetés; 

különbségek, 

azonosságok 

megállapítása. 

Osztályozás egy és 

egyszerre két (több)  
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vízisikló, tőkés réce, barna réti 

héja, fehér gólya külleme, teste, 

élete, jelentősége az 

életközösségben, az ember 

életében, védettségük.  

 

Kölcsönhatások az 

életközösségben: táplálkozási 

láncok, táplálékhálózatok.  

 

Az életközösség 

veszélyeztetettségének okai, 

következményei:  

tápanyagdúsulás és a méreganyag 

koncentrálódása.  

 

Az életközösség védelme.  

Összefoglalás, ellenőrzés  

összeállítása a megismert 

fajokból.  

 

Az emberi tevékenység 

hatásainak elemzése, a 

környezetszennyezés és az ember 

egészsége közötti összefüggés 

felismerése.  

 

Az állatok egyedszáma, 

veszélyeztetettsége és védettsége 

közötti összefüggés elemzése.  

 

Terepgyakorlat: egy vízivízparti 

életközösség megfigyelése.  

saját szempont szerint, 

adott, illetve elkezdett 

válogatásban felismert 

szempont szerint. 

Hierarchikus 

kapcsolatok ábrázolása.  

 Egysejtű, sejtszervecske, baktérium, moszat, telepes test, gyöktörzs, 

kétlaki növény, hínárnövényzet, gerinctelen, gyűrűsféreg, puhatestű, 

kagyló, ízeltlábú, rovar, rák, gerinces, hal, kopoltyú, úszóláb, lemezes 

csőr, gázlóláb, tépőcsőr, markoló láb, lágyhéjú tojás, átalakulásos fejlődés, 

átváltozás, átalakulás nélküli fejlődés, költöző madár, téli álom, változó 

testhőmérséklet.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Alföldi tájakon  

Órakeret 

10+6 óra  
Fen

nta
rtó

 ál
tal

 jó
vá

ha
gy

va
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Előzetes tudás  

Síkság, alföld, élőhely, életközösség, madár, emlős, ízeltlábú, rovar, 

táplálkozási lánc, táplálkozási hálózat, környezetszennyezés, környezet – 

szervezet – életmód összegfüggései, élőlények bemutatásának 

algoritmusa, tájékozódás a térképen, diagramok, tematikus térképek 

értelmezése.  

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Átfogó kép kialakítása alföldi tájaink természetföldrajzi jellemzőiről, 

természeti-társadalmi erőforrásairól, gazdasági folyamatairól, környezeti 

állapotáról.  

A természeti, társadalmi-gazdasági értékek megismerésén keresztül a 

hazához való kötődés erősítése, a nemzettudat fejlesztése.  

Az alföldek keletkezésének vizsgálata során a folyamatok sorrendjének, 

időléptékének érzékeltetése.  

A szemléleti térképolvasás elemi készségeinek fejlesztése.  

A környezetre kifejtett egyéni és társadalmi hatások és a belőlük adódó 

problémák felismertetése, megoldási módok keresése.  

  Problémá 

k,  

jelenségek 

,  

gyakorlati 

alkalmazá 

sok, 

ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va
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Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Hogyan alakultak ki hazánk 

alföldjei az egykori tenger 

helyén?  

Mi a futóhomok?  

Hogyan lesz a búzából 

kenyér? Melyik hungarikum 

köthető az Alföldhöz? 

Gyógyítanak-e a 

gyógynövények?  

 

Ismeretek:  

Hazai alföldjeink keletkezése.  

 

A Kisalföld és az Alföld tájai, 

természeti adottságai.  filmek, 

hazai tájakon.  

 

A füves puszták jellegzetes 

növényei: fűfélék, gyógy- és 

gyomnövények, jellemzőik, 

jelentőségük. Gyógynövények 

bemutatása  

 

Az életközösség állatai: sáskák, 

szöcskék, gyíkok, fácán, mezei 

pocok, mezei nyúl, egerészölyv 

szervezete, életmódja.   

 

A Kiskunsági vagy a Hortobágyi  

A Kisalföld, a Kiskunság és a 

Nagykunság természeti 

adottságainak összehasonlítása.   

 

A tájjellemzés algoritmusának 

megismerése, gyakorlása a 

megismert tájak bemutatása 

során.  

 

Információk leolvasása 

különböző diagramokról, 

tematikus térképekről.   

 

A megismert életközösségek 

ökológiai szemléletű 

jellemzése.  A növényi szervek 

környezeti tényezőkhöz való 

alkalmazkodásának bemutatása 

konkrét példákon.  A környezet 

– szervezet – életmód 

összefüggéseinek bemutatása 

konkrét példákon A 

megismerési algoritmusok 

használata az élőlények 

jellemzése során.  

Állatok különböző szempontú 

csoportosítása.  

Táplálékláncok készítése a 

megismert növényekből és 

állatokból.  

 

Magyar nyelv és 

irodalom: Szövegértés - 

a szöveg egységei 

közötti tartalmi 

megfelelés felismerése. 

Szövegben elszórt, 

explicite 

megfogalmazott 

információk 

azonosítása, 

összekapcsolása, 

rendezése; a szöveg 

elemi közötti okokozati, 

általános-egyes vagy 

kategória-elem viszony 

magyarázata. Alföld 

megjelenítése irodalmi 

alkotásokban.  

 

Matematika: Fogalmak 

egymáshoz való 

viszonya.  

Rendszerezést segítő 

eszközök és 

algoritmusok ismerete.  

Összehasonlítás, 

azonosítás, 

megkülönböztetés; 

különbségek, 

azonosságok 

megállapítása.  

 

Nemzeti Park természeti értékei.  

Projekt munka  

 

Alföldek hasznosítása, szerepük 

a lakosság élelmiszerellátásában. 

Termesztett növényei: búza, 

kukorica, napraforgó; jellegzetes 

szerveik, termesztésük, 

felhasználásuk.  

 

A növénytermesztés, 

állattenyésztés és az 

élelmiszeripar összefüggései.  

Összefoglalás, ellenőrzés  

Egy választott nemzeti park 

természeti értékeinek, vagy ősi 

magyar háziállatok bemutatása 

önálló kutatómunka alapján.  

 

A természeti és a kultúrtáj 

összehasonlítása. A gazdasági 

tevékenység életközösségre 

gyakorolt hatásának bemutatása 

példákon.   

Osztályozás egy és 

egyszerre két (több) 

saját szempont szerint, 

adott, illetve elkezdett 

válogatásban felismert 

szempont szerint. 

Matematikai modellek  

(hierarchikus 

kapcsolatok ábrázolása).  

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: a honfoglaló 

magyarok háziállatai.  

  

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va
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 Síkság, alföld, feltöltődés, természeti erőforrás, fűféle, koronagyökér, 

takarólevél nélküli virág, fészek-, kalász-, torzsavirágzat, szemtermés, 

kifejlés, kétéltű, hüllő, rágcsáló.  

 Alföld, Kisalföld, Duna-Tisza-köze, Tiszántúl, Mezőföld, Kiskunság, 

Nagykunság, Hortobágy, Szeged, Kecskemét, Debrecen, Győr.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Hegyvidékek, dombvidékek  

Órakeret 

11+5 óra  

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va
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Előzetes tudás  Jellegzetes felszíni formák (síkság, alföld, dombság, hegység, völgy,  

 

 medence), a folyók felszínformálása, kőzetek (homok, lösz,) és 

ásványkincsek (barnaszén, feketekőszén, kőolaj, földgáz), 

környezetszennyezés, talajpusztulás. A növény jellegzetes szervei, fő 

típusaik, egynyári, kétnyári, évelő növény. Természeti erőforrások – 

társadalmi, gazdasági folyamatok összefüggései, éghajlati diagramok, 

éghajlati térképek értelmezése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Az egyensúly és stabilitás fogalmának mélyítése a külső és belső erők 

egyensúlyának a földfelszín mai képének kialakításában való 

szerepének megismerésével.  

A természeti erőforrások és a társadalmi-gazdasági folyamatok 

összefüggéseinek bizonyítása, következtetések levonása. A logikai 

térképolvasás megalapozása.  

A hazaszeretet elmélyítése hazai tájaink szépségeinek és értékeinek 

bemutatásával.  

A földrajzi tér megismerési módszereinek továbbfejlesztése. Az 

információgyűjtés és feldolgozás fejlesztése a térképek, diagramok, 

adatsorok használatában való jártasság és a szemléleti térképolvasás 

készségeinek fejlesztésével.  

A földfelszín kialakulása és az ember termelő tevékenysége során 

végzett tájátalakítás időléptéke közötti különbség érzékeltetése. Az 

emberi tevékenység által okozott károk és a megelőzés lehetőségeinek 

megismerése, a személyes felelősségérzet erősítése.  

  Problémá 

k,  

jelenségek, 

gyakorlati 

alkalmazá 

sok, 

ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va
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Problémák,  jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások:  

Hogyan keletkeztek a hegységek?  

Hogyan működnek a vulkánok? 

Mi az oka annak, hogy a  

Bükkben csak a hegy lábánál 

találunk forrásokat?  

A biodízel mint energiaforrás. 

Használatának előnyei és 

hátrányai.  

Mire használják a bazaltot és a 

mészkövet?   

 

Ismeretek:  

Hazai hegységeink keletkezése, a 

belső erők szerepe a 

hegységképződésben: gyűrődés, 

vetődés, vulkánosság.   

 

A külső felszínformáló erők: víz,  

A gyűrődés, vetődés, vulkáni 

működés megfigyelése egyszerű 

modellkísérletekben.   

 

Példák a különböző 

hegységképződési folyamatok 

eredményeként létrejött 

formakincs kapcsolatára.  

 

Aprózódás és mállás, külső és 

belső erők összehasonlítása.   

 

Néhány jellegzetes hazai kőzet 

egyszerűen vizsgálható 

tulajdonságainak megállapítása, 

összehasonlításuk, 

csoportosításuk.   

Példák a kőzetek tulajdonságai és 

felhasználásuk közötti 

összefüggésekre.   

Magyar nyelv és 

irodalom: szövegértés  

– a szöveg egységei 

közötti tartalmi 

megfelelés felismerése; 

szövegben elszórt, 

explicite 

megfogalmazott 

információk 

azonosítása, 

összekapcsolása, 

rendezése; a szöveg 

elemi közötti okokozati, 

általános-egyes vagy 

kategória-elem viszony 

magyarázata.  

 

Matematika: Fogalmak 

egymáshoz való 

viszonya.  

 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va
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szél, jég, hőmérsékletingadozás 

hatásai. A lepusztulás – szállítás  

– lerakódás – feltöltődés 

kapcsolata.  

 

Kőzetek vizsgálata. Az andezit, 

bazalt, mészkő, homok, lösz, 

barnakőszén, feketekőszén 

jellegzetes tulajdonságai, 

felhasználásuk.  

 

Az Északi-középhegység és a 

Dunántúli-középhegység 

természeti adottságai, tájai.  

Cseppkőbarlangok(film) 

Bükki Nemzeti Park természeti 

értékei.  

Projektmunka  

 

Élet a hegyvidékeken: A 

természeti erőforrások és az 

általuk nyújtott lehetőségek. Az 

erdő gazdasági jelentősége, 

napsütötte déli lejtők – 

szőlőtermesztés – borászat, 

ásványkincsek és ipari 

felhasználásuk. Borkészítés 

fortélyai  

 

Az ember gazdasági 

tevékenységének 

következményei. A táj 

arculatának változása.  

 

A dunántúli domb- és hegyvidék, 

Nyugat-magyarországi  

peremvidék természeti 

adottságai, tájai.  

Élet a dombvidéken. Természeti 

erőforrások.  

 

Termesztett növényei: lucerna, 

repce testfelépítése, termesztése, 

felhasználása.   

 

 

Az Északi-középhegység és a 

Dunántúli-középhegység 

megadott szempontok szerinti 

összehasonlítása.  

 

Önálló ismeretszerzés, 

információ feldolgozás a 

nemzeti park bemutatása 

során.  

 

Az alföldek és a hegyvidékek 

éghajlatának összehasonlítása, a 

különbségek okainak bemutatása 

az éghajlati diagramok, tematikus 

térképek elemzésével.  

 

A mészkő- és vulkanikus 

hegységek vízrajza közti 

különbségek indoklása.  

 

A természetes növénytakaró 

övezetes változásának 

magyarázata.  

 

Természeti erőforrások és a 

társadalmi-gazdasági kapcsolatok 

bemutatása konkrét példák 

alapján.  

 

Az emberi tevékenység kárt okozó 

hatásainak bizonyítása konkrét 

példákon keresztül.  

 

Az ország nyugati tájai  

éghajlatának összehasonlítása az 

Alfölddel éghajlati térképek, 

diagramok felhasználásával. Az 

eltérés indoklása.  

 

A víz felszínformáló szerepének 

bemutatása a dombvidék 

felszínének formálásában.  

Példák az ásványkincsek és az ipar 

összefüggéseire.  

 

Rendszerezést segítő 

eszközök és 

algoritmusok ismerete.  

Összehasonlítás, 

azonosítás, 

megkülönböztetés; 

különbségek, 

azonosságok 

megállapítása. 

Osztályozás egy és 

egyszerre két (több) 

saját szempont szerint, 

adott, illetve elkezdett 

válogatásban felismert 

szempont szerint. 

Matematikai modellek  

(hierarchikus 

kapcsolatok 

ábrázolása).  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: anyagok 

megmunkálása.  

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

1000 

 

A növénytermesztés, 

állattenyésztés és az 

élelmiszeripar kapcsolata.  

 

Egy adott tájon termeszthető 

növények bemutatása a növény 

környezeti igényei, valamint a 

talaj és az éghajlati adottságok  

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va
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  A  

mezőgazda 

ság hatása a 

környezetr 

e:  

talajpusztul 

ás,  

környezets 

zennyezés. 

Összefogla 

lás, 

ellenőrzés  

alapján.   

 

A mezőgazdasági 

környezetszennyezés formáinak és 

hatásainak bemutatása konkrét 

példákon.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Gyűrődés, vetődés, rög, lépcsős felszín, beszakadt árok, vulkán, kráter, 

kürtő, magma, magmakamra, láva, vulkáni hamu, andezit, bazalt, mészkő, 

belső erő, külső erő, bauxit, lignit.   

Gyökérgümő, pillangós virág.  

Topográfiai 

ismeretek  

Dunántúli domb- és hegyvidék, Dunántúli-középhegység, 

Északiközéphegység, Nyugat-magyarországi peremvidék, Bakony, Vértes, 

Dunazug-hegység, Börzsöny, Cserhát, Mátra, Bükk, Zempléni-hegység, 

Aggteleki-karszt, Kékes, Alpokalja, Zalai-dombság, Somogyi-dombság, 

Tolnai-hegyhát, Mecsek, Miskolc, Veszprém, Pécs.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Az erdő életközössége  

Órakeret 

12+6 óra  

Előzetes tudás  

Életközösség, lombhullató, örökzöld, porzós és termős virág, megporzás, 

telepes test, állatok csoportjai különböző tulajdonságaik alapján, 

összetett gyomor, kérődző állat, állandó madár, gerinctelen állatok 

egyedfejlődési típusai, élőlények bemutatásának algoritmusa, a 

környezet- szervezet- életmód és szervek felépítése-működése közötti 

összefüggés.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A rendszerszemlélet fejlesztése, a rendszerfogalom mélyítése az 

erdő életközösségének, az élőlények szerveződésének, sokoldalú 

kapcsolatrendszerének ökológiai szemléletű vizsgálatával. A 

környezeti tényezők és az életközösségek szerkezete közötti 

összefüggés feltárása és magyarázata a hazai erdők példáján.  

Egészséges életmódra nevelés a természetjárás iránti igény felkeltésével, 

a természeti környezet védelmét szolgáló magatartás- és 

viselkedéskultúra fejlesztése.  

A környezet-szervezet-életmód, a szervek felépítése-működése közötti 

oksági összefüggések feltárása, bizonyítása az életközösség élőlényeinek 

megismerése során.  

Az emberi tevékenységnek a természetes életközösségére gyakorolt 

hatásainak elemzése; az erdőpusztulás okainak és következményeinek 

megismerése.  

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va
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Aktív természetvédelemre ösztönzés.  

 

  Problémák, 

jelenségek, 

gyakorlati 

alkalmazás 

ok, 

ismeretek  

 

Fejlesztési követelmények  

Kapcsolódási pontok  

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va
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Problémák,  jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások:  

Hogyan változik a hegyvidéki 

erdők képe a magasság 

emelkedésével?  

Milyen jelei vannak az élőlények 

egymás közötti versengésének az 

erdőben?  

Miért kedvelt táplálék a vadhús és 

az erdei gomba?  

A gombák gyűjtésének és 

fogyasztásának szabályai. A 

kullancsok által terjesztett 

betegségek, jellemző tüneteik. 

A megelőzés és védekezés 

formái.  Az erdőjárás 

magatartási szabályai. Séta a 

közeli lombhullató erdőbe.  

 

Ismeretek:  

Hazai erdőségek földrajzi helye, 

kialakulása, gyakori 

erdőtípusainak jellemzői.  

 

Az erdő mint életközösség. Az 

erdő szintjei, a környezeti 

tényezők függőleges irányú 

változásai.  

 

Az erdőszintek legjellemzőbb 

növényeinek (kocsánytalan tölgy, 

gyertyán, bükk, erdei fenyő, 

gyepürózsa, erdei pajzsika, nagy 

seprűmoha) környezeti igényei, 

faji jellemzői, testfelépítése, 

hasznosítása, az életközösségben 

betöltött szerepe.  

 

Az erdőszéli csiperke és a gyilkos 

galóca faji sajátosságai. A 

(bazidiumos) gombák  

testfelépítése, táplálkozása, 

szaporodása. A gombák szerepe az 

A természetjárás viselkedési 

szabályainak megfogalmazása.  

 

Hazai erdők életközösségének 

ökológiai szemléletű jellemzése.  

 

Az élő és az élettelen környezeti 

tényezők szerepének bemutatása 

az erdők kialakulásában, 

előfordulásában és az erdők 

függőleges tagolódásában.  

 

A növények környezeti igénye és 

előfordulása közti oksági 

összefüggések bemutatása konkrét 

példákon keresztül.  

 

A tölgy-, bükk- és fenyőerdők 

összehasonlítása.  

 

A megismerési algoritmusok 

alkalmazása az állatok és a 

növények faji sajátosságainak 

bemutatásakor.  

 

Az ehető és mérgező gombapárok 

összehasonlítása.  

 

A mohák, harasztok, nyitvatermők 

és zárvatermők összehasonlítása 

jellegzetes képviselőik példáján.  

 

Az erdő növényeinek különböző 

szempontú csoportosítása.  

 

A növények és gombák 

táplálkozása közötti különbségek 

magyarázata.  

 

A pókszabásúak, a rovarok, a 

lepkék és a bogarak 

összehasonlítása.  

 

Magyar nyelv és 

irodalom: Szövegértés – 

a szöveg egységei 

közötti tartalmi 

megfelelés felismerése; 

szövegben elszórt, 

explicite 

megfogalmazott 

információk azonosítása, 

összekapcsolása, 

rendezése; a szöveg 

elemei közötti okokozati, 

általános-egyes vagy 

kategória-elem viszony 

magyarázata. Az erdő 

megjelenítése irodalmi 

alkotásokban.  

 

Matematika: Fogalmak 

egymáshoz való 

viszonya.  

Rendszerezést segítő 

eszközök és 

algoritmusok.   

Összehasonlítás, 

azonosítás, 

megkülönböztetés; 

különbségek, 

azonosságok 

megállapítása. 

Osztályozás egy és 

egyszerre két (több) saját 

szempont szerint, adott, 

illetve elkezdett 

válogatásban felismert 

szempont szerint. 

Matematikai modellek  

(hierarchikus 

kapcsolatok ábrázolása).  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: állati eredetű  

táplálékok szerepe; a fa 

megmunkálása; a  
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életközösségekben, az egészséges 

táplálkozásban. A 

gombafogyasztás szabályai.  

 

Az erdő gerinctelen és gerinces 

állatainak (szarvasbogár, 

gyapjaslepke, erdei vöröshangya, 

koronás keresztespók, közönséges 

kullancs, széncinege, nagy 

tarkaharkály, gímszarvas, 

vaddisznó, erdei fülesbagoly, 

róka) külleme, teste, élete, szerepe 

az erdő életében. Trófea 

vizsgálatok  

 

A kullancsok által terjesztett 

betegségek, az ellenük való 

védekezés. A kullancseltávolítás 

fontossága, módszerei. Vadász 

beszámolója  

 

Táplálkozási láncok, 

táplálékhálózat.  

 

A vadgazdálkodás szerepe, 

jelentősége.  

 

Az erdő szociális, környezetvédő 

szerepe; veszélyeztetettsége. Az 

erdőjárás szabályai.  

 

Herman Ottó munkásságának 

jelentősége. Összefoglalás, 

ellenőrzés  

Az orvoshoz fordulás eseteinek 

felismerése.  

 

Erdei táplálkozási láncok 

összeállítása.   

 

A vadállomány szabályozása és az 

élőhely védelme közötti kapcsolat 

megértése.  

 

A környezetszennyezés, 

élőhelypusztulás 

következményeinek bemutatása 

konkrét példákon.  

 

Erdei életközösség megfigyelése 

terepen, vagy jellegzetes erdei 

növények, növényi részek 

vizsgálata, a tapasztalatok 

rögzítése. A kullancsfertőzés 

elleni védekezés alkalmazása 

természetjárás során.  

betegség tünetei.  

 

Informatika: 

információkeresés az 

interneten.  
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Erdő, zárvatermő, nyitvatermő, haraszt, moha, virágtalan növény, 

gomba, spóra, barkavirágzat, makktermés, tűlevél, tobozvirágzat, cserje, 

pókszabású, rovar, bogár, lepke, csáprágó, pödörnyelv, kúszóláb. 

vésőcsőr.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  A természet és társadalom kölcsönhatásai  

Órakeret 

6 óra  

Előzetes tudás  

Természeti erőforrás, mezőgazdaság, ipar, környezetszennyezés, 

energiahordozó, életközösség, természeti erőforrások és a társadalmi 

gazdasági folyamatok összefüggése, tájjellemzés és az élőlények 

bemutatásának algoritmusa.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A rendszerszemlélet és gondolkodás fejlesztése a természeti erőforrások 

társadalmi-gazdasági felhasználása során bekövetkezett változások 

vizsgálatával, a globális problémák helyi vetületeinek felismerésével. 

Aktív állampolgárságra nevelés a helyi környezeti problémák okainak és 

következményeinek felismerésén alapuló, a környezet védelméért való 

aktív együttműködésre való késztetéssel.   

A hazához, a szűkebb pátriához való kötődés erősítése a lakóhelyi táj 

természeti és gazdasági-társadalmi környezetének megismerésével.  Az 

embernek a természetben elfoglalt sajátos helyzetének és ezzel 

kapcsolatos felelősségének megértése a természetes és mesterséges 

életközösség különbségeinek megismerésével, a városi környezetben 

élő állatoknak az emberre gyakorolt hatásainak megismerésével.  

Anyag- és energiatakarékos szemlélet formálása, tudatos vásárlási 

szokások megalapozása, az egyéni felelősség tudatosítása.   
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  Problém 

ák,  

jelensége 

k,  

gyakorla 

ti  

alkalmaz 

ások,  

ismerete 

k  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Problémák,  jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Lakóhelyed mely értékeire 

vagy büszke? Min szeretnél 

változtatni?  

Milyen előnyöket, milyen 

hátrányokat nyújt a városi 

élőhely az állatok számára? 

A szelektív hulladékgyűjtés 

szabályai.   

Energia- és víztakarékosság 

formái a háztartásban.  

Internetes menetrend használata 

utazás tervezéséhez.  

 

Ismeretek:  

Gazdasági ágazatok: 

mezőgazdaság, ipar, 

szolgáltatás. A gazdaság 

természeti feltételei.   

 

Településtípusok: tanya, falu, 

városjellemző képe, társadalmi, 

gazdasági szerepe. Élet a 

városban. A gazdasági ágazatok 

együttműködése. Hálózatok 

szerepe a lakosság ellátásában 

(víz-, energiaellátó rendszer, 

közlekedési hálózat).  

 

A város mesterséges 

életközösségének, sajátos 

állatvilága: házi egér 

vándorpatkány, csótány, 

feketerigó, galamb, 

elszaporodásuk feltételei és 

következményeik  

Különböző termékek 

csoportosítása aszerint, hogy a 

gazdaság mely ágazata állította 

elő.  

 

A gazdasági ágazatok közötti 

összefüggések bemutatása 

konkrét példákon keresztül.  

 

A települések eltérő társadalmi, 

gazdasági szerepének 

bemutatása konkrét példákon. A 

falu és a város által nyújtott 

szolgáltatások összehasonlítása.  

 

A vasút- és közúthálózat 

szerkezetének vizsgálata: 

Előnyök és hátrányok 

bemutatása.  

 

A városi élőhely nyújtotta 

előnyök és hátrányok elemzése 

az állatok alkalmazkodásának 

vizsgálata során.  

 

Példák gyűjtése 

betegségeket terjesztő városi 
fajokra (például parlagi 

galamb, vándorpatkány, 
róka) és az ezekkel 
kapcsolatos problémákra. A 

megoldási módok közös 
értékelése.  
 

A fenntarthatóságot segítő 

életvitel legfontosabb 

elemeinek bemutatása.  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: nyersanyag, 

termék; közlekedés; 

energia- és vízellátás, 

takarékosság.  

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

1007 

 

A betegséget terjesztő állatok 

elleni védekezés formái.  

A szelektív hulladékgyűjtés  
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A háztartás anyag- és 

energiagazdálkodása. Víz- és 

energiafelhasználás. 

Környezetszennyezés és 

csökkentésének formái. Az 

anyag- és energiatakarékosság 

lehetőségei. Szelektív 

hulladékgyűjtés.  

 

A lakóhelyi táj  

természetföldrajzi és 

gazdaságitársadalmi jellemzői.  

 

Hazánk fővárosa, Budapest: 

földrajzi helyzete, gazdasági, 

kulturális jelentősége.  

szabályainak megismerése és 

gyakorolása az iskolában.  

 

A társadalmi-gazdasági és 

környezeti folyamatok 

kapcsolatának feltárása a 

lakóhely környezetében.  

 

Az emberi tevékenységek által 

okozott környezetkárosító 

folyamatok felismerése a 

lakóhelyen és környékén.  

 

A főváros látnivalóinak 

bemutatása önálló 

ismeretszerzéssel és 

feldolgozással.  

 

 Szelektív hulladékgyűjtés, tanya, falu, város, termelés, fogyasztás, 

nyersanyag, késztermék.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Az ember szervezete és egészsége  

Órakeret 

14 óra  

Előzetes tudás  
Testrész, életjelenség, csont, izom, táplálkozás, érzékszerv, érzékelés, 

betegség, egészség, életszakasz.  
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Az emberi test felépítésével és működésével kapcsolatos meglévő 

ismereteik rendszerezése. Az egészséget veszélyeztető tényezők  

felismerése, az egészséges életvitel szokásrendszerének 

formálása.  Az ember személyes felelősségének tudatosítása 

egészségének megőrzésében, sorsának, életpályájának 

alakításában. A környezet – szervezet – életmód – egészségi 

állapot közötti összefüggés feltárása, a higiénés kultúra 

fejlesztése. A betegségek megelőzésének, az időbeni orvoshoz 

fordulás jelentőségének tudatosítása.  

A reális énkép, önismeret fejlesztése, az alapvető emberi értékek, 

erkölcsi normák elfogadása, a velük való azonosulás. Az 

egészségvédelemmel kapcsolatos információk iránti érdeklődés 

felkeltése, megfelelő szintű jártasság kialakítása az információk 

feldolgozásában, értelmezésében. A fogyatékkal élő emberek 

elfogadása, segítése.  
 
 Problém ák, jelensége k, 

gyakorlat i alkalmaz ások,  

ismerete 

k  

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Mi a serdülőkori változások 

oka?  

Miért gyakoriak a konfliktusok 

a serdülők életében? Hogyan 

oldhatók fel? Mi a különbség a 

fiúk és a lányok nemi 

működése között? Mit jelent a 

függőség és melyek a tünetei? 

Milyen hatást fejt ki a serdülő 

szervezetére a cigaretta, az 

alkohol és a kábítószer?  

Hogyan befolyásolják a barátok, 

a család a fiatal életét?  

Fiatalkori bűnözés adatai. 

Helyes és helytelen testtartás.  

 

Ismeretek:  

Testkép, testalkat, testtájak. Az 

emberi test méretének, 

arányainak változásai az 

egyedfejlődés során.  

 

A mozgás szervrendszere. A Fejlesztési követelmények 

 Kapcsolódási pontok  

A kamaszkori változások  Magyar nyelv és jeleinek és 

okainak  irodalom: Szövegértés  

összegyűjtése.  – a szöveg egységei   közötti 

tartalmi  

Adatok elemzése a 10–12 éves megfelelés felismerése; 

fiatalok egészségi állapotáról szövegben elszórt, (túlsúly, 

alultápláltság, explicite tartáshibák, lúdtalp, stb.) az 

megfogalmazott okok elemzése következtetések 

információk levonása.  azonosítása,  

 összekapcsolása,  

A testarányok és méretek rendezése; a szöveg 

összehasonlítása a különböző elemei közötti 

okéletszakaszokban.  okozati, általános- 

A divat és a média szerepének egyes vagy 

kategóriatudatosulása a testkép elem viszony 

kialakításában. magyarázata. A külső megjelenés Család, 

baráti  

összetevőinek, jelentésének és  kapcsolatok 

ábrázolása hatásainak felismerése.  az irodalomban.  

  

A mozgás és a fizikai, szellemi  Informatika:  
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teljesítőképesség 

információkeresés, 

összefüggéseinek bizonyítása 

adatgyűjtés és példákon.  -értelmezés.  
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vázrendszer és az izomzat fő 

jellemzői. A 

mozgásszervrendszer felépítése 

és működése közötti kapcsolat. 

A kamaszkori elváltozások okai, 

következményei, megelőzésük 

lehetőségei.  

 

A táplálkozás, a légzés, a 

kiválasztás és a keringés 

legfontosabb szervei. 

Kapcsolatok az anyagcsere 

életjenségei, szervrendszerei 

között.  

 

Az egészséges táplálkozás 

alapelvei. A táplálék 

mennyisége és minősége. Az 

étkezések száma, aránya.  

 

A férfi és a női nemi szervek 

felépítése és működése. 

Serdülőkori változások. A két 

nem testi és lelki 

tulajdonságainak különbségei. A 

nemi szervek egészsége, 

személyi higiéniája.  

 

Az egyedfejlődés szakaszai.  

Méhen belüli és méhen kívüli 

fejlődés.   

 

A serdülő személyiségének 

jellemző vonásai.  

 

Az ember értelmi képességének, 

érzelmi intelligenciájának 

alapvonásai.  

 

Az önismeret és az önfejlesztés 

eszközei. Viselkedési normák, 

szabályok jelentősége az ember 

életében  

 

A családi és a társas kapcsolatok 

jelentősége.  

 

A táplálkozás, a légzés és a 

mozgás közti kapcsolatok 

bemutatása konkrét példákon.  

 

Egyszerű kísérletek a mozgás, a 

pulzus, illetve a légzésszám 

közötti kapcsolatra. Az adatok 

rögzítése és értelmezése.  

 

Táplálékpiramis összeállítása.   

 

Táplálkozási szokások, étrendek 

elemzése, javaslatok 

megfogalmazása.  

 

A túlsúlyosság és a kóros 

soványság veszélyeinek 

bemutatása.   

 

Nemi szervek működésének 

serdülőkori változásai, a 

testalkat és a lelki tulajdonságok 

összefüggéseinek elemzése.  

 

Férfi és női szerepek 

megkülönböztetése, fiúk és 

lányok jellemző 

tulajdonságainak 

összehasonlítása, kapcsolatba 

hozása a nemi szerepekkel.  

 

Az egyes életszakaszok 

legfontosabb jellemzőinek 

bemutatása.   

 

A kommunikáció 

jelentőségének bizonyítása 

különböző szituációkban.  

 

A konfliktusok okainak és 

következményeinek elemzése, a 

feloldás formáinak 

megismerése.  

 

Veszélyhelyzetek, kockázatok 

azonosítása különböző 

szituációkban.  

Vizuális kultúra: az 

emberi test ábrázolása, 

a szép test fogalma a 

különböző korokban.  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

elsősegélynyújtás; 

betegjogok, 

egészségügyi ellátás.  
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Veszélyforrások és megelőzésük 

lehetőségei a háztartásban, 

közlekedésben, sportolás  

 

A viselkedés és a balesetek 

közötti oksági összefüggések  
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közben.  

 

Az érzékszervek szerepe. A látó  

és hallószerv károsító hatásai.  

megelőzésük módja.   

 

Elsősegélynyújtás elemi  
ismeretei.  

 

Környezet és az ember  

egészsége. Fertőzés, betegség,  

járvány. A leggyakoribb fertőző  

betegségek tünetei és  

megelőzésük módjai.  

Lázcsillapítás és diéta.   

 

Orvosi ellátással kapcsolatos  
ismeretek.  

 

Káros szenvedélyek. Az  

alkohol, a dohányzás,  

kábítószerek ha tásai az ember  

szervezetére, személyiségére.  

vizsgálata.  

 

Az érzékszervek védelmét  

biztosító szabályok és szokások  

megismerése, alkalmazása.  

 

Az ájult beteg ellátása. A  

sebellátás, vérzéscsillapítás  
gyakorlata.  
 

A környezet és az ember  

egészsége közötti kapcsolat  

felismerése.   

 

Az eredménye s gyógyulás és az  

időbeni orvoshoz fordulás  

összefüggéseinek belátása.  

 

A személyes felelősség, a család  

és a környezet szerepének  

bemutatása (irodalmi példák) a  

függőségek megelőzésében.  

 

A kipróbálás és a függőség  

összefüggéseinek megértése.  

Csont, izom, ízület, mozgásszervi elváltozás, tápcsatorna, emésztés,  

felszívódás, tápanyag, normál testsúly, túlsúly, alultápláltság, légzés, tüdő,  

vér, szív,  kiválasztás, vese, petefészek, here, nemi hormon, ivarsejt,  

magömlés, menstruáció, nőies, férfias jelleg, érzékszerv, egészség,  

betegség, fertőzés, járvány.  
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A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos 

ciklus végén  

A tanuló tudjon anyagokat, kölcsönhatásokat, fizikai, kémiai 

változásokat felismerni, jellemezni. Értelmezze a jelenségeket az 

energiaváltozás szempontjából   

Ismerje az emberi szervezet felépítését, működését, serdülőkori 

változásait és okait. Tudatosuljanak az egészséget veszélyeztető hatások, 

alapozódjon meg az egészséges életvitel szokásrendszere.  

Formálódjon reális énképe, értse a családi és a társas kapcsolatok 

jelentőségét, élete irányításában kapjon döntő szerepet az erkölcsi 

értékrendnek való megfelelés. Legyen embertársaival empatikus és 

segítőkész.  

Ismerje a Föld helyét a Világegyetemben, Magyarország helyét 

Európában.  

Alakuljon ki átfogó kép hazai tájaink természetföldrajzi jellemzőiről, 

természeti-társadalmi erőforrásairól, gazdasági folyamatairól, környezeti 

állapotukról. Legyen képe a közöttük levő kölcsönhatásokról.  

Ismerje hazánk legjellemzőbb életközösségeit, termesztett növényeit, a 

házban és ház körül élő állatait. Értse az élő és élettelen környezeti 

tényezők kölcsönhatását. Ismerje fel a környezet-szervezet-életmód, 

valamint a szervek felépítése és működése közötti összefüggéseket. 

Tudjon tájékozódni a térképeken. Értelmezze helyesen a különböző 

tartalmú térképek jelrendszerét, használja fel az információszerzés 

folyamatában.  

Erősödjön a természet és a haza iránti szeretete. Törekedjen a természeti 

és társadalmi értékek védelmére.  

Ismerje fel szűkebb és tágabb környezetében az emberi tevékenység 

környezeti hatásait. Anyag- és energiatakarékos életvitelével, tudatos 

vásárlási szokásaival önmaga is járuljon hozzá a fenntartható fejlődéshez.  

Legyen képes egyszerű kísérleteket, megfigyeléseket, méréseket 

önállóan, illetve. csoportban biztonságosan elvégezni, a tapasztalatokat 

rögzíteni, következtetéséket levonni.  

Legyen nyitott, érdeklődő a világ megismerése iránt. Az internet és a 

könyvtár segítségével legyen képes tudása bővítésére. Legyenek saját 

ismeretszerzési, ismeretfeldolgozási módszerei.   

 

 

Év végi ismétlés                                                                2 óra  

 

 

6. évfolyam 

Testnevelés  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Természetes és nem természetes mozgásformák   

Órakeret 

18 óra  
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Előzetes tudás  

Az egyszerű bemelegítő gyakorlatok szaknyelvének ismerete 

és azok  önálló végrehajtása.   

Részvétel a gyakorláshoz szükséges egyszerűbb alakzatok, 

térformák kialakításában.   

A tanórához kapcsolódó higiénés és magatartási szabályok  

 

 betartása.  

A relaxáció fogalmának, a tudatos ellazulásnak ismerete.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai 

A tanórák szervezéséhez szükséges rendgyakorlatok elsajátítása.  

A biomechanikailag helyes testtartás végrehajtása.  

Alapvető jártasság a relaxációt szolgáló gyakorlatokban.  

A mozgásszabályozó-, ritmus- és a kéz-láb koordinációs képesség 

fejlődése.   

Az erősítés, a nyújtás és a mobilizálás alapvető elveinek és egyszerű 

módszereinek megismerése.  

Együttműködés a rendgyakorlatok és a csoportos feladatok 

végrehajtásánál.   

A személyi és környezeti higiéniás ismeretek elsajátítása.  

A relaxációs tudás továbbfejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények   Kapcsolódási pontok  
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MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Rendgyakorlatok- térbeli alakzatok kialakítása.   

Az óra szervezéséhez szükséges térformák, alakzatok és 

kialakításuk. Sorakozó vonalban és oszlopban. Táv- és térköz 

felvétele. Nyitódás, zárkózás. Igazodás, takarás. Testfordulatok.  

Megindulás, megállás. Fejlődés, szakadozás. Gimnasztika  

Természetes mozgásformák egyéni- és társas  

szabadgyakorlatokban, szerek/kéziszerek felhasználásával, 

játékos feladatokkal és versengésekkel is összekötve. 

Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok az ízület- és 

gerincvédelem szabályainak megfelelően, eszköz nélkül és 

eszközökkel, egyénileg, párban valamint csoportban. Játékos 

gimnasztikai gyakorlatsorok zenére. Játékos és határozott 

formájú gyakorlatok: szabad-, társas, szer- és  

kéziszergyakorlatok. Határozott formájú szabadgyakorlati 

alapformájú 4 8 ütemű szabad-, társas-, kéziszer- és 

szergyakorlatok. Szabadgyakorlat füzér (6 8 gyakorlat) 

irányítva, vagy önállóan, zenére is.  

Képességfejlesztés  

Keringésfokozás testnevelési játékokkal. Alapállóképességet és 

izületi mozgékonyságot fejlesztő egyszerű 2 4 alapformát 

tartalmazó, szabad-, szer- és kézigyakorlatok. Koordinációs 

képességfejlesztés kéziszergyakorlatok és szabadgyakorlatok 

folyamatos végrehajtásával, zenére is (ritmusérzék, 

kinesztétikus differenciáló képesség). A testtartásért felelős 

izomcsoportok erősítése, nyújtása.  

Játékok, versengések  

A szervezet előkészítését, bemelegítését szolgáló testnevelési 

játékok, eszközzel is. Koordinációt és fittséget fejlesztő szabály- 

valamint feladatjátékok kooperatív- és versenyjelleggel.   

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés: A biomechanikailag 

helyes testtartás kialakítását és fenntartását szolgáló speciális 

gyakorlatanyag. A testtartásért felelős izmok koncentratív  

Matematika: számolás, 

térbeli tájékozódás, 

összehasonlítások.  

 

Környezetismeret: testünk, 

életműködéseink, az emberi 

szervezet.  

 

Vizuális kultúra: tárgy és 

környezetkultúra, vizuális 

kommunikáció.  
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használata. Légző- és lábboltozat erősítő gyakorlatok.  A 10 

testtájra vonatkozó gerinctorna gyakorlatanyagból óránként 1 

gyakorlat tanítása. . Az 5-6. osztályosok relaxációs 

gyakorlatai,. Az autogén tréning alapfokú gyakorlatai.   

Motoros, illetve fittségi tesztek végrehajtása.  

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az óra szervezéséhez szükséges rend- és gimnasztikai 

gyakorlatok alapfogalmai.   

A bemelegítés és a levezetés funkciója a motoros 

tevékenységeknél.  

A motoros alapképességek elnevezései.   

A szervezet terhelésével, edzésével kapcsolatos elemi 

ismeretek.   

Az erősítés, a nyújtás és a mobilizálás alapvető elvei és 

egyszerű módszerei.   

A törzserősítő gyakorlatok szerepe a testtartás javításában, a 

testtartásért felelős izmok ismerete. A futás szerepe és 

jelentősége a keringési, mozgató- és légzési rendszer 

fejlesztésében, az egészség megőrzésében, a fittség 

fokozásában.  

Alapvető szervezési ismeretek az alkalmazott játékok 

lebonyolításában  

Egészségnevelési alapismeretek: Az egészséges élet 

alapfeltételei (napi tisztálkodás, fogmosás, heti hajmosás, 

testmozgás, egészséges táplálkozás). Öltözői rend és a 

sportfelszerelés tisztasága. Ismeretek a pubertással járó testi és 

lelki változásokról  

Relaxációs alapismeretek: belső figyelem, önkontroll, testtudat, 

a feszültségek feloldása.  

Személyes felelősség: egészség, sport, életvitel, életmód és 

baleset-megelőzés alapismeretei. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Rendgyakorlatok, szabad-, társas, szer- és kéziszergyakorlat, bemelegítés, 

levezetés, képességfejlesztés, erő, gyorsaság, állóképesség, koordinációs 
képességek, erősítés, nyújtás, mobilizálás, prevenció, megelőzés,  

biomechanikailag helyes testtartás, relaxáció, fittség, edzettség, érzelem- és 

feszültségszabályozás, életmód, egészséges táplálkozás.  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Sportjátékok  

Órakeret  

35 óra  

+18 óra+  

9 óra  

Előzetes tudás  Az alapvető manipulatív-, hely- és helyzetváltoztató mozgások  

 

 célszerűen végrehajtva.   

A manipulatív alapkészségek alapvető mozgásmintái és a vezető 

műveletek tanulási szempontjainak ismerete.  

Játékban és gyakorlás közben különböző biztonságos feladatmegoldás 

kézzel-lábbal is.   

A sportjáték elsajátításához szükséges labdás és labda nélküli motoros 

és kognitív képességek.   

Sportszerű magatartás a játéktevékenységben.   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai 

A sportjátékok életkori sajátosságokhoz igazodó alap technikai és 

taktikai készletének, valamint elméleti ismereteinek elsajátítása. 

Fejlődés a motoros képességekben a sportjátékok mozgásanyagának 

intenzív és tudatos gyakorlásával.   

A csapatjátékos tulajdonságok kialakulása, szerepük tudatosulása az 

eredményes játéktevékenységben.   

Aktív részvétel a sportjátékok előkészítő játékaiban és a sportjátékok 

egyszerűsített, valamint kiteljesedő változataiban.  

Törekvés a sportszerűségre, a szabálykövető magatartásra, a figyelmes 

és hatékony munkavégzésre.  

Érdeklődés kialakulása a sportjátékok iránt. Az egyéni adottságoknak és 

érdeklődésnek leginkább megfelelő sportjáték megtalálása rekreációs 

célú testedzésre, vagy a versenyszerű sportágválasztás elősegítésére.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények   Kapcsolódási pontok  
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Legalább két sportjáték választása kötelező.  

MOZGÁSMŰVELTSÉG   

Kosárlabdázás  

Labda nélküli technikai gyakorlatok: Megindulás, megállás. Futás 

közben iram- és irányváltoztatások. Felugrások egy és páros lábról. 

Alaphelyzet. Cselezés meginduláskor és futás közben. A védőtől 

való elszakadás legegyszerűbb módjai.  

Labdás technikai gyakorlatok: Labdás ügyességi gyakorlatok. 

Labdavezetések:Magas, középmagas, mély labdavezetés helyben és 

haladással, mindkét kézzel. Labdavezetéses feladatok. Hosszú- és 

rövid indulás. Megállások 1, 2 leütés után, labdavezetésből, 

sarkazás.  Megállás, sarkazás, önpasszból, ill. kapott labdával. 

Átadások-átvételek:Kétkezes mellső-, felső-, egykezes felsőátadás 

helyben és mozgás közben pattintva is. Páros-, hármas lefutás.  

Kosárra dobások: Kosárra dobás helyből egy kézzel. Fektetett dobás 

1, 2 leütésből, labdavezetésből mindkét oldalról. Fektetett dobás 

labdavezetésből, önpasszból, kapott labdával, mindkét oldalról.  

Taktikai gyakorlatok: Emberfogásos védekezés:Taposás 

alaphelyzetben. A védekezés kar- és lábmunkája. Védőmozgás, a 

védő helyezkedése.  

Képességfejlesztés  

A kondicionális képességek fejlesztése a sportjátékra jellemző 

gyakorlatokkal (futások iram- és irányváltoztatással, felugrások 

stb.). A labdás koordináció kiemelt fejlesztése: az idő, a pontosság, 

a feladat bonyolultsága és a mozgás összehangolásának kényszere  

Matematika: logika, 

valószínűség-számítás, 

térbeli alakzatok, 

tájékozódás.  

 

Vizuális kultúra: tárgy 

és környezetkultúra, 

vizuális kommunikáció. 

 

Természetismeret:  

mechanikai 

törvényszerűségek; az 

emberi szervezet 

működése, 

energianyerési 

folyamatok. 
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okozta feltételek közötti feladat-végrehajtásokkal. A motoros 

képességek fejlesztésével hozzájárulás az edzettség és fittség szervi 

megalapozásához.  

Játékok, versengések  

A kosárlabdázás labda nélküli és labdás technikai készletének 

gyakorlása testnevelési játékokban. Kosárlabdajáték könnyített 

szabályokkal. Kosárra dobó versenyek, egyénileg és csapatban. 

Részvétel az iskolai mini kosárlabda bajnokságban, a 

sportágválasztás és az utánpótlás-nevelés elősegítése.  

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés  

Baleset-megelőzés a kosárlabdázás játékelemeinek szabályos és 

körültekintő végrehajtásával. A kosárlabdázás megszerettetésével és 

a játéktudás bővítésével a fizikai rekreációra alkalmas sportok 

repertoárjának bővítése.  

 

Röplabdázás  

Labda nélküli technikai gyakorlatok: Alaphelyzet. Igazodás a 

labdához. 

Labdás technikai gyakorlatok: Alkarérintés (könnyű műanyag 

labdával, majd röplabdával): Egyéni és páros gyakorlatok. Alsó 

egyenes nyitás: A nyitás gyakorlása egyénileg és párokban. 

Kosárérintés: Egyéni és páros gyakorlatok. Kosár- és alkarérintés 

összekapcsolása, kísérletek a folyamatos és váltakozó érintésekre. 

Felső ütőérintés: egyénileg és párokban.  

Taktikai alapgyakorlatok: Nyitásfogadás csillag alakzatban. Nyitás- 

nyitásfogadás. Felállás és helyezkedés a nyitásfogadásánál.  

Képességfejlesztés  

Különböző egyensúlyi helyzetekben állás, testhelyzetek 

változtatása, a labda és a test különböző helyzeteinek 

összehangolása. Labdaütögetés a kéz és a láb 

különböző felületeivel. Fejelés labdával.  Játékok, 

versengések  

A technikai elemek gyakorlása testnevelés játékokban, játékos 

feladatokban, valamint mini röplabdázásban.   

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés  

A röplabdajáték szabadidőben, szabadtéren, strandon is játszható 

alapvető technikai készletének, valamint egyszerűsített 

játékformáinak megismerése.  

 

Kézilabdázás  

Labda nélküli technikai gyakorlatok: Alaphelyzet; védekező és 

támadó lábmunka; megindulás-megállás; felugrás-leérkezés, 
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ütközések; cselek. Irányváltoztatások; cseles, megtévesztő 

mozgások; fordulatok labda nélkül. A sáncolás, a laza és a szoros 

emberfogás technikája. 

Labdás technikai gyakorlatok: A labda fogása; guruló labda  
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felvétele állóhelyben és mozgás közben. Labdavezetés mindkét 

kézzel állásban és mozgás közben, önszöktetéssel, irány-, 

iramváltással, nehezített körülmények között is. Egy- és kétkezes 

átadások helyben és mozgás közben, nehezített feltételek között is 

(kétkezes felső, mellső, pattintott; egykezes felső átadás helyben – 

kilépéssel). Labdaátvétel és -átadások: különböző irányból érkező 

labda átvétele; átadások mozgás közben különböző irányba és 

távolságra; különleges labdaátadási formák. Célba dobási 

gyakorlatok. Kapura lövések: helyből; kilépéssel; 3 lépés után; 

felugrásból; különböző lendületszerzés után; passzív, félaktív és 

aktív védővel szemben. Bedobás. Szabaddobás. Büntetődobás. 

Ütközések oktatása. Indulócsel labda nélkül és labdával. Indulócsel, 

testcsel, átadócsel, átadási csel és labdavezetés. Kapusmunka: 

Alaphelyzet; helyezkedés; védés kézzel, lábbal; kidobás; 7 méteres 

védése.  

Taktikai gyakorlatok: 1:1; 2:1, 3.1 elleni játék. Védekezés 

emberfogással és 6:0-ás területvédekezéssel. A védő, a támadó 

helyezkedése. Egyéni védekezés: a védő helyezkedése a labda 

nélküli és a labdát birtokló támadóval szemben. Üres helyre 

helyezkedés, védőtől való elszakadás. Támadásból védekezésbe 

való visszarendeződés. Helycsere labdaátadással, labdavezetéssel. 

Lerohanások, rendezetlen védelem elleni játék.  

Képességfejlesztés 

A kondicionális képességek fejlesztése a sportjátékra jellemző 

gyakorlatokkal (pl. futások iram- és irányváltoztatással, felugrások, 

fordulatok, labdával is) a játékelemek intenzív gyakorlásával és 

mérkőzések játszásával. A labdás koordináció kiemelt fejlesztése:  

az idő, a pontosság, a feladat bonyolultsága és a mozgás 

összehangolásának kényszere okozta feltételek közötti 

feladatvégrehajtásokkal.  

Játékok, versengések  

A kézilabdázás labda nélküli és labdás technikai elemeinek 

gyakorlása testnevelési játékokban és játékos feladatokban.  

Kézilabdajáték szabálykönnyítéssel mérkőzésszerűen. Részvétel az 

iskolai bajnokságban, a sportágválasztás és az utánpótlás nevelés 

elősegítése.  

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés  

A szervezet edzettségének növelése a szabadtéren különböző 

időjárási viszonyok között, a játékelemek intenzív gyakorlásával és 

mérkőzések játszásával. A kondicionális és koordinációs 

képességek fejlesztésével hozzájárulás az edzettség és fittség szervi 

megalapozásához. Baleset-megelőzés a kézilabdázás játékelemeinek 

szabályos és körültekintő végrehajtásával. A kézilabdázás 
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megszerettetésével és a játéktudás bővítésével a fizikai rekreációra 

alkalmas sportok repertoárjának bővítése.  

 

Labdarúgás  
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Labdás technikai gyakorlatok  

Játékos labdás feladatok 2 3 4 vagy több játékos  

együttműködésével, négyszög, téglalap vagy rombusz alakzatban, 

átadások irányának megváltoztatásával. Labdahúzogatás, -görgetés; 

haladás közben, fordulatokkal is. Labdavezetések külső és belső 

csüddel, mindkét lábbal, különböző alakzatban. Rúgás: belső 

csüddel, teljes csüddel, külső csüddel, állított labdával, mozgásból, a 

futással megegyező irányból, oldalról és szemből érkező labdával. 

Átadások (passzolások), átvételek mindkét lábbal, átadások laposan 

mozgás közben, ívelten növekvő távolságra, irányváltoztatással.  

Labdalevétel: talppal, belsővel, csüddel, combbal, mellel.  

Levegőből érkező labda átvétele belsővel. Fejelés: előre, oldalra, 

különböző irányból érkező labdával. Alapszerelés, megelőző 

szerelés, labdaátvétel megakadályozása. Egyszerű cselek. Partdobás. 

Taktikai gyakorlatok: Párharcok az 1:1 elleni játékban, 

labdaszerzés, szabályos szerelés a játékban. Szabadulás 

emberfogásból elfutással és testcsellel. Támadásból védekezésbe 

való visszarendeződés. 2:1 elleni játék. Kisjátékok: 2:1, 3:1, 4:2, 5:2 

alkalmazása egy és két udvarra. Területvédekezés. Felállási formák 

a kispályás játékban. 

Kapusmunka: Alaphelyzet, guruló, félmagas és magas ívelt labdák 

elfogása. Kigurítás, kidobás, kirúgás állított, lepattintott labdával.  

Képességfejlesztés  

A kondicionális képességek fejlesztése a sportjátékra jellemző 

gyakorlatokkal (pl. futások előre, hátra és oldalra, irányváltással és 

fordulatokkal, labdával is; szökdelések-ugrások labda  

felhasználásával is; a játékelemek intenzív gyakorlása; 

mérkőzések; gyorsindulások különböző helyzetből, labdával is). A 

labdás koordináció kiemelt fejlesztése: az idő, a pontosság, a 

feladat bonyolultsága és a mozgás összehangolásának kényszere 

okozta feltételek közötti feladat-végrehajtásokkal. A labdás 

koordináció játékos fejlesztése a játékelemekből kiindulva (cél 

elérése labdával, célbalövés, összjáték stb.). A szervezet 

edzettségének növelése a szabadtéren különböző időjárási 

viszonyok között a játékelemek intenzív gyakorlásával és 

mérkőzések játszásával. A kondicionális és koordinációs 

képességek fejlesztésével hozzájárulás az edzettség és fittség szervi 

megalapozásához. Játékok, versengések  

A technikai és a taktikai feladatok megoldását előkészítő, valamint a 

begyakorlást segítő játékok és játékos feladatmegoldások. 

Cserefutball 3 4 fős csapatokkal. Játék 1 kapura 2 labdával. 2:1 

elleni játék. Kispályás labdarúgás. Labdarúgó mérkőzések.  

Részvétel az iskolai kispályás bajnokságban, a sportágválasztás és 

az utánpótlás nevelés elősegítése.  

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés  
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Baleset-megelőzés a labdarúgás játékelemeinek szabályos és 

körültekintő végrehajtásával. Az életkori sajátosságokhoz igazodó 

képességfejlesztés megvalósítása, különös tekintettel a koordinációs 

képességekre. A labdarúgás megszerettetésével és a játéktudás  
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bővítésével a fizikai rekreációra alkalmas sportok repertoárjának 

bővítése. A szervezet edzettségének növelése a szabadtéren 

különböző időjárási viszonyok között végzett játéktevékenységgel.  

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  

A sportjátékok játékelemeinek technikailag helyes és célszerű 

végrehajtásával kapcsolatos ismeretek, a tudatos és önálló tanulás 

segítése érdekében.  

A sportjátékok játékszabály- és taktikai alapismeretei.  

A sportjátékok elsajátítását kedvezően befolyásoló kondicionális és 

koordinációs képességek, valamint fejlesztésük alapismereti és 

egyszerű módszerei.  

Az eredményes csapatjáték feltételei és a csapatjátékos 

tulajdonságok tudatosítása.   

A sportjátékok szabadidőben is űzhető formáinak megismerése.  

Az öntevékeny játékszervezés és - vezetés alapvető ismeretei. 

A sportszerűség, a fair play szerepe, illetve a szabálykövető 

magatartás fontossága a sportjátékokban, a szabálytalanságok és a 

durvaság elutasítása, a sportjáték mérkőzéseit kísérő negatív 

jelenségek helyes értelmezése.  

A magyar sportjátékok kiemelkedő bázisai, nemzetközi sikerei.  

A sportjátékok balesetvédelmére, a tárgyi-létesítményi feltételekre és 

a sportoló felszerelésre vonatkozó alapismeretek.  

A labda nélküli és labdás egyszerű bemelegítés elvei és módszerei. 

A testnevelési játékok széles repertoárjának ismerete a sportjátékok 

technikai és taktikai készletének elsajátításához és az öntevékeny 

szabadidős tevékenységek szervezéséhez.   

A sportjátékok iránti érdeklődés kialakulása és megszilárdulása az 

egyéni adottságoknak és érdeklődésnek leginkább megfelelő 

sportjáték megtalálása rekreációs célú testedzésre, vagy a 

versenyszerű sportágválasztás elősegítésére.  

A fent megnevezett tananyagtartalmat megemelt óraszámban 

gyakoroljuk.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Védőtől való elszakadás, hosszú és rövid indulás, sarkazás, önpassz, 

fektetett dobás, emberfogásos védekezés, kétkezes mellső átadás, 

minikosárlabdázás, szabálykövető magatartás. Ütközés, testcsel, sáncolás, 

laza és szoros emberfogás, bedobás, szabaddobás, büntetődobás, üres 

helyre helyezkedés, fair play. Játékelemek, labdaátadás, labdaátvétel, 

labdahúzogatás, labdagörgetés, csüd, megelőző szerelés, dekázás, 

partdobás, kigurítás-kirúgás, kispályás labdarúgás, összjáték, aranycsapat.  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Atlétikai jellegű feladatok  

Órakeret  

20 óra  

+19 óra+  

9 óra  

 

Előzetes tudás  

A futó-, ugró- és dobóiskolai gyakorlatok ismerete, precizitásra 

törekedve történő végrehajtása, változó körülmények között.  

A 3 lépéses dobóritmus ismerete.  

A különböző intenzitású és tartamú mozgások fenntartása játékos 

körülmények között, illetve játékban.  

Tartós futás egyéni tempóban, akár járások közbeiktatásával is.  A 

Kölyökatlétikával és/vagy a játékos feladatokkal kapcsolatos 

élmények kifejezése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai 

Az atlétikai cselekvésminták elsajátítása, illetve azok alkalmazása az 

egyéni adottságoknak megfelelően.  

Törekvés az atlétikai versenyszámok technikájának elsajátítására és a 

teljesítménynövelésre.  

Fejlődés elérése a kondicionális képességek terén, különös tekintettel az 

aerob állóképességre-, valamint az alsó- és felső végtag dinamikus 

erejére.   

A tartós futás technikájának optimalizálása, és az egyénhez igazított 

sebesség kialakulása.   

Kitartás és igyekezet a motoros képességfejlesztésben, valamint a tartós 

munkavégzésben.   

Érdeklődés az atlétika sportág iránt.   

Tehetséggondozás a versenysport iránt érdeklődők számára.    

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  
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MOZGÁSMŰVELTSÉG  

Futások, rajtok  

Lassú futás tempóváltással, közbeiktatott feladatokkal. Futóiskolai 

gyakorlatok. Akadályfutás. (A szabadban természetes akadályok, a 

teremben tornaszerek leküzdése.) Közepes iramú futás. Iramfutások 

lendületesen, természetes mozgással. Állórajt, térdelőrajt. 

Rajtokindulások különböző kiinduló helyzetből.  

Vágtafutások, gyorsfutások irányváltoztatással, különféle színtereken. 

Repülő és fokozó futások 30 40 m-en. Vágtafutások 20 30 m-en.  

Váltófutás, egykezes alsó váltás. Tartós futás a táv növelésével és a 

távnak megfelelő iram megválasztásával.  

 

Szökdelések, ugrások:  

Szökdelő és ugróiskolai gyakorlatok. Helyből távolugrás, 

folyamatosan is. Távolugrás guggoló vagy lépőtechnikával, 8 14 

lépés nekifutásból az elugrás helyzetét tartva, elugró sávból.  

Magasugrás: 6 8 lépésről átlépő technikával nyújtott vagy hajlított 

lábbal; magasugróversenyek.  

 

Dobások:   

Dobóiskolai gyakorlatok: dobások és lökések különböző kiinduló 

helyzetből tömött labdával, helyből és 3 4 lépéses lendületből.  

Dobások és lökések különböző célba, különböző labdával. 

Vetőmozgás füles labdával célba (sáv, zóna) helyből és negyed 

fordulattal. Kislabdahajítás célba és távolba nekifutással. Súlylökés 

helyből. 

Ének-zene: 

ritmusgyakorlatok, 

ritmusok.  

 

Természetismeret: 

energianyerés, 

szénhidrátok, zsírok, 

állóképesség, erő, 

gyorsaság.  

 

Földrajz: 

térképismeret.  

 

Informatika: 

táblázatok, 

grafikonok.  
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Képességfejlesztés  

Az ideg-izom kapcsolat javítása futóiskolai gyakorlatokkal. Reagáló 

képesség, reakciógyorsaság fejlesztése és felgyorsulási képesség 

fejlesztése rajtgyakorlatokkal. Gyorskoordinációs képességek 

fejlesztése különböző sebességgel végzett futásokkal. Aerob 

állóképesség fejlesztése, a kitartó futás távjának fokozatos 

növelésével és a távnak megfelelő egyéni iram kialakításával.  

Mozgásátállítódás képességének fejlesztése akadályfutásokkal.  

Kinesztétikus differenciáló képesség fejlesztése iramváltásos futással. 

A láb dinamikus erejének növelése ugróiskolai gyakorlatokkal. A 

dinamikus láberő és a ritmusérzék növelése ugrókötél-gyakorlatokkal.  

 

Játékok, versengések  

Az atlétikai versenyszámok elsajátítását és begyakorlását segítő 

játékos feladatmegoldások, testnevelési játékok és  versenyek. 

Rajtversenyek. Futóversenyek 60 m-es távon, térdelő rajttal.  

Váltóversenyek. Helyből távolugró versenyek. Távol- és magasugró 

versenyek. Kislabdahajító versenyek helyből és nekifutással. Súlylökő 

versenyek. Célba dobó versenyek.  

 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés  

A tartós futás technikájának optimalizálása, valamint az egyénhez 

igazított tartós futás sebességének kialakítása - a szabadidőben 

végzett önálló gyakorlás elősegítése érdekében. A szabadidőben és 

különböző terepen végzett tartós futások, kocogások előtti bemelegítő 

gyakorlatok elsajátítása.  

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  

A tartós futás, a gazdaságos vágtamozgás és az irambeosztással 
kapcsolatos alapismeretek.  

El- és felugrásoknál az erőteljes kar- és láblendítés jelentősége.  A 

nekifutás sebességének és az el-, illetve felugrás nagysága közti 

kapcsolat.   

Különböző eszközökkel különböző célba történő dobások célszerű 

végrehajtásával kapcsolatos ismeretek. 

A szabad levegőn rendszeresen végzett tartós futások szerepe az 

edzettség és a fittség kialakításában.  

A fejlesztő folyamat során alkalmazott játékok, játékos  

feladatmegoldások céljának és jelentőségének tisztázása az atlétikára 

jellemző cselekvésminták elsajátításában.  

Az alapvető versenyszabályok ismerete és betartása.  
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Törekvés a tanulók önmagukhoz viszonyított teljesítményének 

emelésére, egymás teljesítményének elismerése.  

Az aerob jellegű futások jelentősége az egészség megőrzésében.  

Ismeretnyújtással érdeklődés felkeltés a rendszeresen végzett tartós  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Torna jellegű feladatok   

Órakeret 

29 óra  

Előzetes tudás  

Az alapvető hely- és helyzetváltoztató, valamint manipulatív mozgások 

célszerű, folyamatos és magabiztos végrehajtása.  

Alapvető tornaelemeket tartalmazó gyakorlat önálló bemutatása.  

A szekrényugrásoknál többnyire nyújtott karú támasz.  

Az egyensúly megtartása fordulatok, dinamikus kar-, törzs- és 

lábgyakorlatok közben.  

A mászókulcsolás egyéni adottságoknak és képességeknek megfelelő 

végrehajtása.   

Egyénileg, párban és csoportban végzett ritmikus mozgásokban a zene 

követése fokozódó sikerességgel.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai 

A motorikus cselekvésbiztonság fejlődése a torna jellegű 

feladatmegoldásokban.   

Igényesség az esztétikus test iránt és a „tornászos” mozgás elsajátítására.  

Fejlődés a torna jellegű feladatmegoldások szempontjából kiemelt 

motoros képességek terén, különös tekintettel a test erejére, az ízületi 

mozgékonyságra, az izomérzékelésre, a téri tájékozódó és az 

egyensúlyozó képességre.   

Törekvés a kreativitásra, az improvizációra és az önkifejezésre a torna 

jellegű feladatmegoldásokban.  A reális testkép és a testtudat 

kialakulása.   

Az izmok, izomcsoportok erejének növelését és nyújtását szolgáló 

módszerek/gyakorlatok megismerése.  

A balesetvédelmi ismeretek tudatos alkalmazása, az együttműködés az 

egymás iránti segítőkészség kinyilvánítása.   

Érdeklődés kialakulása a torna jellegű feladatmegoldások iránt, a 

rendszeres fizikai aktivitás mozgásválasztékának bővítésére, illetve a 

versenysport iránt érdeklődők tehetséggondozása céljából.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények   Kapcsolódási pontok  

futások iránt.   

A fent megnevezett tananyagtartalmat megemelt óraszámban 

gyakoroljuk  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Állórajt, térdelőrajt, vágtafutás, tartós futás, váltófutás, egykezes alsó 

váltás, aerob állóképesség, futóiskolai gyakorlatok, irambeosztás, el- és 

felugrás, hajítás, lökés, edzettség.  
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MOZGÁSMŰVELTSÉG  

Torna  

A talajtorna és legalább egy tornaszer választása kötelező.  

Támaszhelyzetek, támaszgyakorlatok: Akadályokon fel-, át- és 

lemászások, kúszások. Támlázások különböző irányokban, különböző 

szereken. Mellső fekvőtámaszban karhajlítás, nyújtás.  

Természetismeret: az 

egyszerű gépek 

működési 

törvényszerűségei, 

forgatónyomaték, 

lökőerő, reakcióerő,  
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Gurulóátfordulások előre-hátra, különböző testhelyzetekből, 

különböző testhelyzetekbe, sorozatban is. Zsugorfejállás. Fejállás, 

különböző lábtartásokkal. Fejállásból gurulóátfordulás előre, 

különböző testhelyzetekből, különböző testhelyzetekbe. Fellendülés 

kézállásba, bordásfalnál. Fellendülés kézállásba és gurulóátfordulás.  
Spárgakísérletek. Mérlegállás. Hanyattfekvésből emelés hídba. 
Tigrisbukfenc. Kézen átfordulás oldalt, mindkét irányba. Összefüggő 

talajgyakorlat. Keresztbe állított ugrószekrényen (2 4 rész):  

felguggolás és homorított leugrás; zsugorkanyarlati átugrás, guggoló 

átugrás; huszárugrás. Hosszába állított ugrószekrényen (2 4 rész): 

felguggolás és homorított leugrás; felguggolás és gurulóátfordulás 

előre; gurulóátfordulás előre ugródeszkáról történő elrugaszkodással; 

felguggolás és leguggolás, felguggolás és leterpesztés. Alacsony 

gerendán: felguggolás és homorított leugrás; felguggolás és 

terpesztéssel leugrás. Gerendán: támaszhelyzeten át, fel- és leugrás. 

Függéshelyzetek és függésgyakorlatok: Változatos feladatok 

függőszereken függőállásban, függésben, fekvő függésben. 

Bordásfalon függésben haladás oldalt, felfelé és lefelé. Függésben 

húzódzkodások. Kötélmászás, mászókulcsolással. Érintő magas 

gyűrűn fiúknak: függésben térd- és sarokemelések; alaplendület 

függésben; zsugorlefüggés; lefüggés; fellendülés lebegő függésbe; 

ereszkedés hátsó függésbe; hátsó függésből emelés lebegőfüggésbe; 

függésben lendület hátra, homorított leugrás. Gyűrűn: hátsó függés; 

függésben lendület hátra, homorított leugrás, fellendülés lebegő 

függésbe. Lányoknak: lendületek előre-hátra; fellendülés 

lebegőfüggésbe; zsugorlefüggés.  

Egyensúlyozó gyakorlatok: Egyensúlyozó járások és játékos feladatok 

gerendán, ferde padon, fordulatokkal, szerek hordásával. Alacsony 

gerendán (lányoknak): érintőjárás, hármaslépés, fordulatokkal és 

szökdelésekkel is. Mérlegállás. Függőleges repülés lábterpesztéssel. 

Képességfejlesztés  

Koordinációs képességek fejlesztése egyszerű talajgyakorlati elemek 

végrehajtásával, azok kombinálásával, valamint az ugrószekrény és a 

gyűrű alkalmazásával (téri tájékozódó-, mozgásátállítódás képesség, 

ritmusérzék). Egyensúlyérzékelés fejlesztése alacsony gerendán 

végrehajtott statikus és dinamikus gyakorlatokkal. A váll, a kar és a 

törzs erejének fokozott erősítése támaszhelyzetben, valamint függésben 

végzett gyakorlatokkal.  

Játékok, versengések  

Játékos és utánzó feladatokkal ügyesség- és erőfejlesztés. Akadály- és 

váltóversenyek a tornaszerek felhasználásával. Összefüggő 

talajgyakorlat (fiúk-lányok), valamint gerendagyakorlat (lányok) 

önálló összeállítása, bemutatása a társak pontozásával.  

Tehetséggondozás a torna sportágban tehetségesekkel versenyeken 

való részvétellel.  

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés  

hatásidő, egyensúly, 

tömeg, középpont.  

 

Vizuális kultúra: 

reneszánsz, barokk.  

 

Erkölcstan: társas 

viselkedés, önismeret, 

énkép, jellem, média, 

önreflexió, kooperatív 

munka.  

 

Ének-zene: ritmus és 

tempó. 
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A szervrendszerek sokoldalú alkalmazkodásának elősegítése a torna 

jellegű feladatmegoldásokkal. A saját testtömeg mozgatásával, 

valamint a különböző támaszban és függésben végzett gyakorlatokkal  
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a test izmainak arányos fejlesztése, a helyes testtartás 

kialakításának/megtartásának biztosítása. A cselekvésbiztonság 

növelésével a mindennapi életben történő biztonságos cselekvések 

elősegítése. A gyakorlás biztonságos körülményeinek megteremtése.  

 

Ritmikus gimnasztika (lányoknak)  

Előkészítő mozgások: RG-re jellemző tartásos és mozgásos 

gyakorlatelemek (kar- és törzsívek, kar- és törzshullámok stb.). Fő 

mozgások: Testsúlyáthelyezések különböző irányokba, különböző kar- 

és törzsmozgásokkal kombinálva. Járások: alapforma, guggoló, 

lábujjon-, sarkon-, külső talpélenjárás, érintő-, hintajárás. Járások 

láblendítéssel, térdemeléssel, sarokemeléssel; hajlított járás, különböző 

kar- és törzsmozgásokkal kombinálva, különböző irányba, 

fordulatokkal is. Ritmizált lépések: keringő-, ridalépés, zárt és nyitott 

hármaslépés, váltólépés egyszerű formái különböző kar-, ill. 

törzsmozgásokkal, fordulatokkal kombinálva. Futások: alapforma, 

térdemeléssel, sarokemeléssel, ollózó-, harántterpesztéssel – 

különböző kar-, ill. törzsmozgásokkal, fordulatokkal kombinálva. 

Szökdelések: térdemeléssel, sarokemeléssel, harántterpesztéssel, 

oldalterpesztéssel, őztartással, lábkeresztezéssel, fordulattal, 

galoppszökdelés, szökdelés őztartással, szökdelő hármaslépés, 

koppantó szökdelés, indiánszökdelés – különböző kar-, ill. 

törzsmozgásokkal, fordulatokkal kombinálva. Ugrások:  

ugrássorozatok, hajlított olló, olló, őz, hajlított őz, terpeszugrás, 

bicskaugrás, összeugrások térd- és láblendítéssel. Egyensúlyozás: 

lábujjon térdemeléssel előre, oldalra; hajlított lábemeléssel hátra 

(attitude). Forgások: lépőforgás (tour chaine), egyszerű fordulatok, 

forgások egy lábon. 

Kötélgyakorlatok: rövidkötél-gyakorlatok, lendítések, lengetések, 

körzések, nyolcas körzések, áthajtások, keresztáthajtások, 

dobásokelkapások, testre csavarások, talajra ütések, pörgetések, 

különböző irányokban és síkokban kötve egyszerű testtechnikai 

elemekkel.  

Képességfejlesztés  

Az ízületi mozgékonyság, a ritmus-, a reagáló-, az egyensúlyozó 

képességek fejlesztése. A törzs-, láb-, csípőízület-hajlítók és -feszítők 

dinamikus-statikus erejének növelése. Az improvizációs képesség, a 

kreativitás és az esztétikai érzék fejlesztése. Nyújtó, erősítő hatású, 

állóképességet, mozgáskoordinációt, ritmusérzéket, ízületi 

mozgékonyságot fejlesztő célgimnasztikai szabad-, bordásfal-, 

zsámoly-, rövidkötél-gyakorlatok.   

Játékok, versengések  

Átfutások, átugrások oszlopban kötél felhasználásával Páros 

gyakorlatok kötéllel. Játékok-feladatok hárman egy kötéllel. Egyéni és 

 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

1039 

 

páros versengések kötél áthajtásokkal, különböző feladatokkal. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés  

Prevenciós funkciók betöltése aerob munkavégzéssel, valamint az 

egészséget szem előtt tartó gyakorlatok jártasság szintű elsajátításával, 

a testtartásért felelős izomcsoportok fejlesztésével. Új, szabadidőben is 

gyakorolható testedzési formák megismerése által hozzájárulás az  
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egészségmegőrző szokásrendszer megalapozásához.  

 

Aerobik (lányoknak és fiúknak)  

Alapállás;  

2 4 ütemű alaplépések (Low-impact): járás (march), sarokérintés (heel 

dig), támadólépés (lounges), lábujjérintés (toe touch), kitörés (squat), 

térdlendítés (knee lift), saroklendítés (leg curl), lép-zár-lépés 

(steptouch), keresztlépés (grapevine), A-lépés (A step), V-lépés (V 

step), bokszlépés (boksz step), mambo, csa-csa-csa, sarkonfordulás 

(pivotturn), oldallendítés (side kick), lábszárlendítés (flick kikc), 

láblendítés  

(leg kick);  

2-4 ütemű alaplépések (Hi-impact): futás (jog), térdlendítés  

szökkenéssel (jumping knee lift), saroklendítés szökkenéssel (jumping 

leg curls), oldallendítés szökkenéssel (side kick), lábszárlendítés 

szökkenéssel (flick kick), terpesz-zár (jumping jack), sasszé (chasse), 

harántszökdelés (ski-run);  

Zenére történő mozgásokaerobik alaplépésekkel: egyszerű alaplépések 

magas ismétlésszámmal, karmunkával; alaplépések variálása-

kombinálása (haladással, karmunkával); alaplépések összekapcsolása; 

4x8 ütemű egyszerű koreográfia (basic); szimmetrikus koreográfia.  

Képességfejlesztés   

Ritmusképesség-fejlesztés: egyszerű közismert zene ütemének 

kitapsolása minden ütemre, minden 1. ütemre, 1. és 5. ütemre stb., 

duplázva. Csoportok különböző módon jelzik az ütemeket (1. csoport 

tapsolja az 1. és a 2. ütemet, a 2. csoport dobbantja a 3. és a 4. ütemet 

stb.). Helyben járás közben tapsolás, duplázva stb. Az egészséget szem 

előtt mozgásanyag elsajátítása során a kondicionális és koordinációs 

képességfejlesztéssel hozzájárulása a fittség szervi megalapozásához 

Aerob munkavégzéssel az aerob állóképesség fejlesztése. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés  

Prevenciós funkciók betöltése aerob munkavégzéssel, valamint az 

egészséget szem előtt tartó gyakorlatok jártasság szintű elsajátításával, 

a testtartásért felelős izomcsoportok fejlesztésével. Új, szabadidőben is 

gyakorolható testedzési formák megismerése által hozzájárulás az 

egészségmegőrző szokásrendszer megalapozásához.  

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  

A tornajellegű feladatmegoldások kulcsmozzanatai.  

Az életkorhoz és a fejlesztési folyamathoz igazított torna szaknyelve. 

Ismeretek a szerek, eszközök biztonságos használatáról, a 

segítségnyújtásról és a biztosításról.  

A tornajellegű feladatok sikeres megoldásához szükséges alapvető 

kondicionális és koordinációs képességek.  
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A szenzitív életkorhoz igazított erőfejlesztő gyakorlatok helyes 

végrehajtására vonatkozó ismeretek.  

Osztálykeretben rendezett tornaversenyek rendezésével, 

lebonyolításával kapcsolatos alapismeretek.  

A kiemelkedő teljesítmény és az egyéni képességekhez viszonyított 

teljesítményfejlődés elismerése.  
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A balesetmentes gyakorlás szabályainak betartása és betartatása. A 

feladat-végrehajtások során segítségnyújtás egymásnak.  

Az RG- és az aerobikgyakorlatok helyes, az egészséget szem előtt tartó 

kivitelezésének alapismeretei.  

A helytelen gyakorlat végrehajtása következményeinek tudatosulása.Az 

aerob munkavégzés lényege, és az állóképesség fejlesztésében betöltött 

szerepe.  

A helyes testtartásért felelős izmok-izomcsoportok erejének növelésére 

és nyújtására vonatkozó alapismeretek. 

Az ellenjavallt, károsodásokat okozó gyakorlatok elkerülése.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Tornászos testtartás, támlázás, tigrisbukfenc, kézenátfordulás, 

zsugorkanyarlati átugrás, guggoló átugrás, huszárugrás, alaplendület 

függésben, zsugorlefüggés, lefüggés, lebegőfüggés, összefüggő gyakorlat, 

segítségnyújtás, biztosítás, tornaverseny, pontozás.  

RG, hintajárás, keringőlépés, ridalépés, hármaslépés, olló, őzugrás, 

terpeszugrás, bicskaugrás, lépőforgás.  

Aerobik, fitnesz aerobik, aerob munkavégzés, támadólépés, kitörés, Alépés, 

V-lépés, bokszlépés, mambó, csa-csa-csa.   

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  
Alternatív környezetben űzhető sportok  Órakeret 

23 óra   

Előzetes tudás  

Néhány szabadidős mozgásforma alaptechnikai elmeinek végrehajtása 

és szabályainak ismerete.  

Az alternatív sportok sporteszközeinek biztonságos használata 

játéktevékenységekben.  

A természeti környezetben történő sportolás néhány egészségvédelmi és 

környezettudatos viselkedési szabályainak ismerete.  

Az időjárási körülményeknek megfelelően öltözködés.   
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai 

A helyi tárgyi feltételek függvényében választott sportági mozgásokkal 

elérhető célok.  

A szabadidőben jól hasznosítható sportágakban gyakorlottság szerzése. 

A szabadtéren különböző időjárási viszonyok között végzett 

tevékenységekben aktív részvétel.  

A szervezet edzettségének növelése.  

Az egészséges életmód iránti igény erősítése.  

A szabadban végzett testedzés jelentőségével, valamint a személyi és 

környezeti tisztasággal kapcsolatos ismeretek bővítése.  

A testneveléssel és a sporttal kapcsolatos pozitív beállítódás erősítése. 

Az alternatív környezetben végzett sporttevékenységek viselkedési és 

magatartási normáinak betartása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények   Kapcsolódási pontok  
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MOZGÁSMŰVELTSÉG  

A helyi tantervben rögzített választás szerint legalább négy, az 
évszaknak megfelelő és a helyi személyi és tárgyi  

körülményekhez, feltételekhez igazodó fizikai aktivitás: feladatok 

és játékok havon és jégen; siklások, gördülések, gurulások, 

gurítások különféle eszközökkel; hálót igénylő és háló nélküli 

labdás sportok, játékok; labdás játékok különféle labdákkal ; 

falmászás; íjászat, lovaglás, :, karate, nordic-walking, vívás. Egyéb 

szabadidős mozgásos, táncos tevékenységek.  

Egy – a helyi tantervben leírható – lehetséges választás mintáját 

képző négy aktivitás mozgásműveltségi anyaga: Frizbi   

Dobások párokban, csoportokban (5 7 fő), állóhelyben, majd 

mozgásban és helycserékkel. Folyamatos passzolások.  

Nyitások meghatározott távolságra. Célbadobások a koronggal 

a zónába.  Védekező mozgások, ugrások, elkapások.  

 

Tájfutás  

A térkép. A térképi ábrázolás. A térképek típusai. A természetjárás 

fontosabb térképtípusai. Város- és parktérképek. Útvonaltervezés a 

várostérképen.  

Túra a városban – csoportokban. Felkészülés a túrára: tervkészítés, 

a szükséges tárgyak összeírása stb. Túra jelzett turistautakon. A 

térkép követése tanári irányítással.  

Az iránytű és a tájoló. A tájolás. Távolságmérések a térképen. 

Távolságmérési gyakorlatok. Városi túra tervezése és önálló 

feladat megoldása. Turista- és tájfutó térképek jelrendszere. Túra 

tervezése: menetrend, távolságmérések, menetidő-megállapítás stb. 

Tájékozódás a terepen (gyakorlatok az iskola környékén). 

Terepgyakorlatok – vezetővonal-követés gyakorlása tájfutó 

térképpel közösen, majd kisebb csoportokban, futással. A 

tájékozódási ismeretek bővítése és rendszerezése. Önálló 

feladatmegoldást igénylő tevékenységre történő felkészítés.  

 

Korcsolyázás  

Természetismeret: 

időjárási ismeretek, 

tájékozódás, 

térképhasználat; 

gravitáció, szabadesés, 

forgómozgás; az emberi 

szervezet működése. 
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Gyakorlatok jégre lépés előtt: állások egy lábon, guggolások, 

törzshajlítások; járások, lépések előre, hátra, oldalra. Jéghez 

szoktatás: esés-felállás; gimnasztikai gyakorlatok 

palánkfogással és a palánk fogása nélkül; harántcsúszások 

előre, hátra.  

Egyenes korcsolyázás: alapállás; két lábon siklás előre, hátra 

(palánk fogással is); halacska (palánk fogással); halacska két 

lábon, egy lábon; halacska váltott lábon; lökés egy lábon.  

 

Alpesi síelés  

Alapmozgások a lécen: lábemelgetések; lépések oldalra, körben; 

térdrugózások, csúszó lépések; lépcsőzés.  

Rézsút siklás: mély, középső és emelt helyzetben; lábemelgetéssel. 

Egyenes siklás az alaphelyzet felvételével.  

Hóeke, hóekeívelés: különböző sugarú, sebességű ívek; hóekeívek 

összekapcsolása, hóekeívelések botkerüléssel.   

Hóekeíveléstől a párhuzamos lendületig: rézsútsiklásban a 

lécvégek völgyirányba fordítása; lendület a hegy felé, a fékezés 

megtanulása. Hóekelendület. Hóekeívelések kapuk között, 

növekvő sebességgel, a lécek által bezárt szög fokozatos 

csökkentésével. A támasztás gyakorlása: hegylábas támasztott 

lendület; támasztott lendület kétoldali támasszal; völgylábas 

támasztott lendület. Botozás tanulása, botozás a hegysíléc 

melléforgatásának segítésére. Párhuzamos lendület, lécfordítás 

páros lábbal és botozással.  

 

Képességfejlesztés  

A szabadidőben jól űzhető sportágak gyakorlásával a kondicionális 

és koordinációs képességek fejlesztése.   

 

Játékok, versengések  

„Cicajáték” koronggal. Siklóverseny; „gyűjtögető”; baglyos játék.  

„Rollerezés” – egy léc felcsatolásával, vonalban, párokban. Siklás 

„alagútban”. Váltóversenyek tárgyak felemelésével, illetve 

lerakásával. Hóekeívelések párokban, egymás mellett és mögött. 

Váltóverseny, egyéni és csapat célba dobó verseny koronggal, 

mérkőzések. Versenyek meghatározott távon. Ügyességi 

versenyek. Szlalom verseny kapuk között, hóekeíveléssel.  

 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés   

Szabadidőben, különböző évszakokban, egyénileg, csapatban, 

formális és informális kertek között űzhető új testedzési formák 

jártaság szintű elsajátítása. Az edzettség növelése az alternatív 

környezetben űzhető sportok által. A sportági mozgásformák 
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technikailag helyes elsajátítására törekvéssel a balesetek 

megelőzése.  

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  
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A különböző időjárási körülményekhez és sportágakhoz igazodó 

bemelegítés.  

A válsztott aktivitáshoz köthető baleset-elhárítási ismeretek.   

Az választott mozgásrendszer játékszabályainak ismerete és 

alkalmazása.   

A szabadban és különböző évszakokban végzett testedzés 

egészségre gyakorolt hatásai.  

Környezettudatos viselkedés ismeretei és betartása.  

Az időjárásnak és a sportolási formának megfelelő öltözék 

tudatosítása.  
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

A választott aktivitásoknak megfelelő fogalmak. A közölt minta esetén: 

frizbi, korong, zóna, Spirit of Games, tájfutás, természetjárás, 

térképtípusok, egyenes korcsolyázás, alpesi síelés, rézsút siklás, hóeke, 

hóekeívelés, párhuzamos lendület, sportszerűség, sí-KRESZ.  
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A fejlesztés várt 

eredményei akét  

évfolyamos ciklus 

végén  

Természetes és nem természetes mozgásformák   

A gyakorláshoz szükséges alakzatok öntevékeny gyors kialakítása.  

Öntevékeny részvétel a szervezési feladatok végrehajtásában. A 

bemelegítésre, a sokoldalú előkészítésre, valamint a 

képességfejlesztésre alkalmas mozgásformák, gyakorlatok 

folyamatos, pontosságra törekvő és megfelelő intenzitású 

végrehajtása.  

8 10 gyakorlattal önálló bemelegítés végrehajtása.  

A tanévben alkalmazott gimnasztika alapvető szakkifejezéseinek ismerete. 

A testtartásért felelős izmok tudatos, koncentratív fejlesztése. A 

biomechanikailag helyes testtartás kialakítása.  

 

Relaxációs módszerek alkalmazásával a feszültségek önálló szabályozása. 

A bemelegítés és a levezetés szempontjainak ismerete.  

 

Úszás és úszó jellegű feladatok  

Választott úszásnemben készségszintű, egy másikban 150 méteren 

vízbiztos folyamatos úszás.  

Intenzív úszásra törekvés rövidtávon.  

Fejesugrás és folyamatos taposás a mélyvízben.   

Az úszással összefüggő balesetvédelmi utasítások, valamint az uszoda, 

fürdő viselkedési szabályainak betartása.  

Ismeretek az úszástudás, a vízbiztonság szerepéről az egészség 

megőrzésében és az életvédelemben.  

Külső visszajelzés információinak elfogadása és hasznosítása a különböző 

úszásnemek gyakorlásánál.  

 

Sportjátékok  

A sportjátékok technikai és taktikai készletének elsajátítása, ezek 

alkalmazása testnevelési játékokban, játékos feladatokban és a 

sportjátékban.  

Törekvés a játékelemek (technikai, taktikai elemek) pontos, 

eredményes végrehajtására és tudatos kontrollálására. A sportjátékok 

játékszabályainak ismerete és alkalmazása.  

Szabálykövető magatartás, önfegyelem, együttműködés kinyilvánítása a 

sportjátékokban.  

Részvétel a kedvelt sportjátékban a tanórán kívüli sportfoglalkozásokon 

vagy egyéb szervezeti formában.  

 

Atlétika jellegű feladatok  

A tanult futó-, ugró-, dobógyakorlatok jártasság szintű elsajátítása.  

A rajtok végrehajtása az indítási jeleknek megfelelően.   
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A vágta és a tartósfutás technikájának végrehajtása a mozgásmintának  
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megfelelően.  

Ugrásoknál a nekifutás távolságának és sebességének kialakítása 

tapasztalatok felhasználásával.   

A kislabda-hajító technika képességeknek megfelelő elsajátítása.   

A kar- és láblendítés szerepének ismerete az el- és felugrások 

eredményességében.  

Az atlétikai versenyek alapvető szabályainak ismerete.   

Szervezési feladatok vállalása a tanórai versenyek lebonyolításában. 

 

Torna jellegű feladatok   

A testtömeg uralása nem szokványos támaszhelyzetekben és 

támaszgyakorlatokban – szükség esetén segítségadás mellett.  

A tanult akadályleküzdési módok és feladatok biztonságos végrehajtása. 

A dinamikus és statikus egyensúlygyakorlatok végrehajtása a 

képességnek megfelelő magasságon, szükség esetén segítségadás mellett. 

Talaj-, illetve gerendagyakorlat önálló összeállítása.  

Az aerobik alaplépések összekapcsolása egyszerű kartartásokkal és 

kargyakorlatokkal.  

Az alaplépésekből 2 4 ütemű gyakorlat végrehajtása helyben és 

haladással, zenére is.  

A ritmikus sportgimnasztika egyszerű tartásos és mozgásos 

gyakorlatelemeinek bemutatása.   

A járások, ritmizált lépések, futások és szökdelések technikailag 

megközelítően helyes végrehajtása.   

A gyakorlatvégzések során előforduló hibák elismerése és a javítási 

megoldások elfogadása.   

A balesetvédelmi utasítások betartása. 

Segítségnyújtás a társaknak.  

 

Alternatív környezetben űzhető sportok  

A tanult alternatív környezetben űzhető sportágak alaptechnikai 

gyakorlatainak bemutatása.  

A sportágak űzéséhez szükséges eszközök biztonságos használata.  

A természeti és környezeti hatások és a szervezet alkalmazkodó képessége 

közötti összefüggés ismerete.  

A természeti környezetben történő sportolás egészségvédelmi és 

környezettudatos viselkedési szabályainak elfogadása és betartása.   

A mostoha időjárási feltételek mellett is aktív részvétel a foglalkozásokon.  
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Önvédelmi és küzdőfeladatok  

Az alapvető önvédelmi fogások és eséstechnikák elfogadható bemutatása, 

különös tekintettel a tompítási technikákra, Grundbirkózásban az 

alaphelyzetek, a kitolás és a kihúzás végrehajtása.  

A dzsúdó elemi guruló- és esés gyakorlatainak bemutatása.  

Jártasság néhány önvédelmi fogásban.  
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 A test-test elleni küzdelmet vállalása.  

Belátása annak, hogy a küzdősportok nem az agresszió eszközei.  

Érzelmek és az esetleges agresszió szabályozása.  

Mások teljesítményének elismerése.  

A feladatok végrehajtásában aktivitásra törekvés.  

A tanult önvédelmi és küzdő jellegű feladatok szabályainak ismerete és 

alkalmazása.  

 

 

 

6. évfolyam Ének  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Zenei reprodukció – Éneklés 

Órakeret 

15 +1 óra 

Előzetes tudás  

 Az éneklési és generatív készségek korosztálynak megfelelő szintje, és 

az átélt zenei élmények mennyiségének megfelelő befogadói 

kompetencia.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Éneklési készség fejlesztése a korábban elsajátított dalkincs 

ismétlésével és bővítésével az életkor adta hangi lehetőségek 

figyelembe vételével (hangterjedelem: a-e”, törekvés a tiszta 

intonációra). Kifejező és stílusos éneklésre való törekvés kialakítása.   

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  
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Magyar népzene: válogatás régi rétegű és új stílusú népdalokból (10 

magyar népdal éneklése).   

Magyar történeti énekek: históriás énekek, kuruc kori dalok, az 

1848–49-es szabadságharc dalai.  

Nemzeti énekeink: Erkel Ferenc-Kölcsey Ferenc: Himnusz, Egressy 

Béni-Vörösmarty Mihály: Szózat éneklése fejből.  

Más népek dalai, a műzene tonális és funkciós zenei nyelvének 

megismerését segítve.  

Zongorakíséretes dalok: bécsi klasszikus és más zenei stílusból. 

Többszólamúság: kánonok, könnyű reneszánsz (15-20 szemelvény a 

fenti témakörökből).  

A dalanyag tiszta, kifejező, éneklése, kiscsoportos és egyéni 

előadásmódban, törekvés a stílusos éneklésre.  

 

Magyar nyelv és 

irodalom: verbális 

kifejezőkészség 

fejlesztése.  

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: magyar 

történeti énekek és a 

magyar történelem 

párhuzamai.  

 

Erkölcstan: mű 

(szöveg) értelmezése 

erkölcsi szempontok 

alapján.  

 

Dráma és tánc: 

Népdalnéptánc, 

hangszeres népzene, a 

tánc funkciója.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Régi és új stílusú népdal, gregorián ének, históriás ének, kuruc kori dal, 

Himnusz, Szózat, dal mint műfaj, duett, kórusmű, társas ének.   

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy 

csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység 

Órakeret 3,5 

+1 óra 

Előzetes tudás  
Egy- és többszólamú ritmusgyakorlatok a tanult ritmuselemekkel és 

ritmus osztinátó. Zenei kérdés-felelet alkotása ritmussal és dallammal.   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Visszatérő forma és variáció alkotásának fejlesztése. A rögtönzés 

fejlesztése a következő zenei ismeretek felhasználásával: 6/8-os 

metrum, felütés, dúr-moll dallami fordulatok, tercpárhuzam.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  
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Ritmus, metrum:  

Kreatív gyakorlatok változatos ritmusképletekkel, verssorok 

ritmizálása, osztinátó.  

6/8, 3/4 helyes hangsúlyozása, páros-páratlan metrumok 

váltakozásának megéreztetése mozgásos gyakorlatokkal.  

Egyszerű, stilizált tánclépésekből lépéssor kombinálása régi 

korok zenéjéhez.  

Dallami improvizáció:  

Adott ritmus motívumra dallamvariációk 

pentachordokkal, dúdolással, szolmizálva. 

Tercpárhuzamok szerkesztése  Zenei forma alkotás:  

Kérdés-felelet játékok funkciós környezetben, négy és 

nyolcütemes egységekben.  

Zenei forma alkotása visszatérő elemekkel (rondó, variáció).  

Változatos ritmusképletek használata.  

Dallami és harmóniai rögtönzés, a tanult zenei formák 

alkalmazásával.  

Magyar nyelv és 

irodalom: 

mondatszerkezetek:  

kérdés és felelet, versek 

ritmusa, szótagszáma, 

verssorok ritmizálása.  

 

Matematika: absztrakt 

gondolkodás fejlesztése. 

 

Vizuális kultúra: 

önkifejezés, érzelmek 

kifejezése többféle 

eszközzel.  

 

Dráma és tánc: stilizált 

tánclépések.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hatnyolcad, dúr, moll, tercmenet, zenei periódus, visszatérő forma, rondó, 

dallami variáció, szekvencia.   

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, 

zeneelméleti alapismeretek  

Órakeret 3 

+1 óra 

Előzetes tudás  

Az alsó tagozatban az énekléssel és a generatív tevékenységekkel 

megszerzett és egyre gazdagodó ritmikai, metrikai és dallami ismeretek. 

A tanult ritmikai és dallami elemek felismerése kézjelről, betűkottáról, 

hangjegyről és azok hangoztatása tanári segítséggel, csoportosan.   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai 

További ritmikai, metrikai és dallami elemek elsajátításával a zenei 

reprodukció fejlesztése. Előkészítést követően rövid, az énekelt 

szemelvényeknél könnyebb olvasógyakorlatok reprodukciója a 

felismerő kottaolvasás és a fejlődő belső hallás segítségével.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  
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Zeneelméleti ismeretek bővítése az előkészítés - tudatosítás 

- gyakorlás/alkalmazás hármas egységében. Ritmikai 

elemek, metrum:  

új ütemfajták: 6/8, 3/8, felütés, csonka ütem, 

triola, kis éles és kis nyújtott ritmus, 

tizenhatodok Dallami és harmóniaelemek:  

r’ és m’ hangok, fi, szi, 

dúr és moll hangsorok, 

Hangközök:  

kis és nagy szekund, kis és nagy terc.  

Zenei előadásra vonatkozó jelzések: 

tempójelzések és dinamikai jelek.  

Ütemfajták, felütés, ritmikai elemek megkülönböztetése és 

egyszerűbb ritmusgyakorlatok során reprodukálása.  

Magyar nyelv és irodalom: 

jelek és jelrendszerek 

ismerete.  

 

Vizuális kultúra: vizuális 

jelek és jelzések használata. 

 

Matematika: számsorok, 

törtek.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

6/8, 3/8, felütés, csonka ütem, triola, kis éles és kis nyújtott ritmus, dúr és 

moll hangsor, vezetőhang, kis és nagy szekund, kis és nagy terc, abszolút 

hangnevek (pontosítva), violin- és basszuskulcs, allegro, andante, 

mezzoforte, pianissimo.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése 

Órakeret 

3,5 óra 

Előzetes tudás  

Figyelem a zenehallgatásra, fejlett hangszínhallás, valamint fejlődő 

formaérzék. Ismeretek hangszerekről.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai 

A zenehallgatásra kiválasztott művek értő befogadása a befogadói 

kompetenciák fejlesztéséhez kapcsolódó tevékenységeken keresztül, az 

énekléssel és a generatív tevékenységekkel fejlesztett differenciált 

hallási készség és zenei memória által.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Korábbi tevékenységek folytatása, elmélyítése.  

Hangszínhallás és többszólamú hallás készség fejlesztése: 

énekes hangfajok ismerete (szoprán, mezzo, alt, tenor, 

bariton, basszus), Formaérzék fejlesztése:  visszatéréses 

kéttagú forma, triós forma, rondó forma,  

Magyar nyelv és 

irodalom: szövegértés, 

értelmezés.  

 

Dráma és tánc: 

tánctételek a nép- és  
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variációs forma.  

A zeneirodalmi példák befogadását segítő kiegészítő ismeretek: a 

zenei befogadást segítő legszükségesebb elméleti ismeretek, lexikális 

adatok (népzenéhez kapcsolódva, pl. népszokások, néphagyomány, a 

szöveg jelentése; a komolyzene befogadásához kapcsolódva, pl. 

zenetörténeti ismeretek, zeneszerzői életrajz megfelelő részei, a 

megismert zeneművek műfaja és formája).  

A hangszerek megkülönböztetése és azonosítása a következő 

szempontok szerint: dallamhangszer, ritmushangszer, műzenei és 

népi hangszer (duda, tekerő, cimbalom, citera).  

Szemléltetéssel a különböző zenei formák felismerése. 

Tájékozottság a szemelvények történeti korával, a zeneszerző 

életével, a művek műfajával és formájával kapcsolatban.  

műzenében. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Hangköz, formai egység (dallamfordulat, dalforma, variációs forma, triós 

forma és rondó forma).  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Zenei befogadás – Zenehallgatás 

Órakeret 

7+1 óra 

Előzetes tudás  

Egyes tanult zenei műfajokat, formákat, hangszercsoportokat 

felismerik. Ezeket a zenei folyamatokat figyelemmel tudják kísérni és 

zenei kifejezésekkel is meg tudják nevezni.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A népzene tárházából és a megjelölt korok zeneműveiből  válogatva 

a tanulók érdeklődését erősítve törekvés a zeneirodalom 

remekműveinek megismertetésére.  

Hangverseny-látogatásra nevelés.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  
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Az énekes anyaghoz kapcsolódó eredeti népzenei felvételek 

meghallgatása, ezek művészi szintű adaptációi mai autentikus 

előadóktól.   

Más népek zenéje, világzenei feldolgozások nemzetiségeink zenei 

hagyományainak megismerése.  

Reneszánsz kórusdalok, barokk szemelvények.  

Zeneirodalmi szemelvények a stílusérzék fejlesztéséhez – a bécsi 

klasszika zeneirodalmából.  

Zeneirodalmi szemelvények a zeneirodalom széles spektrumából 

válogatva:  

vokális művek, hangszeres művek – szerenád, divertimento, 

szimfónia tétel (triós forma, rondó forma), hangszeres 

művek (variáció, versenymű), daljáték/operarészletek.  

A zeneirodalom gazdagságának, műfaji sokszínűségének 

megismerése.  

A művek megismerésén, elemzésén keresztül a kultúrabefogadás 

szándékának erősítése (pl. hangverseny-látogatás motivációs  

Magyar nyelv és 

irodalom: magyar 

történelmi énekek, 

irodalmi párhuzamok.  

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: történelmi 

korok, korstílusok.  

 

Erkölcstan: zeneművek 

erkölcsi tartalma, 

üzenete, viselkedési 

normák.  

 

Dráma és tánc: 

Reneszánsz táncok, 

táncformák, zenés játék, 

opera cselekménye.  

szerepének felhasználásával).   

Vizuális kultúra: 

művészettörténeti 

stíluskorszakok.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Gregorián ének, reneszánsz tánc, madrigál, dal, daljáték, opera, menüett, 

szvit, concerto, szerenád, divertimento, versenymű, szimfónia.  
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A fejlesztés várt 

eredményei a két  

évfolyamos ciklus 

végén  

Az énekes anyagból 10 dalt és zenei szemelvényt emlékezetből 

énekelnek stílusosan és kifejezően csoportban és egyénileg is. 

Törekvés a többszólamú éneklésre. A generatív készségfejlesztés 

eredményeként továbbfejlődött érzetük, metrum-, ritmus-, 

formaérzékük és dallami készségük.  

A tanult zenei elemeket felismerik. Előkészítés után a tanult zenei 

anyagnál könnyebb gyakorló feladatokat szolmizálva olvasnak. 

Képesek egy-egy zenemű tartalmát közvetítő kifejezőeszközöket, 

megoldásokat felismerni és megnevezni. (tempó, karakter, dallam, 

hangszín, dinamika, formai megoldások).  

A többször meghallgatott zeneműveket felismerik hallás után. A 

zenehallgatásra ajánlott, többféle stílusból, zenei korszakból 

kiválasztott zeneművek egy részét (min. 10 alkotás) megismerték.   

 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag  

A felsorolás ajánlásokat tartalmaz. A zeneművek megadott listája a tanár egyéni választása 

szerint módosítható. A megadott művek egy része olyan terjedelmű, hogy az ének-zene óra 

keretei között csak részletek meghallgatására van mód (pl. szimfónia tétel, daljáték, opera). A 

megfelelő részletek kiválasztásához a fejlesztési céloknál meghatározott tartalmak adnak 

iránymutatást.  

Magyar népzene, más európai népek zenéje.  

Joseph Haydn szimfóniái közül: G-dúr, „Üstdobütés” szimfónia   

Wolfgang Amadeus Mozart: Egy kis éji zene (Eine kleine Nachtmusik), K. 525  Wolfgang 

Amadeus Mozart: C-dúr zongoraverseny, K. 467, II. tétel  

Wolfgang Amadeus Mozart: A varázsfuvola (Die Zauberflöte), K. 620 – részletek  

Ludwig van Beethoven: D-dúr hegedűverseny, op. 61 IV. tétel  

Ludwig van Beethoven: IX. szimfónia IV. tétel - Örömóda  

 

 

6. évfolyam Rajz 

 

 

+ 2  

Tematikai egység/  Kifejezés, képzőművészet  Órakere 

 Fejlesztési cél  Valóság és képzelet  t 5 óra  
ór

 

a  

A vizuális nyelv alapelemeinek ismerete és alkalmazása a kifejező  

Előzetes tudás  alkotásokban. Különböző festészeti, grafikai és plasztikai technikák 

alapszintű alkalmazása.  

Tér és sík megkülönböztetése, megjelenítése különböző méretű és  

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 

A tematikai  formájú felületeken való komponálással. Önálló 

vélemény egység nevelési- megfogalmazása saját és mások munkáiról. 

fejlesztési céljai 

 Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

A valóság, modell (pl. épített és természetes környezet, tárgyak, Magyar nyelv és  

alakok) célirányos megfigyelése adott szempontok (pl. térbeli 

helyzet, arány, plaszticitás, színviszonyok) alapján, és 

ábrázolása síkban illetve térben, különböző technikákkal (pl. 

grafika: ceruza, tus, pác, kréta, fotó, akvarell, tempera, mintázás, 

konstruálás). Elmozdulás-mozgás  

 Szabad asszociációs és vizuális játékok adott témára (pl. 

fogalom, jelenség, hang, szín, mozgás, gondolat, érzés, tárgy, 

cselekvés). Az előhívott impressziók megjelenítése síkban, 

térben, időben.  

 Irodalmi, zenei, filmes élmények felidézése, s a létrejött 

személyes tartalmak megjelenítése a kifejezési szándéknak 

megfelelő anyagok, eszközök, méretek felhasználásával (pl.  

színes, grafikai technika, mintázás, konstruálás, installáció talált 

tárgyakból, fotó).  

irodalom: a műélvezet  

 megtapasztalása.  

 

Matematika: pontos 

megfigyelés, 

lényegkiemelés.  

 

Ének-zene: zenei 

élmény feldolgozása.  

 

Dráma és tánc: 

dramatikus 

improvizációk 

irodalmi,  

képzőművészeti, zenei 

művek alapján.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Tömörítés, kiemelés, kompozíció, szín-, vonal-, formaritmus, variáció, 

színharmónia, színkontraszt, főszín, mellék/kiegészítő szín, komplementer, 

méretarány.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

I.Kifejezés, képzőművészet  

2.Stílus és mozgás  

Órakeret 7 

óra  

+ 2 

óra  

Előzetes tudás  

Művészeti ágak és a képzőművészeti ágak legfontosabb 

megkülönböztető jegyeinek felismerése. Művészeti alkotások, vizuális 

jelenségek, látványok verbális leírása.   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai 

A vizuális közlés különböző műfajú köznapi és művészi formáinak 

felismerése. A megfigyelt jelenségek térbeli helyzetének, arányainak, 

plaszticitásának és szín- és fényviszonyainak megfigyelése és 

ábrázolása. A legjelentősebb művészettörténeti stíluskorszakok és 

irányzatok elemi ismerete legjellemzőbb műtárgyain és szimbolikus 

tárgyain keresztül, gyakorlati feladatok előkészítő szakaszába 

ágyazottan. Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások 

munkáiról.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 

 Különböző mozgások (pl. emberi, állati, ipari, gépi, mechanikai, 

kémiai, földrajzi, biológiai) megfigyelése és rögzítése egy 

vizuális látványban, felhasználva megadott művészettörténeti 

alkotások inspiráló hatását.  

 Személyes élmények, elképzelt történetek, érzelmek 

megjelenítése meghatározott művészettörténeti korszakok 

stílusjegyeinek elemzése, és inspiráló, alkotó felhasználása által 

síkban és/vagy térben.  

 Az alkotómunkához kapcsolódva műalkotások megfigyelése 

alapján, művészettörténeti korszakok, (pl.: honfoglaló magyar 

művészet emlékei, romanika, gótika, reneszánsz, barokk) 

stílusjegyeinek elemzése, összehasonlítása, művek tematikus  

Természetismeret: Az 

emberi test, 

testarányok. 

Mozgásképesség.  

 

Matematika:változó 

helyzetek, időbeliség.  

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: történeti 

korok, korszakok.  

csoportosítása (pl. műfaj, formarend, technika, kifejezőeszköz, 

tériség) szerint.  

Képek, látványok, médiaszövegek, események (pl. műalkotások, 

fotók, filmek, élmények, álmok, közösségi alkalmak) szöveges 

leírása, a vizuális közlés köznapi és művészi formáinak 

azonosításával. A leírás alapján személyes feldolgozások 

megjelenítése síkban, térben vagy időben (pl. festés, plasztika, 

parafrázis, intermediális: pl. fotográfia, kinetikus, installációs, 

environment, eseményművészet) a tárgyalt művészettörténeti 

korszak inspiráló felhasználásával.  

 

Magyar nyelv és 

irodalom: különböző 

kultúrák eltérő 

szemléletének 

megtapasztalása. 

Könyvtárhasználat.  

 

Ének-zene:  

zenetörténeti és 

zeneirodalmi 

alapismeretek a 

befogadói hozzáállás 

fejlesztése céljából.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Művészi kifejezés, látványelemzés, téri helyzet, plaszticitás, 

arányrendszer, kompozíció, képkivágás, képsík, képi és optikai 

helyzetviszonylat, takarás, pont, vonal, felület, forma, faktúra, textúra, 

szín, tónus, irány, térbeliség, nagyság, kiegészítő szín, kevert szín, 

kontraszt, tónus, szín-, vonal-, formaritmus.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

II.Vizuális kommunikáció 

1.Idő- és térbeli változások  

Órakeret 

3 óra  

Előzetes tudás  

Érzékelhető tulajdonságok alapján azonosságok és különbözőségek 

tudatos felismerése, leírása. A közvetlen tapasztalatok útján szerzett 

élmények feldolgozása. Megfigyelt jelenség látványelemeinek 

megnevezése. Események, történések elmondása, részekre bontása, a 

jellemző fázisok megjelenítése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai 

A természeti vagy épített környezet idő és térbeli változásainak sűrített 

megjelenítése. Természettudományos és technikai megfigyelés és 

gondolkodás fejlesztése.  

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

A természet, (pl. növény, időjárás, ember, táj, állat) az 

épített környezet (pl. épület, település, híd) időbeli 

folyamatainak, változásainak (növekedés, pusztulás, 

fejlődés, lebomlás, öregedés, penészesedés, rozsdásodás) 

megfigyelése, modellezése (pl. hószobor, anyag változása 

kitéve az időjárásnak) személyesen választott cél 

érdekében (pl. emlékek felidézése, napi tevékenység 

tervezése). A folyamatok dokumentálása, ábrázolása saját 

készítésű fotókkal, képekkel, szöveggel.  

Magyar nyelv és irodalom: 

történet ideje, helyszíne, 

cselekmény kezdő- és 

végpontja, cselekményelemek 

sorrendje.  

 

Természetismeret: mozgás és 

idő változása; ciklikus 

jelenségek.  

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: az 

idő ábrázolása vizuális 

eszközökkel.  

 

 Dráma és tánc: 

Mozgásfolyamatok, 

mozgássor.  

 

Informatika: adatok 

csoportosítása, értelmezése, 

táblázatba rendezése, 

használata.  

 

Matematika: változó 

helyzetek, időben lejátszódó 

történések megfigyelése, a 

változás kiemelése.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Mozdulat, mozdulatsor, hely- és helyzetváltoztatás, állapotváltozás, 

folyamat, fázis, valós idő, lassítás, gyorsítás, állókép, mozgókép, 

képkocka, tárgy-animáció, zootrop-szalag.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

II.Vizuális kommunikáció 

2.Jelértelmezés, jelalkotás 

Órakeret 

2 óra  

Előzetes tudás  

Egyszerű vizuálisan értelmezhető jelenségek, jelzések, közlő ábrák 

értelmezése. Tájékozódás vizuális elemek alapján. Az egyszerű 

vizuális kommunikációt szolgáló megjelenések: jel, alaprajz, térkép 

értelmezése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai 

A legfontosabb vizuális jelek, jelzések, szimbólumok értelmezése, 

alkotó használata. Képi utasítások követése, illetve ilyenek létrehozása.  

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

A legfontosabb egyezményes vizuális jelek, jelzések, 

szimbólumok (pl. tájékozódás, közlekedés, cégérek, 

parancsikonok, attributumok) gyűjtése, értelmezése. A 

közösség számára fontos, nem vizuális jellegű 

információk (pl. események, időpontok, tevékenységek, 

jellemzők) képi tömörítése, direkt jellé (pl. piktogram, 

jelzőkártya) alakítása, használatba helyezése (pl. ismert 

útvonal rajzán vizuális jelzések kialakítása).  

Természetismeret: 

Tájékozódás természetes és 

épített környezetben; technikai 

eszközök működésének 

megfigyelése. Jelek, jelzések 

felismerése és értelmezése.  

 

Földrajz:tájékozódás, térrajz, 

útvonalrajz, térképvázlat.  

 

Magyar nyelv és irodalom: 

szöveg és kép viszonya.  

 

Ének-zene: zenei olvasás és 

írás: kotta.  

 

Informatika: rajzos-szöveges 

dokumentumok létrehozása, 

átalakítása.  

  

Matematika:Tájékozódás. 

Objektumok alkotása.  

Rendszeralkotás.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Használati utasítás, jel, jelentés, egyezményes jelzés, jelrendszer, 

piktogram, embléma, ábra, vizuális sűrítés, kiemelés, séma.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

II.Vizuális kommunikáció  

                3.Kép és szöveg  

Órakeret 

5 óra  

Előzetes tudás  

Az emberi gesztusok, mimika, mozdulatok értelmezése. Alapfokú 

jártasság dramatikus játékformákban. A szöveg tartalmát és a beszélő 

szándékát tükröző beszédmód eszközeinek alkalmazása. A 

szóhasználat és testbeszéd összehangolása különféle 

beszédhelyzetekben.   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai 

A különböző kommunikációs felületeken megjelenő reklám 

hatásmechanizmusának értelmezése és alkotó használata.  

Médiatudatosság kialakítása a személyes preferenciák érvényre 

juttatásával.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 

 Hang és kép együttes alkalmazása (pl. árnyjáték, dramatikus 

játék), szabad asszociációk megfogalmazása a létrejött üzenetek 

kapcsán.  

 Reklámhordozó felületek (pl. folyóirat, póló, reklámszatyor, 

kitűző, hűtőmágnes) gyűjtése, csoportosítása, értelmezése a 

reklámkészítő szándéka és kifejezésmódja közötti összefüggés 

alapján.  

 Korábban készített saját alkotás továbbgondolása, felhasználása 

alkalmazott grafikai feladatként (pl. DVD-borító, képernyővédő, 

arculati elem), vagy képgrafikaként.  

 Nem mozgóképi reklámhordozók (pl. CD-borító, plakát, 

csomagolóanyag, termékcimke) tervezése, kivitelezése szabadon 

választott technikával (pl. digitális képszerkesztéssel, kollázs 

technikával vagy élőképben), a reklám hatásmechanizmusának 

tudatos használatával.   

Magyar nyelv és 

irodalom: szöveg és 

kép viszonya.  

 

Ének-zene: zenei 

stílusok és formák.  

 

Dráma és tánc: nem  

verbális 

kommunikációs 

játékok.  

 

Informatika: 

multimédiás 

dokumentumok 

előállítása kész 

alapelemekből.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Hang-, szöveg- és képkapcsolat, kommunikációs csatorna, üzenet, 

reklámhordozó, reklámfelület, szlogen, médium, manipuláció, képi 

valóság, fikció, vizuális és verbális sűrítés, kiemelés, alkalmazott grafika.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

III.Tárgy- és környezetkultúra  

1.Tervezett, alakított környezet  

Órakeret  

4 óra  

Előzetes tudás  
Építmények, építészeti alkotások típusainak, funkcionális térrészeinek 

megnevezése. Térbeli formák kiterjedésének, méretének, téri 

helyzetének megállapítása. Környezetalakítás egyszerű eszközökkel.  

 Eszköz nélkül és kéziszerszámmal végzett anyagalakítás.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai 

Egyszerű téri helyzetek leírása, megjelenítése. Térkapcsolatok, térbeli 

viszonyok, térbeli tagolódások létrehozása. Szerkezetek és térmodellek 

állékonyságának (statikájának), teherbírásának megfigyelése.  

Különböző korok és kultúrák tárgyi és épített környezetének vizsgálata 

értelmezés céljából, meghatározott szempontok alapján. Változatos 

anyag- és eszközhasználat a tárgykészítés során.   

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Fen
nta

rtó
 ál
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 jó

vá
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gy
va



 

 

 A közvetlen környezetben található tárgyak (pl. bútor, 

szerszám, jármű, szerkezet, öltözék, hangszer), épületek 

(pl. lakás, pályaudvar, templom, iroda, istálló, garázs, 

víztorony, palota, színház, múzeum) elemzése forma és 

rendeltetés, valamint a díszítés kapcsolatán keresztül, az 

összegyűjtött információk alapján.  

 Egy választott tárgy vagy épület átalakítása, áttervezése, 

modellezése meghatározott célok érdekében (pl. álcázás, 

transzparencia, figyelemfelkeltés, megváltozott környezeti 

hatás: árvíz, hó, napfény, közösségi esemény) a történeti 

korok, európai és Európán kívüli, illetve a modern 

társadalmak tárgyi környezetéből hozott példák 

elemzéséből származó tapasztalatok alapján, a gazdaságos 

anyaghasználat érvényesítésével.  

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

történelemi korszakok.  

 

Természetismeret: Az 

ember hatására bekövetkező 

változás a táj képében. A 

természeti és mesterséges, 

technikai és épített.  

 

Magyar nyelv és irodalom: 

különböző kultúrák eltérő 

létmódja, szemlélete. 

Könyvtárhasználat.  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: tervezés, 

anyagalakítás.  

 

Matematika: Egyszerűsített 

rajz készítése lényeges 

elemek megőrzésével. 

A tér elemei, síkbeli, térbeli 

alakzatok. Tárgyak 

tulajdonságainak vizsgálata.  

Geometriai modellek.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Épület, építmény, téri helyzetek, építészet, alaprajz, homlokzat, forma, 

funkció, alátámasztás, térlefedés, oszlop, pillér, fal, gerenda, födém, 

boltív, boltozat, kupola, térmodell, térkonstrukció, alapanyag, gazdaságos 

anyaghasználat, elemző- magyarázó rajz, kézműves technika, 

sorozatgyártás, design.  

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

III.Tárgy és környezetkultúra  

2.Tárgy és hagyomány  

Órakeret  

6 óra  

Előzetes tudás  

Megadott szempontok alapján tárgyak, anyagok csoportosítása. A 

különböző anyagokról szerzett tapasztalatok szóbeli megfogalmazása. 

Tárgyak, épületek, műalkotások, természeti látványok megfigyelése,  

 

 leírása, esztétikai minőségeinek jellemzése.  

Eszköz nélkül és kéziszerszámmal végzett anyagalakítás. Alapvető 

manuális készségek működése az anyagalakítás során.   

Fen
nta

rtó
 ál
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 jó

vá
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai 

Lakóhelyhez közeli néprajzi tájegység építészeti sajátos jegyeinek 

értelmezése. A közvetlen környezetben található tárgyakon, épületeken 

a forma, a rendeltetés és a díszítmény kapcsolatának megértése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

 Létrehozott vagy talált tárgyak díszítésének megtervezése és 

kivitelezése különféle díszítőelemek (pl. növényi, állati, 

geometrikus motívumok) gyűjtése, megfigyelése, 

tanulmányozása után, oly módon, hogy a díszítmény 

összhangban legyen a tárgy formai, funkcionális és társadalmi 

üzenetével, illetve az alkotó személyes közlési szándékával.  

 Különböző történeti korok (pl. népvándorlás kora) és kultúrák 

(pl. Európán kívüli) sajátos, legjellemzőbb szimbolikus 

tárgyainak, épületeinek felismerése és elemző vizsgálata.   

Hon- és népismeret: 

család és lakóhely, 

falvak és városok.  

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

népköltészet. 

Könyvtárhasználat.  

 

Természetismeret: 

környezettudatosság, 

fenntarthatóság.  

 

Ének-zene: népzene.  

 

Dráma és tánc: 

népszokások.  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

hagyományos 

foglalkozások, 

szakmák.  

Fen
nta

rtó
 ál
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vá
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Népművészet, mesterség, hagyományos kézműves technika, forma, 

funkció, alapanyag, gazdaságos anyaghasználat, formaredukció, 

díszítmény, motívum, formaritmus, környezettudatosság, társadalmi 

üzenet.  

 

 

 

 

 

Ajánlott műtípusok, művek, alkotók  

 

Amennyiben a különböző korok és kultúrák feldolgozását kronologikus megközelítésben 

végezzük, az alábbi műtípusok, művek, alkotók bemutatása ajánlott:  

Megalitikus építészet (pl. Stonehenge), őskori mágikus ábrázolás (pl. altamirai 

barlangrajz), ókori egyiptomi és mezopotámiai sírtípusok és templom (pl. Kheopsz piramisa, 

Zikkurat – Úr, karnaki Ámon-templom), faragott mészkőszobor az ókori Egyiptomból (pl. Írnok 

szobor, Nofretete fejszobra), halotti kultusz tárgyai (pl. Tutenchamon arany halotti maszkja), 

az ókori Egyiptom ábrázolását bemutató falfestmény vagy dombormű (pl. Fáraó vadászaton – 

thébai falfestmény), az ókori görög és római templom (pl. athéni Akropolisz: Parthenon, 

Erektheion; Pantheon), ókori színház, amfiteátrum (pl. Colosseum), görög és római 

emberábrázolás (pl. delphoi kocsihajtó, Szamothrakéi Niké, Laokoón-csoport, római portré 

szobor), korakeresztémy és bizánci templom (pl. Santa Sabina, Hagia Sophia), népvándorlás 

kori tárgy (pl. nagyszentmiklósi kincs, honfoglaláskori öltözet), románkori és gótikus templom, 

székesegyház (pl. pisai dóm, jáki bencés apátsági templom, amiens-i székesegyház, nyírbátori 

református templom), Magyar Szent Korona és koronázási palást, épületdíszítő és oltárszobrok 

a középkorból (pl. V. Stoss), gótikus freskó és oltárkép (pl. Giotto, M.S. Mester), gótikus 

üvegablak (pl. chartres-i katedrális üvegablakai), reneszánsz és barokk palota és kastély (pl. 

Palazzo Farnese, chambordi kastély, versailles-i palota, fertődi Eszterházy-kastély), a 

reneszánsz és barokk mesterei (pl. Michelangelo B., Leonardo da Vinci, Raffaello S., A. Dürer, 

P. Bruegel, P. P. Rubens, Rembrandt, D. Velazquez, Vermeer van Delf).  

A válogatás fontos szempontja, hogy a bemutatott művek az egyetemes 

művészettörténet legjelentősebb és tipikus műveivel szemléltessék a témát, illetve hangsúly 

kerüljön a magyar művészet- és építészettörténetben megtalálható leglényegesebb példákra is. 

A fentebb ajánlott műveken és alkotókon kívül adott témák szemléltetésére további műtípusok 

és művek is felhasználhatók. Különösen érvényes ez akkor, ha az adott témát nem kronologikus, 

hanem tematikus megközelítésben dolgozunk fel, vagy ha nem elsősorban művészettörténeti, 

hanem nyitottabban értelmezett kultúrtörténeti, építészet- és tárgytörténeti tartalmakat 

mutatunk be. Ezekben az esetekben a válogatás további fontos szempontja, hogy az adott téma 

függvényében a magas művészet és a populárisabb irányzatok egyformán szemléltessék az 

adott tartalmat, hogy tértől (pl. Európán kívüli kultúrákból származó művek) és időtől (pl. akár 

kortárs művek) független példák mutassák be az adott tananyagot. Fontos továbbá, hogy a 

vizuális kommunikáció, valamint a tárgy- és környezetkultúra részterületek szemléltetéséhez a 

kortárs kultúrából, a történelmi korokból, illetve a közelmúltból származó példákat is 

felhasználhatjuk.  
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A fejlesztés várt 

eredményei a két  

évfolyamos ciklus 

végén  

 

 

 

 

 

  

A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek megfelelő alkalmazása az 

alkotó tevékenység során a vizuális emlékezet segítségével és 

megfigyelés alapján.  

Egyszerű kompozíciós alapelvek a kifejezésnek megfelelő 

használata a képalkotásban.  

Térbeli és időbeli változások lehetséges vizuális megjelenéseinek 

értelmezése, és egyszerű mozgásélmények, időbeli változások 

megjelenítése.  

A mindennapokban használt vizuális jelek értelmezése, ennek 

analógiájára saját jelzésrendszerek kialakítása.  

Szöveg és kép együttes jelentésének értelmezése különböző 

helyzetekben és alkalmazása különböző alkotó jellegű tevékenység 

során.  

Az épített és tárgyi környezet elemző megfigyelése alapján egyszerű 

következtetések megfogalmazása.  

  Néhány rajzi és tárgykészítési tecnika megfelelő használata az 

alkotótevékenység során.  

  Reflektálás társművészeti alkotásokra vizuális eszközökkel.  

  A legfontosabb művészettörténeti korok azonosítása.  

  Vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások elemzése során a 

vizuális megfigyelés pontos megfogalmazása.  

  Fontosabb szimbolikus és kultárális üzenetet közvetítő tárgyak 

felismerése.  

  A vizuális megfigyelés és elemzés során önálló kérdések 

megfogalmazása.  

  Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról.  
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Magyar irodalom 7. 

évfolyam  

 

     A 7. évfolyamon a már megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése (azaz megerősítése, 

bővítése, finomítása, hatékonyságuk, változékonyságuk növelése) történik. Az információ 

felismerése (azonosítása), visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje 

szintén nagy jelentőségű.  

     Az 5. és 6. már megismerkedtek a tanulók a János vitézzel és a Toldival, a mesékkel és a 

mondákkal, az első közösen megismert terjedelmesebb regényekkel. Az olvasás és írás, a 

szövegértés és szövegalkotás számukra már több kell, hogy legyen egy technikai gyakorlatnál 

vagy egyszerű kódoló – dekódoló eljárásnál. Érteniük kell, hogy az irodalom olyan üzenet, 

amelyet elődeink és a rendkívüli képességekkel megáldott művészek örökítettek ránk, és amely 

üzenetnek a megfejtése és befogadása a mi feladatunk. Előfeltétele ennek a tanterv, az iskola 

és a nevelő részéről, hogy vegye figyelembe a tanuló sajátos, életkorából fakadó viszonyát az 

olvasott művekhez, a tanuló pedig legyen partner azoknak a képességeknek a kialakításában, 

amelyek az effajta irodalomértéshez elengedhetetlenek.      

     Beszédkészség szempontjából a 7. évfolyamon a tanuló beszédében már nemcsak 

megfelelően artikulál, hanem kiejtésével közlő szándékát is jól tükrözi, továbbá a mondat- és 

szövegfonetikai eszközöket is megfelelően alkalmazza. Már nemcsak összefoglalni tudja az 

olvasottakat, hanem érvelni is képes, és a beszédtárssal empatikusan együtt tud működni. 

Nemcsak a beszédhelyzethez alkalmazkodik, hanem különféle kommunikációs technikákat is 

képes alkalmazni.   

     Tanulási képesség szempontjából már nemcsak használni képes a vázlatot, hanem ő maga is 

képes az önálló vázlatkészítés különféle eljárásaira.   

     Szövegértés szempontjából már nemcsak értelmezésre, hanem formai-stilisztikai elemzésre 

is képes, továbbá a zenei és ritmikai eszközök típusainak azonosítására. Irodalomismeret 

szempontjából már nemcsak a lírai és az elbeszélő szerkezetek kulcsfogalmait ismeri, hanem 

érti a formai jegyek jelentésteremtő szerepét is, továbbá megismerkedik a drámával, a 

befogadóval, a hatással, a beszédhelyzettel, a jellemzés módjaival és a tantervben számára előírt 

további fogalmakkal.   

     Erkölcsi ítélőképesség szempontjából már nemcsak a tetszésnyilvánításra és az eltérő 

vélemény tiszteletére képes, hanem érti az ízlés kontextuális összefüggéseit, kulturális, 

történeti, közösségi, családi, egyéni beágyazottságát. Ismeri a média működésének, társadalmi 

hatásainak alapvető összefüggéseit, a történetalakítás és elbeszélés mozgóképi eszközeit.  
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• A kerettanterv által előírt óraszám:  

65 óra.   

• A tematikai egységeknél feltüntetett 

óraszám magában foglalja a 

témakörök összefoglalásait, a 

számonkéréseket, a szövegalkotás 

fejlesztésére szánt órákat is.   

• Ajánlás a helyi tanterv időkeretéből 

felhasználható órákra:   

           : 4 óra - műajánlás (a tematikai                

egységeknél feltüntetve)  

      : 3 óra -ismétlések, rendszerezések, 

számonkérések 

 

 

 

Éves óraszám: 72+9  

Heti óraszám: 2+0,25  

 

 

 Órakeret  

Egy korstílus – a romantika  6 + 2 óra+2 óra  

Lírai műfajok (óda, himnusz, elégia, dal, epigramma)  22 óra+2 óra  

Nagyepikai alkotás (regényelemzés) – egy Jókai-regény és a 

romantikus korstílus  

8 óra+2 óra  

Kisepikai alkotások (pl. kisregény, elbeszélés, novella, legenda, 

anekdota, komikus eposz, ballada)  

13 óra+2 óra  

Nagyepikai alkotás (regényelemzés)  8 + 2 óra+1 óra  

Drámai műfajok (egy komédia)  8 óra  

Ismétlések, rendszerezések, számonkérések  + 3 óra  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Egy korstílus – a romantika  

Órakeret 

6 óra  

 

A helyi 

tanterv 

időkeretéb 

ől+ 2 óra+  

2  

szabadon  

f.  

Előzetes tudás  Petőfi Sándor néhány műve. Jellemző műfajok a 19. sz. első feléből.   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Az irodalmi művek megismerése során a múlt értékes törekvéseinek 

megbecsülése, azonosulás a máig ható értékekkel.  

Ismerkedés egy korstílussal, korstílus és mű/vek összefüggéseivel.  

 Romantikus jegyek, vonások azonosítása, megnevezése, művészeti 

kapcsolódások feltárása. Képesség az önálló ismeretszerzésre, digitális 

források használatával.  

Ismeretek  
Követelmények  Kapcsolódási pontok  
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Egy korstílus – a romantika.  Egy-

két szemelvény a korszak jellemző 

alapvetéseiről, törekvéseiről (pl. 

szabadság az irodalomban; új, 

jellegzetes műfajok; kevertség, 

töredékesség; romantika és 

népiesség).  

 

Szemelvények Kölcsey, 

Vörösmarty, Petőfi korstílusra 

jellemző, különféle műfajú, 

tematikájú alkotásaiból (pl. 

Kölcsey: Huszt; Vörösmarty: 

Ábránd; Petőfi: Egy gondolat bánt 

engemet…).  

 

 

 

 

 

 

 

Ajánlás a helyi tanterv 

időkeretéből felhasználható 

órákra:  kitekintés az európai 

romantikus irodalom 

alkotásaira 

A tanuló  

 ismerkedik egy korstílussal, a 

korstílus és egy-egy mű 

közötti összefüggéssel;  

 ismerkedik a korszak irodalmi 

életével (pl. folyóiratok, 

színházi élet, irodalmi 
kapcsolatok);  

 megismeri a korszakolás 

nehézségeit; a romantika 

hátterét, esztétikai elveit, 

törekvéseit, ábrázolásmódját, 

hangnemeit; a stílus 
formajegyeit;  

 ismerkedik romantika és 

népiesség, romantika és 

reformkor összefüggésével;  

 jellemző műveken felismeri a 

legjellemzőbb romantikus 

jegyeket, vonásokat;  

 felismer zenei és 

képzőművészeti 

vonatkozásokat, 

kapcsolódásokat;  

 az önálló ismeretszerzés 
többféle módszerével (pl.  

internet, elektronikus 

könyvtár) is gyűjt 

információkat.  

Vizuális kultúra: a 

romantikus 

festmények, épületek, 

viseletek.  

 

Ének-zene: a zenei 

romantika.  

 

Informatika: önálló 

ismeretszerzés, a 

források azonosítása.  

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Lírai műfajok (óda, himnusz, elégia, dal, epigramma)  

Órakeret 

22 óra+2 

szabadon  

f.  

 

Előzetes tudás  

Lírai műnem. Népköltészet, műköltészet. Dal, tájleíró költemény, 

életkép.   

Verselési rendszerek. Hangsúlyos verselés, ütem, felező 8-as, felező 

12es. Időmértékes verselés, versláb, spondeus, jambus, jambikus 

verselés, daktilus, kötött verssor, hexameter.   

Rím, rímelhelyezkedés, páros rím, félrím, alliteráció.  

Szóképek: hasonlat, megszemélyesítés, metafora.  

Alakzatok: ismétlés, párhuzam, ellentét, fokozás, szórendcsere.   
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Annak belátása, hogy a lírai alkotások sokféle érzelem és gondolat 

hordozói, lehetőséget teremtenek az érzelmekkel, gondolatokkal való 

azonosulásra vagy elutasítására.  

Az alapvető lírai műfajok sajátosságainak (pl. beszédhelyzet, 

megszólított; tematika, motívumok, műfaji és tematikus kapcsolatok) 

felismerése különböző korok alkotóinak művei alapján. A ritmusérzék, a 

belső hallás fejlesztése. Szövegértési és szövegelemző képességek 

fejlesztése: alakzatok, képek azonosítása, a jelentésteremtő szerep 

elemzése, a kompozíció meghatározó elemeinek értelmezése, érzelmi 

tartalmak megértése. Szövegelemzések, értelmezések sok szempontú 

megközelítésben. A szöveghű, kifejező szövegmondás fejlesztése.  

Ismeretek  
Követelmények  Kapcsolódási pontok  

Alkotások műfaji szempontokból 

a magyar irodalom különféle 

korszakaiból, pl. Ady Endre, 

Arany János, Csokonai Vitéz  

Mihály (A Reményhez), Janus  

Pannonius (Pannónia dicsérete),  

József Attila, Kölcsey Ferenc,  

Petőfi Sándor, Radnóti Miklós,  

Szabó Lőrinc, Vörösmarty  

Mihály, Weöres Sándor műveiből 

és kortárs magyar lírai 

alkotásokból.  

 

Tematikus, motivikus 

kapcsolódások felismerése – a 

műválasztás felölel alapvető lírai 

témákat (pl. természet, évszakok 

és napszakok, szülőföld, haza, 

család, szerelem, öntudat, 

költősors, költészet/ars poetica).   

 

Nemzeti himnuszunk, ódáink – 

Kölcsey: Hymnus; Vörösmarty: 

Szózat; Petőfi: Nemzeti dal – 

műértelmezések, sok szempontú 

elemzések (pl. vershelyzet, 

szerkezet, műfaji változat, 

poétikai megoldások, versforma).  

A tanuló   

 felismeri az alapvető lírai 

műfajok sajátosságait 

különböző korok alkotóinak 

művei alapján (elsősorban 19-

20. századi alkotások);   

 felismeri néhány lírai mű 

beszédhelyzetét, a megszólító-

megszólított viszony néhány 

jellegzetes típusát;  

 azonosítja a művek 

tematikáját, meghatározó 

motívumait; felfedez műfaji és 

tematikus-motivikus 

kapcsolatokat;   

 azonosítja a zenei és ritmikai 

eszközök típusait, felismeri 

funkciójukat, hangulati 

hatásukat;  

 azonosít képeket, alakzatokat, 

szókincsbeli és mondattani 

jellegzetességeket, a lexika 

jelentésteremtő szerepét 

megérti a lírai szövegekben;  

 megismeri a kompozíció 

meghatározó elemeit (pl. 

tematikus szerkezet, tér- és  

Ének-zene: ritmusok, 

ritmusfajták 

azonosítása.  

 

Vizuális kultúra: a 

kompozíció szerepe a  

festészetben, 

építészetben.  
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 időszerkezet, logikai 

szerkezet, beszédhelyzet és 

változása);  

 felismer érzelmi tartalmakat;   

 sok szempontú 

megközelítésben elemez, 

értelmez különféle műfajú lírai 

alkotásokat és meg is tanul 

néhányat (pl.  

elégia/Csokonai Vitéz Mihály: 

A Reményhez; 

epigramma/Janus Pannonius:  

Pannónia dicsérete);  

 sok szempontú 

megközelítésben értelmezi, 

elemzi nemzeti  

himnuszunkat, ódáinkat 

(Kölcsey: Hymnus; 

Vörösmarty: Szózat; Petőfi:  

Nemzeti dal; memoriterek is). 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Óda, himnusz, elégia, dal, epigramma; verselési rendszer, rímes 

időmértékes verselés, rímtelen időmértékes verselés, versláb, spondeus, 

trocheus, trochaikus verselés, daktilus, kötött verssor, hexameter, 

pentameter, disztichon; rím, rímelhelyezkedés; szókép, hasonlat, 

megszemélyesítés, metafora; alakzat, ismétlés, párhuzam, ellentét, fokozás, 

szórendcsere.   

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Műfaji fogalmak (pl. óda, epigramma, rapszódia); romantikus ellentétezés, 

romantikus képalkotás,az időmértékes ritmus.  

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél   Nagyepikai alkotás (regényelemzés) – egy Jókai-regény 

és a romantikus korstílus  

Órakeret 

8 óra+ 2 

szabadon  

f.  

Előzetes tudás  

Regényelemzések (házi és egyéni olvasmányok). A romantikus 

korstílus.   

Nagyepikai művek jellemzői: szerkezet, idő- és térviszonyok, 

cselekmény, fordulat, epizód, kitérő, késleltetés, előreutalás; szereplők 

rendszere; magatartásformák értékelése; vélemény megosztása.   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Fogékonyság a tematikai és erkölcsi megközelítésre, értékek 

azonosítására, megvitatására, a szereplők erkölcsi dilemmáinak, 

döntéseinek mérlegelésére.   

Komplex képességfejlesztés: egy Jókai-regény sok szempontú 

megközelítése, elemzése (pl. idő- és térviszonyok, előreutalások, 

késleltetések, elbeszélői nézőpont, stílusjellemzők).    
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Ismeretek  
Követelmények  Kapcsolódási pontok  

Nagyepikai alkotás  

(regényelemzés) - sok szempontú 

megközelítés.  

 

Jókai Mór: A kőszívű ember fiai 

(vagy esetleg egy másik regénye, 

pl. Az újföldesúr vagy A jövő 

század regénye) – sok szempontú 

megközelítés.   

 

Tér- és időviszonyok, 

cselekmény, szerkezet.  Hősök, 

magatartásformák, erkölcsi 

választások – a szereplők 

jellemzése (egyéni 

állásfoglalással).  

Regényműfaji változat (pl. 

heroikus regény, irányregény, 

utópia stb.). A romantika 

megjelenési formái  

(pl. szerkezet,  

cselekményfordulatok, jellemek, 

hangnem, előadásmód).  

Elemzések, értelmezések és 

kreatív írások.   

A tanuló egy Jókai-regényben  

 azonosítja, elemzi az idő- és 

térviszonyokat, az 

előreutalásokat,  

késleltetéseket, epizódokat; a 

szereplők kapcsolatait, a 

cselekmény elemeit;   

 felismeri az elbeszélői 

nézőpontot, beszédhelyzetet;   

 műelemzés nyomán rögzíti a 

műfaji sajátosságokat és 

romantikus epika jellemzőit;   

 azonosítja a műben megjelenő 

tematikát (pl. család, szerelem, 

hősiesség, hazafiság, 

önfeláldozás);   

 képes a szereplők 

jellemzésére, tetteik 

minősítésére; erkölcsi 

választások értelmezésére és 

véleményezésére;   

 alkalmas a megjelenített 

értékek, erkölcsi kérdések, 

motivációk, magatartásformák 

felismerése, értelmezésére;   

 alkalmas az irodalmi élmény 

megosztására; beszámoló, 

ajánlás készítésére, különféle 

vélemények összevetésére;  

 képes memoriterek  

(prózaepikai szövegrészletek) 

előadására;   

 képes annak felismerésére és 

tudatosítására, hogy az 

elemző-értelmező olvasás 

elmélyíti az élmény- és 

tapasztalatszerzést, hogy az 

irodalomolvasás érzelmi, 

gondolati, erkölcsi, esztétikai 

élményeknek, az 

életvezetésnek is a forrása.  

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: a történelmi 

regény eseményei és a 

történelem.  

 

Földrajz: az olvasott  

Jókai-regény 

topológiája.  

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

Jókairegények filmes 

adaptációi.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Romantikus regény; regényműfaji változat, pl. heroikus regény; romantikus 

hős, jellem, ábrázolásmód.  

Fen
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  
Kisepikai alkotások (pl. kisregény, elbeszélés, novella, 

legenda, anekdota, komikus eposz, ballada)  

Órakeret 

13 óra+2 

szabadon  

f.  

 

Előzetes tudás  

Epikai műnem. Verses és prózaepika (néhány, már tanult műfajjal).  

Mese, monda, mitológiai történet, bibliai elbeszélés.   

Cselekmény, idő, helyszínek, fordulat, szereplő; szerkezet; elbeszélés, 

párbeszéd, leírás; magatartásformák értékelése; vélemény megosztása.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Az érzelmi tartalmak felismerésének (pl. indulatok, szeretet, 

együttérzés, segítőkészség, félelem, bizalom, hála), az erkölcsi 

választások értelmezésének és véleményezésének fejlesztése.  

Az irodalmi élmény befogadásának és megosztásának fejlesztése.   

Ismeretek  
Követelmények  Kapcsolódási pontok  

Az egyes kisepikai műfajok 

sajátosságai (pl. tér-, 

időviszonyok, szerkesztésmód, 

szereplők, hangnem).  

Kosztolányi Dezső, Mikszáth 

Kálmán és más magyar 

elbeszélők alkotásai.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Választható:  

Petőfi Sándor: A helység 

kalapácsa – a komikus eposz 

műfaji sajátosságai, illetve Arany 

János egy balladája (pl. Zách 

Klára; Szondi két apródja).  

A tanuló kisepikai alkotásokban   

 azonosítja, elemzi az idő- és 

térviszonyokat;  

 érzékeli az elbeszélés és a 

történet időrendje közötti 

eltérést;  

 azonosítja az előreutalásokat, 

késleltetéseket;   

 felismeri az elbeszélői 

nézőpontot, beszédhelyzetet;   

 műelemzések nyomán rögzíti 

az egyes műfajok 

sajátosságait;   

 azonosítja az irodalom nagy 

témáit, pl. család, iskola, 

gyerekek és felnőttek, 

próbatételek;  képes az 

irodalmi élmény 

megosztására;   

 képes érzelmi tartalmak 

felismerésére, erkölcsi 

választások értelmezésére és 

véleményezésére, pl. 

indulatok, szeretet, 

együttérzés, segítőkészség, 

félelem, bizalom, hála;   

Erkölcstan: 

nemzedékek, család, 

felnőttek, gyerekek 

kapcsolatai.   

 

Dráma és tánc: érzelmi 

tartalmak, érzelmek 

kifejezése.  
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 memoriterek (prózaepikai 

szövegrészletek) előadására.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kisepika, mese, monda, legenda, anekdota, novella, elbeszélés, kisregény, 

komikus eposz, ballada, szerkezet, időrend, elbeszélői nézőpont, 

beszédhelyzet.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

 Nagyepikai alkotás (regényelemzés)  

Órakeret 

8 óra  

 

A helyi 

tanterv  

időkeretéb 

ől + 2 

óra+1 a  

szabadon  

f.  

Fen
nta

rtó
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vá
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Előzetes tudás  

Regényelemzések a megelőző évfolyamokból (házi és egyéni 

olvasmányok, ifjúsági regények).   

Nagyepikai művek jellemzői: szerkezet, idő- és térviszonyok, 

cselekmény, fordulat, epizód, kitérő, késleltetés, előreutalás; szereplők 

rendszere; magatartásformák értékelése; vélemény megosztása.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Annak felismerése és tudatosítása, hogy az elemző-értelmező olvasás 

elmélyíti az élmény- és tapasztalatszerzést, hogy az irodalomolvasás 

érzelmi, gondolati, erkölcsi, esztétikai élményeknek, a 

tapasztalatszerzésnek a forrása.  

Epikai alkotások elemző, értelmező képességének fejlesztése. 

Nagyepikai alkotás(ok)ban az idő- és térviszonyok azonosítása, 

elemzése; az elbeszélés és a történet időrendje közötti eltérés 

érzékeltetése; az előreutalások, késleltetések szerepét azonosító 

szövegértelmező képességek fejlesztése. A műelemzések alapján 

műfaji, poétikai, tematikai, erkölcsi következtetések 

megfogalmazásának képessége.  

Az irodalmi élmény megosztása, önálló olvasmányválasztás indoklása, 

olvasmányainak ajánlása.  

Ismeretek  
Követelmények  Kapcsolódási pontok  

Mikszáth Kálmán: Szent Péter 

esernyője – sok szempontú 

megközelítés.  

Tér- és időviszonyok, 

cselekmény, szerkezet, 

anekdotikusság.A legenda 

kialakulása, babonák.  

A szereplők jellemzése (egyéni 

állásfoglalással).  

Elemzések, értelmezések és 

kreatív írások.   

 

Ajánlott és/vagy egyéni 

olvasmányok, pl. Jules Verne, 

Mark Twain, Dickens és mások 

műveiből; a klasszikus és kortárs, 

magyar és világirodalmi ifjúsági  

A tanuló nagyepikai 

alkotás(ok)ban   

 azonosítja, elemzi az idő- és 

térviszonyokat;  

 érzékeli az elbeszélés és a 

történet időrendje közötti 

eltérést;  

 azonosítja az előreutalásokat, 

késleltetéseket;  

 felismeri az elbeszélői 

nézőpontot, beszédhelyzetet;  

 a műelemzés nyomán rögzíti a 

műfaji sajátosságokat;  

 azonosítja az irodalom nagy 

témáit (pl. család, gyerekek és 

felnőttek, próbatételek, 

szerelem);  

Informatika: források 

önálló feltárása és 

felhasználása.  

 

Földrajz: az olvasott 

művek topológiája.  

 

Erkölcstan: erkölcsi 

dilemmák.  
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irodalomból – műbemutatások, 

értelmezések, ajánlások (a házi 

olvasmányok megközelítési 

szempontjainak alkalmazása, 

önálló állásfoglalással).   

 

 

 

Ajánlás a helyi tanterv 

időkeretéből felhasználható 

órákra:  válogatás a kortárs 

ifjúsági irodalom 

alkotásaiból.  

 

 

 képes az irodalmi élmény 

megosztására;  

 képes a szereplők 

jellemzésére, tetteik 

minősítésére; erkölcsi 

választások értelmezésére és 

véleményezésére;  

 memoriterek (prózaepikai 

szövegrészletek) előadására;  

 képes annak felismerésére és 

tudatosítására, hogy az 

elemző-értelmező olvasás 

elmélyíti az élmény- és 

tapasztalatszerzést, hogy az 

irodalomolvasás érzelmi, 

gondolati, erkölcsi, esztétikai  

élményeknek, a 

tapasztalatszerzésnek a 

forrása;  

 képes az irodalmi élmény 

megosztására,  

olvasmányainak ajánlására;  

 alkalmas az önálló 

olvasmányválasztás 

indoklására.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Nagyepika, szerkezet, időviszony, térviszony, cselekmény, fordulat, epizód, 

kitérő, késleltetés, előreutalás; anekdotikus; magatartásforma.   

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Drámai műfajok (egy komédia)  

Órakeret 8 

óra  

Előzetes tudás  A drámai műnem.   

A tematikai 

egység 

nevelésifejlesztési 

céljai  

Drámai mű/vek közös és önálló olvasása, befogadása, feldolgozása; a 

műnem jellemzőinek (pl. szerkezet, jellem, szituáció, nyelv) feltárása. 

Képesség az epikai és a drámai történetmegjelenítés közötti 

hasonlóságok és eltérések azonosítására. A műben megjelenített 

konfliktusok, döntések felismerése és mérlegelése. A komikum mint 

műfajformáló minőség felismerése, formáinak megkülönböztetése. 

Részvétel megjelenítésben (drámajátékban), színházi előadás 

megbeszélésében.  

Ismeretek  
Követelmények  Kapcsolódási pontok  

Fen
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rtó
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Drámai műfajok - egy komédia  

sok szempontú megközelítése  

 

Molière: Fösvény (esetleg pl. 

Képzelt beteg) vagy Shakespeare  

A tanuló   

megismeri a drámai műnem 

legfontosabb jellemzőit, a 

komédia műfaját közös és 

önálló olvasással,  

Dráma és tánc: dráma  

és színház, 

megjelenítés, szituáció, 

jellem, díszlet, színpadi  

egy vígjátéka vagy Szigligeti: 

Liliomfi vagy Goldoni: Két 

úrszolgája. 

 

Tér- és időviszonyok, szereplők 

rendszere, alapszituáció, 

cselekmény, konfliktusok.   

 

Drámai szerkezet.   

A komikum megjelenési formái 

(pl. helyzet- és jellemkomikum).  

Komikus jellem, jellemtípus.  

feldolgozással, műelemzéssel;   

 képes az epikai és a drámai 

történetmegjelenítés közötti 

hasonlóságok és eltérések 

azonosítására;   

 a drámai szerkezet, drámai 

jellem és nyelv néhány 

jellemzőjének felismerésére;  

 a komikum mint műfajformáló 

minőség felismerésére, 

formáinak 

megkülönböztetésére;   

 egy jellemtípus azonosítására;   

 képes szituációk és instrukciók 

értelmezésére, esetleg 

megjelenítésére;   

 alkalmas részlet 

megtanulására, esetleg jelenet 

előadására az olvasott drámai 

műből, valamint egy látott 

jelenet (színházi előadás vagy 

felvétele) értelmezésére.   

szövegmondás.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Dráma, komédia, dialógus, konfliktus, alapszituáció, helyzetkomikum, 

jellemkomikum, típus, jellemtípus.   

 

 

Magyar nyelv  

 

7. évfolyam  

 

A 7. évfolyamon – a változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben – a már 

megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése (azaz megerősítése, bővítése, finomítása, 

hatékonyságuk, változékonyságuk növelése) történik. Az információ felismerése (azonosítása), 

visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje szintén nagy jelentőséget 

kap. Fontos feladat a nyelvről tanult ismeretek mélyítése, a nyelv szerkezetének, változó 

egységeinek megfigyelése mondat- és szövegépítő eljárásokkal. 

Beszédkészség szempontjából a 7. évfolyamon a tanuló beszédében már nemcsak 

megfelelően artikulál, hanem kiejtésével közlő szándékát is jól tükrözi, továbbá a mondat- 

és szövegfonetikai eszközöket is megfelelően alkalmazza. Már nemcsak összefoglalni tudja 
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az olvasottakat, hanem érvelni is képes, és a beszédtárssal empatikusan együtt tud 

működni. Nemcsak a beszédhelyzethez alkalmazkodik, hanem különféle kommunikációs 

technikákat is képes alkalmazni.   

Tanulási képesség szempontjából már nemcsak használni képes a vázlatot, hanem ő maga 

is képes az önálló vázlatkészítés különféle eljárásaira. Szövegértés szempontjából már 

nemcsak értelmezésre, hanem formai-stilisztikai elemzésre is képes, továbbá a zenei és ritmikai 

eszközök típusainak azonosítására.   

Erkölcsi ítélőképesség szempontjából már nemcsak a tetszésnyilvánításra és az eltérő 

vélemény tiszteletére képes, hanem érti az ízlés kontextuális összefüggéseit, kulturális, történeti, 

közösségi, családi, egyéni beágyazottságát. Ismeri a média működésének, társadalmi hatásainak 

alapvető összefüggéseit, a történetalakítás és elbeszélés mozgóképi eszközeit.  
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Éves óraszám: 36+45 Heti óraszám: 1+1,25  

 

 Órakeret  

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása  4 +1  

Olvasás, szövegértés  4  

Írás, fogalmazás  3  

Helyesírás  5  

A nyelv szerkezete és jelentése  16+40  

A nyelv állandósága (csak 8. évfolyamon)  –––––  

Év eleji, félévi, év végi felmérés  + 3+5  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása  

Órakeret 

4 +1 óra  

Előzetes tudás  

A beszéd zenei eszközei: dallam, hangsúly, tempó, hangerő, szünet; 

beszédhelyzet; nem nyelvi kifejezőeszközök: arcjáték, gesztus, 

testtartás, távolság, külső megjelenés.   

A kommunikáció folyamata, tényezői: adó, vevő, csatorna, kód, 

kapcsolat, valamint a különféle beszédhelyzetekben való részvétel 

formái.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai 

A társas viselkedés szabályozásához szükséges nyelvi kompetenciák 

fejlesztése, a kulturált véleménynyilvánítás, vitázás alapelveinek 

tudatosítása, a konfliktuskezelés képességének fejlesztése.   

Különféle iskolai közéleti és kisközösségi beszédhelyzetek sémái, a 

helyzetnek és a kommunikációs célnak megfelelő beszédmód, szókincs, 

nyelvi viselkedés gyakoroltatása. A magyar nyelv kiejtési 

sajátosságainak (hangsúly, hanglejtés) tudatosításával a nyelvi, nemzeti 

identitás erősítése.   

A nyelvjárási változatok (pl. hangkészlet) felismertetése, az elfogadó 

attitűd, a másság iránti tisztelet erősítése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Kifejező, a beszéd zenei eszközeit, a nem verbális jeleket a 

beszédhelyzetnek megfelelően használó megnyilatkozás.  

A különféle mindennapi megnyilatkozások dekódolása. Az érvelés 

alapjainak megismerése. Részvétel beszélgetésben, vitában, a saját 

álláspont előadása, megvédése, esetleges korrigálása a témának, a 

kommunikációs helyzetnek megfelelő kifejezésmóddal.  

Reagálás mások véleményére kisközösségi (iskolai, családi, baráti) 

helyzetekben.  

A közéleti kommunikáció iskolai helyzetei és műfajai: megbeszélés, 

vita, kiselőadás, a helyzetnek és a kommunikációs célnak megfelelő 

beszédmód, szókincs használata.  

Minden tantárgy:  

kiselőadás, részvétel 

beszélgetésben, vitában. 

Vizuális kultúra: szöveg 

és kép kapcsolata a 

vizuális médiumokban. 

Dráma és tánc: kifejező 

szövegmondás 

dramatikus játékban. 

Ének-zene: beszédhang, 

énekhang, beszédtempó, 

ritmus.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Vélemény, vita, érv; megbeszélés, kiselőadás.  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Olvasás, szövegértés  

Órakeret 

4 óra  

Előzetes tudás  

A tanult szövegértési, szövegfeldolgozási stratégiák (átfutás, jóslás, 

előzetes tudás aktiválása, szintézis, szelektív olvasás stb.) alkalmazása 

különféle megjelenésű és típusú szövegeken. A saját szövegértési hiba 

felismerése, korrigálása.  

A tematikai 

egység 

nevelésifejlesztési 

céljai 

Szövegfeldolgozási módok, adatkeresési technikák, olvasási formák 

(intenzív és extenzív olvasás) megismertetése.  

A kifejező szövegtolmácsolás képességének fejlesztése.  A 

tanulási képesség fejlesztése: adatkeresési technikák, 

információkezelési módok megismertetése, gyakorlati 

alkalmazása nyomtatott és elektronikus szövegekben.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

A megismert szövegfeldolgozási módok gyakorlása, újabb technikák, 

olvasási formák megismerése (intenzív és extenzív olvasás), azok 

gyakorlatban történő alkalmazása.  

A szöveg érzelmi-gondolati tartalmát kifejező olvasás.  

A különféle szövegfeldolgozási módok (szó szerinti, kritikai, kreatív 

olvasás) használata nyomtatott, folyamatos és nem folyamatos 

szövegeken.   

Az olvasott szöveg tartalmának és az azt kiegészítő képek, ábrák 

összefüggéseinek felfedése, értelmezése.  

Adatkeresés technikái (szelektív olvasás, átfutás).   

Ismeretterjesztő szövegek jellemzői és feldolgozási technikái.  

Nyomtatott szótár használata.  

Minden tantárgy: az 

egyes tantárgyakban 

olvasott szövegek 

feldolgozásának 

tantárgyi sajátosságai.   

 

 

Vizuális kultúra: 

ábrák, képek, 

illusztrációk 

értelmezése.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Adatkeresés, szótár, folyamatos szöveg, nem folyamatos szöveg, 

szövegfeldolgozás.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Írás, fogalmazás  

Órakeret 

3 óra  

Előzetes tudás  

Adatgyűjtés, vázlatkészítés különböző technikákkal. Megadott témához, 

problémához való célzott anyaggyűjtés (pl. adatok, példák, érvek) a 

könyvtár nyomtatott és elektronikus eszközeinek és forrásainak 

felhasználásával.  

A tanult műfajokban történő önálló szövegalkotás. A fogalmazás 

folyamatközpontúságának alkalmazása.  

Fen
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tal
 jó
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai 

A társas kultúrában való részvételhez szükséges írástechnikai 

kompetenciák fejlesztése: az érzelmek hiteles kifejezésének képessége, 

a szeretetteljes emberi kapcsolatok ápolásának képessége, 

konfliktuskezelés képessége, udvariassági formulák ismerete, 

alkalmazása stb.  

Többféle jegyzetelési technika, forma elsajátíttatása, a célnak megfelelő 

kiválasztása, alkalmazása tanári segítséggel.   

 A bemutatkozás írásos formáinak megismerése, írása.   

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

A kommunikációs céloknak megfelelő papíralapú szövegek írása.  A 

tanulást segítő papíralapú jegyzetelés gyakorlása, törekvés a 

legoptimálisabb egyéni forma kialakítására.  

Különböző nézőpontú és műfajú szövegek alkotása: elbeszélés, 

jellemzés, vélemény.  

Vizuális kultúra:  

tipográfia ismeretek.   

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Jegyzet, elbeszélés, jellemzés, vélemény.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Helyesírás  

Órakeret 

5 óra  

Előzetes tudás  
Alapvető helyesírási szabályok (kiejtés elve, szóelemzés eleve, 

hagyomány elve, egyszerűsítés) ismerete, alkalmazásuk a szövegalkotás 

folyamatában; önkontroll és szövegjavítás fokozatos önállósággal.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai 

A nyelvi tudatosság növelése: a normakövető és a normától eltérő 

helyesírás értelemtükröztető szerepének értelmezése. Szövegértelmezési 

képességek fejlesztése: a mondatfajták, a mondat szerkezeti típusainak 

írásjelhasználata; a szöveg központozásának leggyakoribb szabályainak 

megismertetése.  

A nyelvtani ismeretek alapján megismert összetett szavak helyesírása, 

az értelemtükröztető rendszer megismertetése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

A helyesírás értelemtükröztető szerepének felhasználása különféle 

írásbeli műfajokban.  

Az írásjelek, a szöveg központozásának legfontosabb szabályai 

egyszerű mondatok esetében.   

Vizuális kultúra: 

tipográfia ismeretek 

felhasználása az 

esztétikus és célszerű 

íráskép kialakításához.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Központozás, írásjel: vessző, pont, kérdőjel, felkiáltójel, kettőspont.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  A nyelv szerkezete és jelentése  

Órakeret 

16 óra  

Fen
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Előzetes tudás  

Szótő, toldalék: képző, jel, rag; összetett szók; alapszófajok: ige, főnév, 

melléknév, számnév, határozószó, névmások, igenevek: főnévi, 

melléknévi, határozószói igenév.  

Mondatfajták típusai, használatuk.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai 

A nyelv szerkezetének, változó egységeinek megfigyeltetése mondat- és 

szövegépítő eljárásokkal. A mondatfajták közlési szándékának 

felismertetése a beszélt és írott nyelvben, alkalmazásuk a mindennapi 

kommunikációban.   

A mondat szó szerinti és pragmatikai jelentésének felismertetése, az  

 elsődleges és másodlagos jelentés megkülönböztetése.  

A viszonyszók és mondatszók funkcionális szerepének megismertetése.  

A modalitásnak (a mondatfajtáknak) megfelelő akusztikai eszközök 

tudatosítása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

A mondat nyelvi funkciója, felépítése, szerkezete; a mondatfajták 

szövegszervező ereje.  

Mondatátalakítási gyakorlatok a beszédhelyzetnek és a 

kommunikációs szándéknak megfelelően szóban és írásban.  A 

szószerkezetek és a mondatok megalkotásában szerepet játszó 

viszonyszók és mondatszók.   

A szószerkezettípusok felépítésének megfigyelése, felismerésük és 

alkotásuk.  

A fő mondatrészek szerepének és mondatbeli viszonyainak, a 

hozzájuk kapcsolódó vonzatok jellemzőinek tanulmányozása. 

Fő mondatrészek szerepe, funkciója és fajtái, mondatbeli 

viszonyaik, vonzatok.  

Vizuális kultúra: vizuális 

kommunikáció, a 

vizuális közlések 

felépítése.  

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mondatfajta, kijelentő, kérdő, felszólító, felkiáltó, óhajtó mondat.  

Egyszerű; tagolt és tagolatlan mondat; minimális és bővített mondat. 

Mondatrész, alany, állítmány, jelző (minőség, birtokos, mennyiség), 

határozó (pl. idő, hely, mód, társ, eszköz, állapot,célhatározó, okhatározó, 

részeshatározó,eredményhatározó, eredethatározó, állandó határozó) tárgy.  

Szószerkezet, mellérendelő és alárendelő szószerkezet.  

Viszonyszó, névelő, kötőszó, névutó, partikula, segédigék, igekötő.  

Mondatszó, indulatszó, módosítószó.  
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A fejlesztés várt 

eredményei a7. 

évfolyam végén  

A tanuló eligazodik és hatékonyan részt vesz a mindennapi páros és 

csoportos kommunikációs helyzetekben, vitákban. Képes álláspontját 

megfelelő érvek, bizonyítékok segítségével megvédeni.  

Figyeli és tudja értelmezni partnerei kommunikációs szándékát, nem 

nyelvi jeleit.   

Képes a különböző megjelenésű és műfajú szövegek globális (átfogó) 

megértésére, a szöveg szó szerinti jelentésén túli üzenet értelmezésére, a 

szövegből információk visszakeresésére.   

Össze tudja foglalni a szöveg tartalmát, tud önállóan vázlatot készíteni. 

Képes az olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos saját véleményét szóban 

és írásban megfogalmazni, állításait indokolni.  

A tanuló ismeri és a törekszik a szövegalkotásban a különböző 

mondatfajták használatára.  

Alkalmazza az írásbeli szövegalkotásban a mondatvégi, illetve 

mondatrészek közötti írásjeleket.   

 

7. osztály  

65+7=72 óra  

Tematikai egység 

A nemzetállamok kora és a gazdasági élet új 

jelenségei  

Órakeret 

8 óra  

+1 óra  

Össz:9  

 

Előzetes tudás 

Jelentős események és történelmi személyiségek felidézése a 

középkori és az újkori Európa történetéből. Amerika 

felfedezése, a felfedezők élete. Találmányok, ipari fejlődés. 

Az 1848–1849-es magyar forradalom és szabadságharc 

eseményei.  

 

A tematikai 

egység 

nevelésifejlesztési 

céljai 

A tanuló felismeri a nemzeti öntudatra és a hazafiságra 

nevelés megjelenésének jellemzőit, a nemzetépítést mint a 

közösségteremtés új formáját. Tudatosul benne a 

nemzetállamiság társadalmi összetartó ereje.   

Képes a középkor és az újkor egy-egy részterületének 

összehasonlítására, a XIX. századi Európa és Észak-Amerika 

történelme közös vonásainak egybevetésére. Felismeri, hogy 

a középkori és az újkori vezető államok közül néhány a XIX.  

században és ma is vezető szerepet tölt be a politikai és 

gazdasági életben. Megismeri és képes mérlegelni a 

tudományos és technikai fejlődés pozitív és negatív oldalát 

egyaránt. Megérti és értelmezi a változások lényegét, képes 

saját vélemény kifejtésére, önálló kutatómunkával történő 

alátámasztására. Képes az egyes események nyomon 

követésére és értelmezésére térképen, bizonyos tények, 

adatok felkutatásával.  

 

Témák  Fejlesztési 

követelmények  

Kapcsolódási pontok  
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Az egységes  

Németország létrejötte.  

 

Polgárháború az 

Amerikai Egyesült 

Államokban.  

Gondolkodási műveleti 

képesség fejlesztése Az 

ipari forradalom 

második szakaszának 

feltalálói és 

találmányai. Felfedezők, 

feltalálók.  

 

Szövetségi rendszerek és 

katonai tömbök 

kialakulása.  

Ismeretszerzés, tanulás:  

– Információk gyűjtése 

lexikonokból, az 

internetről vagy 

könyvtári kutatással. 

(Pl. a közlekedés 

fejlődése a lovas  

kocsitól az autóig.)  

 

Kritikai gondolkodás:  

– Magyarázat az 

egységes államok 

kialakulásának 

történelmi okaira. (Pl. 

az Egyesült Államok  

megszületése.)  

 

Kommunikáció:  

– Beszámoló készítése 

valamilyen témáról. 
(Pl. a korszak magyar  

tudósai, feltalálói.)  

 

Tájékozódás időben és 

térben:  

Vizuáliskultúra:  

A XIX-XX. század 

fordulójának 

stílusirányzatai.  

 

Ének-zene: 

Liszt Ferenc zenéje. A 

kort idéző híres 

operarészletek.  

 

Fizika:  

Korabeli felfedezések, 

újítások, találmányok (pl. 

autó, izzó, telefon). Ezek 

működésének elvei.  

 

 

 

 

+1 óra  

 

 – A tanult földrajzi 

helyeknek térképen 

történő megkeresése.  

– Vaktérkép (pl. a 

központi hatalmak és 

az antant országok 

berajzolásához).  

  

Értelmező 

kulcsfogalom  

Változás és folyamatosság, ok és következmény, tény és 

bizonyíték, interpretáció.  

 

Tartalmi 

kulcsfogalom  

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, nemzet, nemzetiség, 

társadalmi mobilitás, felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, 

életmód, gazdaság, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, politika, állam, 

államforma, államszervezet, hatalmi ágak, egyeduralom, 

önkényuralom, királyság, császárság, köztársaság, 

parlamentarizmus, demokrácia, közigazgatás, birodalom. 
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Fogalmak, 

adatok  

Fogalmak:polgárháború, nemzetállam, szabad verseny, 

monopólium, szociáldemokrácia, tömegkultúra.  

Személyek: I. Vilmos császár, Bismarck, Lincoln, Edison, Marx.  

Topográfia: Olaszország, Németország, Egyesült Államok. 

Évszámok: 1859 (csata Solferinónál), 1861-1865 (polgárháború 

az Egyesült Államokban), 1871 (a Német Császárság létrejötte). 

 

Tematikai egység 

Önkényuralom és kiegyezés. A dualizmus kora  

Magyarországon  

Órakeret 

12 óra  

+1 óra  

Össz:13  

Előzetes tudás 

A forradalom és a szabadságharc történetének ismerete. A 

magyar polgári átalakulás elhelyezése időben és térben, a 

XIX. századi Európa viszonyai közepette. Iskolai 

megemlékezések: az aradi vértanúk emléknapja.  

 

A tematikai 

egység 

nevelésifejlesztési 

céljai 

A tanuló felismeri az uralkodói önkényt, és tudatosulnak 

benne a zsarnoki intézkedések hátrányai. A nemzetek közötti 

szembenállás feloldásaként felismeri és elfogadja a kölcsönös 

engedményeken alapuló megegyezés (kiegyezés) jelentőségét. 

Megismeri és megbecsüli a békés országépítő munka 

eredményeit, értékeit.  

Megismeri a magyar történelem főbb csomópontjait, 

kiemelkedő gazdasági és társadalmi folyamatait, fontosabb 

történéseit a XIX. század második feléből. Megérti, hogy az 

adott lehetőségek minél teljesebb körű kihasználása európai 

összehasonlításban is jelentős előrelépést hozott. Képes 

elemezni a korszak eredményeit, összehasonlítva a korábbi 

magyarországi fejlődés ütemével, illetve a korabeli európai 

viszonyokkal. Értékelése egy-egy jeles politikus, személyiség 

munkásságát.  

 

Témák  Fejlesztési 

követelmények  

Kapcsolódási pontok  

Magyarország az  Ismeretszerzés, tanulás:  Magyar nyelv és   
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önkényuralom éveiben.  

 

A kiegyezés; Deák 

Ferenc szerepe 

létrejöttében. Az új 

dualista állam. 

Államférfiak. 

Egyezmények, 

szövetségek. 

Információfeldolgozás 

képességének fejlesztése 

Magyarország gazdasági, 

társadalmi és kulturális 

fejlődése.  

Népek egymásra hatása, 

együttélése.  

 

Budapest világváros. 

Urbanizáció.  

 

Az Osztrák-Magyar  

Monarchia együtt élő 

népei. A nemzetiségek 

helyzete.  

Kisebbség, többség, 

nemzetiségek.  

 

A millenniumi 

ünnepségek. Hazánk a 

XX. század elején.  

– Az adatok oszlop- és 

kördiagramokban  

történőfeldolgozása.(Pl. 

a korszak gazdasági 

fejlődésének jellemzői.) 

– Ismeretszerzés írásos és 

képi forrásokból. (Pl. 

tájékozódás Budapest 

XIX. századi történelmi 

emlékeiről.) 

 

Kritikai gondolkodás:  

– Érvek és ellenérvek 

gyűjtése a kiegyezésről. 

(Pl. vita arról, hogy ez 

a lépés az ország 

megmentésének vagy 

elárulásának tekinthető-

e.)–Beszámoló a 

millenniumi 

eseményekről a kor 

fény- és árnyoldalait is 

bemutatva.  

 

Kommunikáció:  

– A dualista rendszer 

államszerkezeti 

ábrájának elkészítése, 

és magyarázata.  

– A kiegyezésben 

főszerepet játszó 

személyiség portréjának 

bemutatása (pl. Deák 

Ferenc, Eötvös József, 

Ferenc József). 

 

Tájékozódás térben és 

időben:  

– Földrajzi, néprajzi (pl. 

honismereti) és 

történelmi térképek 

összevetése.  

– Budapest fejlődésének 

nyomon követése (pl. 

korabeli és mai 

térképek alapján). 

irodalom:  

Arany János: A walesi 

bárdok; Molnár Ferenc: A 

Pál utcai fiúk.  

 

Vizuális kultúra:  A 

magyar 

történetifestészet 

példái.  

A századforduló magyar 

építészeti emlékei és 

legismertebb festői (Pl.  

Rippl-Rónai József, 

Csontváry Kosztka 

Tivadar).  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: A családok 

eltérő helyzete, 

életszínvonala a XIX. 

század végén. 

 

 

 

 

 

+1 Óra  
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Értelmező  Változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi forrás,   

kulcsfogalom  tény és bizonyíték, jelentőség.  
 

Tartalmi 

kulcsfogalom  

Társadalom, társadalmi csoport, migráció, életmód, város, nemzet, 

nemzetiség, gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, 

termelés, erőforrások, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, 

pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, politika, állam, 

államforma, államszervezet, önkényuralom, hatalmi ág, 

parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, vallás. 

 

Fogalmak, 

adatok  

Fogalmak:passzív ellenállás, kiegyezés, közös ügyek, dualizmus, 

millennium, agrárország,emigráció, amnesztia. 

Személyek: Deák Ferenc, I. Ferenc József, gróf Andrássy Gyula, 

báró Eötvös József, Kandó Kálmán, Bánki Donát.  

Topográfia: Osztrák-Magyar Monarchia, Budapest.  

Évszámok: 1867 (a kiegyezés), 1896 (a millenniumi ünnepségek). 

 

 

 

Tematikai egység A nagyhatalmak versengése és az első világháború  

Órakeret 

8 óra  

+1 óra  

Össz:9   

Előzetes tudás 

A XIX. századról szóló olvasmányok, filmek, képek. A nemzetállamok 

kialakulása Európában, mely folyamat konfliktusokhoz vezet.  

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai 

A tanuló felismeri az emberi élet értékeit kiélezett történelmi 

helyzetben, elutasítja a háború pusztításait, megérteti, elfogadja, sőt 

feladatának érzi a hősi halottak emlékének ápolását, felismeri a békés 

életviszonyok jelentőségét.  

Megismeri az első világháborúhoz vezető történelmi folyamatokat, 

benne a szövetségkötéseket. A téma hazai vonatkozásaihoz ismereteket 

merít önálló gyűjtő- és kutatómunkával. Képes önállóan tájékozódni, a 

katonai eseményeket nyomon követni a térképen. Tudatosul benne, 

hogy Európa történelmének addigi legvéresebb időszaka az első 

világháború volt.  

 

Témák  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 

A gyarmatbirodalmak 

kialakulása. Élet a 

gyarmatokon.  

 

Az első világháború 

kirobbanása.  

Tömegek és gépek háborúja. 

Békék, háborúk, hadviselés. 

Térbeli és időbeli tájékozódó  

képesség fejlesztése 

Magyarok az első 

világháborúban.  

 

A háború következményei 

Oroszországban, Lenin és a 

bolsevikok hatalomra  

Ismeretszerzés, tanulás: –

Jegyzetek készítése Európa 

nagyhatalmainak vezetőiről. 

(Pl. II. Vilmos, Ferenc József, 

II. Miklós).  

– Ismeretszerzés a XIX. 

század végi 

nagyhatalmakról az 

internetről.  

 

Kritikai gondolkodás:  

– Érvek gyűjtése (pl. a 

háború törvényszerű 

kitörése, illetve annak 

elkerülhetősége mellett).  

 

Földrajz:  

Európa, és benne a Balkán 

helye a mai földrajzi 

térképeken.  

 

Kémia:  

Vegyi fegyverek kémiai 

alapjai.  

 

Ének-zene:  

Katonanóták archív 

felvételekről.  

 

Vizuális kultúra: 

Korabeli fotók, albumok; 

részletek a Magyar  

 

 

 

 

 

 

+1 óra  

kerülése.  

 

Az Egyesült Államok belépése 

és az antant győzelme a 

világháborúban.  

Történelemformáló eszmék.  

Kommunikáció:  

– Grafikonok, táblázatok 

elemzése, készítése az első 

világháború legfontosabb 

adatairól.  

– Vita. (Pl. A politikusok 

szerepe és felelőssége az 

első világháború  

kirobbantásában.) 

 

Tájékozódás térben és időben:  

– A történelmi tér időbeli 

változásai. (Pl. a határok 

újrarajzolása a háború  

után)   

– Vaktérképek készítése. (Pl.  

frontvonalak berajzolása.)  

– Az események ábrázolása 

időszalagon.  

évszázadokcímű 

tévésorozatból.  

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret:  

Játékfilmek részletei (Pl. Jean 

Renoir: A nagy ábránd; 

Stanley Kubrick: A dicsőség 

ösvényei; Delbert Mann: 

Nyugaton a helyzet  

változatlan stb.)  

 

Informatika:  

Adatok gyűjtése történelmi 

eseményekről és személyekről 

az interneten.  

 

Értelmező 

kulcsfogalom  

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, 

interpretáció, jelentőség, történelmi nézőpont.  

 

Tartalmi 

kulcsfogalom  

Társadalom, társadalmi csoport, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági teljesítmény, politika, állam, államforma, államszervezet, 

birodalom, szuverenitás, háború, hadsereg. 

 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 

Fogalmak, 

adatok  

Fogalmak:villámháború, állásháború/állóháború, bolsevik, szovjet, hátország, 

kétfrontos háború.  

Személyek: II. Vilmos, Lenin, Wilson, II. Miklós.  

Topográfia: Szerbia, Szarajevó, Pétervár, Oroszország.  

Évszámok: 1914. július 28. (a világháború kirobbanása), 1914-1918 (az első 

világháború), 1917 (az oroszországi forradalom és a bolsevik hatalomátvétel). 

 

 

 

Tematikai egység Európa és a világ a két háború között  

Órakere 

t 11 óra  

+1 óra  

Össz:12  

Előzetes tudás 

A XIX. század nagyhatalmainak ellentétei, a gyarmatosítás alakulása 

az előző évfolyam tanulmányai alapján. Az első világháború nagy 

csatái, új fegyverei, és a világégés következményei.  

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai 

A tanuló felismeri, hogy a háborút lezáró békéket kizárólag a 

győztesek érdekeinek megfelelően kötik meg. Felismeri a háború és a 

válságok következményeként a szélsőséges politikai erők befolyásának 

növekedésének és hatalomra jutásának veszélyeit, azonosítja a modern 

diktatórikus rendszerek jellemzőit, és elítéli azokat.  

Megismeri a háború utáni rendezést és következményeit. Képes 

nyomon követni térképen a területi változásokat. Megérti a történelmi  

 

 

 összefüggéseket, egyszerűbb háborús forrásokat képes elemezni. 

Felismeri, hogy a két világháború közötti időszak a demokráciák és 

diktatúrák közti vetélkedés jegyében telt el.  

 

Témák  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 

A Párizs környéki békék. 

Európa új arca.  

 

A kommunista diktatúra a 

Szovjetunióban Sztálin, a 

diktátor. A GULAG 

rendszere. Birodalmak. 

Kritikai gondolkodás 

fejlesztése  

 

A gazdasági világválság az 

Egyesült Államokban és 

Európában. 

 

Nemzetiszocializmus  

Németországban, Hitler a 

diktátor. 

 

A náci terjeszkedés kezdetei 

Európában. 

Ismeretszerzés, tanulás:  

– Ismeretek szerzése a 

békekötés  

dokumentumaiból (pl. új 

országhatárok). 

– Statisztikák összevetése  

(pl. az európai 

nagyhatalmak és 

gyarmataik területük, 

népességük, 

ásványkincseik alapján).  

 

Kritikai gondolkodás:  

– Feltevések 

megfogalmazása a 

számunkra igazságtalan 

békéről.  

– Az első világháború utáni 

békék történelmi 

következményei, és az 

abból eredő újabb 

konfliktusok felismerése.  

– Többféleképpen 

értelmezhető szövegek és 

képi dokumentumok 

elemzése. 

 

Kommunikáció: 

– A gazdasági világválság 

magyarázata, 

összehasonlítása napjaink 

gazdasági folyamataival. –

Diagramok készítése (pl. 

termelési és 

munkanélküliségi 

adatokból). 

 

Tájékozódás térben és 

időben:  

– Az események és az 

évszámok elhelyezése a 

térképen.  

Földrajz: 

Kelet- és Közép-Európa 

térképe.  

 

Vizuális kultúra: 

Dokumentum- és játékfilmek, 

fotók, albumok. Játékfilmek 

(pl. Chaplin: Modern idők, A 

diktátor), rajzfilmek (pl. Miki 

egér), Walt Disney stúdiója 

(pl. Hófehérke és a hét 

törpe).  

Építészek (pl. W. Gropius, F. 

L. Wright, Le Corbusier), 

szobrászok (pl. H. Moore) és 

festők (pl. H. Matisse, P.  

Picasso, M. Duchamp, M.  

Chagall, S. Dali).  

 

Ének-zene:  

Neoklasszicizmus (pl.  

Stravinsky: Purcinella).  

 

 

 

 

 

 

+1 óra  

Értelmező 

kulcsfogalom  

Változás és folyamatosság, ok és következmény, interpretáció, történelmi 

nézőpont.  

 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 

Tartalmi 

kulcsfogalom  

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, életmód, város, nemzet, nemzetiség, gazdaság, 

gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági 

szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, gazdasági válság, 

politika, állam, államforma, államszervezet, egyeduralom, demokrácia, 

parlamentarizmus, diktatúra, közigazgatás, birodalom, szuverenitás. 

 

Fogalmak, 

adatok  

Fogalmak:békediktátum, kommunizmus, GULAG, személyi kultusz, 

fasizmus, nemzetiszocializmus, kisantant, proletárdiktatúra, tőzsde, részvény, 

gazdasági válság.  

Személyek: Clemenceau, Sztálin, Roosevelt, Mussolini, Hitler.  

Topográfia: Szovjetunió, New York.  

Évszámok: 1918. november 11. (az első világháború vége), 1922 (a  

Szovjetunió megalakulása), 1929-1933 (a nagy gazdasági világválság), 1933 

(Hitler hatalomra kerülése). 

 

 

 

Tematikai egység 

Magyarország a két világháború 

között  

Órakeret 

14 óra  

+2 óra  

Össz:16  

 

Előzetes tudás 

A dualizmus korának Magyarországa. Korábbi 

olvasmányok a trianoni békediktátumról és a 

trianoni Magyarországról. Iskolai 

megemlékezések: a nemzeti összetartozás napja.  

  

A tematikai 

egység 

nevelésifejlesztési 

céljai 

A tanuló azonosítja nemzeti önvédelem és az 

önfeladás közötti különbséget, felismeri a 

politikai kalandorság jellemzőit és 

következményeit. Tudatosul benne a trianoni 

békediktátum és országcsonkítás 

igazságtalansága, és nemzeti sorstragédiaként 

éli meg azt. Megérti, hogy egy-egy nemzet 

érdekérvényesítése legtöbbször egy másik 

nemzet kárára történik, így a vesztes fél ezt nem 

egyszer végzetes katasztrófaként éli meg. Az 

ismeretek, információk, érvek, ellenérvek 

egymással szembe- és egymás mellé állításával 

önálló véleményt alkot az adott korszakról. 

Ezek alapján a korszak és szereplői 

tevékenységének kiegyensúlyozottan értékeli, 

elismerve azok eredményeit, de nem elhallgatva 

bűneit sem. Felismeri, hogy a két háború 

közötti magyar politikát döntően a trianoni 

döntésre választ adó revízió határozta meg. 

Képes térképen bemutatni a Trianont követő 

területi változásokat, majd a revíziók ideiglenes 

eredményeit.  

  

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 

Témák  

 Fejlesztési 

követelmények  

 

Kapcsolódási pontok 

 

Az őszirózsás  
 

Ismeretszerzés,   Biológia-egészségtan:  

 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 

forradalom és a 

tanácsköztársaság 

okai, következményei.  

 

A trianoni 

békediktátum, 

országvesztés és a 

Horthy-korszak 

kezdete.  

Állampolgári 

kompetenciák  

fejlesztése  

A Horthy korszak 

jellegzetességei.  

 

A kultúra, a 

művelődés a 

Horthykorszakban.   

Gyermekek nevelése, 

oktatása. 

 

A határon túli 

magyarság sorsa a két 

világháború között. 

Szóbeli 

kifejezőkészség 

fejlesztése  

A revíziós politika 

első sikerei. 

tanulás:  

 Információk 

gyűjtése, 

grafikonokból, 

táblázatokból, 

szöveges 

forrásokból (pl. 

aMagyarországra 

nehezedő háború 

utáni terhekről).  

 Korabeli képi 

információforrások 

feldolgozása (pl.  

plakátok, 

képeslapok, 

újságillusztrációk). 

 A kor helyi és 
lakóhely környéki  

építészeti 

emlékeinek 

felkeresése.  

 

Kritikai gondolkodás:  

 Az 1918–1920  

közötti folyamatok 

értelmezése.  

 

Kommunikáció:  

 Saját vélemények 

megfogalmazása 

történelmi 

helyzetekről (pl. a  

király nélküli 

Magyar 

Királyságról).  

 Információk 

gyűjtése, elemzése, 

érvek, ellenérvek 

felsorakoztatása 

(pl. a trianoni 

békediktátummal 

kapcsolatban).  

 

Tájékozódás térben és 

időben:  

 Szent-Györgyi Albert 

izolálja a C-vitamint.  

 

Ének-zene: 

Kodály Zoltán és 

Bartók Béla 

zeneszerzői 

jelentősége. 

 

Vizuális kultúra:  

Aba-Novák Vilmos: 

Hősök kapujának 

freskói Szegeden, 
Derkovits Gyula:  

Dózsa-sorozata.  

 

 

 

 

 

 

+1 óra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+1 óra  

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 

 A revízió 

határmódosításaina 

k nyomon 

követése, térképek  

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 

  és táblázatok 

segítségével.  

   

Értelmező 

kulcsfogalom  

 Ok és következmény, tény és bizonyíték, interpretáció, 

történelmi nézőpont.  

 

Tartalmi 

kulcsfogalom  

 Társadalom, társadalmi csoport, identitás, felemelkedés, 

lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, életmód, 

város, nemzet, nemzetiség. 

 

Fogalmak, 

adatok  

 Fogalmak: őszirózsás forradalom, tanácsköztársaság, 

vörösterror, fehérterror, kormányzó, numerus clausus, 

konszolidáció, revízió, zsidótörvény.  

Személyek: Károlyi Mihály, Kun Béla, Horthy Miklós, 

Bethlen István, Teleki Pál.  

Topográfia: Csehszlovákia, Jugoszlávia, Románia. 

Évszámok: 1918. október vége (az őszirózsás 

forradalom), 1919. március (a Magyarországi  

Tanácsköztársaság kikiáltása), 1920. március (Horthy 

kormányzóvá választása), 1920. június 4. (Trianon), 

1938 (az első bécsi döntés), 1940 (a második bécsi 

döntés). 

 

 

 

Tematikai egység A második világháború  

Órakeret 

12 óra 

+ 1 óra 

Össz:  

13  

Előzetes tudás 

Az újabb háborúhoz vezető út. Események, társadalmi és 

kulturális törekvések, gazdasági törések a XX. század első 

felében. Iskolai megemlékezések: a holokauszt emléknapja.  

 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 

A tematikai 

egység 

nevelésifejlesztési 

céljai 

A tanuló felismeri a társadalmi kirekesztés különböző 

formáit, elutasítja az ún. fajelméletet, felismerve annak 

következményeit. Tudatosulnak benne a hátországot sem 

kímélő háborús pusztítások. A frontkatonák és a civil 

lakosság személyes sorsán keresztül felismeri a háború 

kegyetlenségének és a hősi helytállás kettősségét.  

Megismeri az emberiség legnagyobb háborújának fontosabb 

eseményeit, és önálló véleményt alkot azokról. A korszak 

tanulmányozása során erősödik benne a társadalmi 

igazságosság iránti igény, az emberi jogok és a demokratikus 

intézményrendszerek tiszteletének fejlesztése, valamint a 

béke megőrzése fontosságának belátása. Tudatosulnak benne 

azok az okoknak, amelyek a pusztító háborúhoz vezettek, és 

melynek része a népirtás és a holokauszt. Képes önálló 

tudásbővítésre az iskolán kívül szerzett ismeretek (pl. filmek) 

felhasználásával. Ismeri és (pl. időszalagon, rendszerező 

táblán) ábrázolni tudja a háború fontosabb történései 

időrendjét, képes a térképen az egyidejűleg több fronton (és 

földrészen) is zajló események nyomon követésére. 

Tájékozott a háború fontosabb szereplőiről, megfelelően  

 

 

 
értékelve a tevékenységüket.  

 

Témák  

Fejlesztési 

követelmények  Kapcsolódási pontok 

 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 

A második világháború 

kezdete és első évei.  

 

A Szovjetunió német 

megtámadása. Koalíciók 

létrejötte. A totális 

háború.  

Békék, háborúk, 

hadviselés.  

 

Fordulat a világháború 

menetében. 

Magyarország hadba 

lépésétől a német 

megszállásig. 

Időbeli és térbeli 

tájékozódó képesség 

fejlesztése  

A hátország szenvedései. 

Népirtás a második 

világháborúban, a 

holokauszt.  

 

A második front 

megnyitásától a 

világháború végéig. A 

jaltai és a potsdami 

konferencia.  

 

Magyarország német 

megszállása. A 

holokauszt  

Magyarországon. Szálasi 

és a nyilasok rémuralma. 

Szovjet felszabadítás és 

megszállás.  

Ismeretszerzés, tanulás:  

– Írásos források, eredeti 

fotók és 

dokumentumfilmek 

feldolgozása (pl. a 

háború kirobbanásával 

kapcsolatban).  

– Önálló ismeretszerzés, 

majd beszámoló filmek 

alapján (pl. Ryan 

közlegény megmentése, 

Schindler listája, A 

bukás).  

– Diagramok készítése, 

értelmezése (pl. a 

háborús erőviszonyok 

ábrázolása).  

– Haditechnikai 

eszközök megismerése. 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Magyarázat arra, hogy 

hazánkat földrajzi 

helyzete és revíziós 

politikája hogyan 

sodorta bele a 

háborúba.  

– Vita, elemzések, 

kiselőadások tartása a 

Horthy-korszak 

revíziós politikájával 

kapcsolatban. –

Háborús 

háttérintézmények (pl. 

hátország, hírszerzés,  

koncentrációs tábor,  

GULAG) 

összehasonlítása.  

 

Kommunikáció: 

– Fegyverek, katonai 

eszközök és 

felszerelések 

bemutatása (pl. 

repülők, harckocsik, 

gépfegyverek,  

Magyar nyelv és 

irodalom: Radnóti 

Miklós: Nem 

tudhatom.  

 

Vizuális kultúra: 

Eredeti fotók, háborús 

albumok.  

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret:  

Dokumentumfilmek (pl. a 

második világháború 

nagy csatái), játékfilmek 

(pl. Andrzej Wajda:  

Katyń; Michael Bay: 

Pearl Harbor – Égi 

háború; Joseph  

Vilsmaier:Sztálingrád; 

Andrzej Wajda: Csatorna; 

Ken Annikin: A 

leghosszabb nap; A halál 

ötven órája; Rob Green:  

A bunker). 
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  öltözetek).  

– Kiselőadások tartása, 

olvasmányok, filmek, 

elbeszélések alapján.  

– Érvek, ellenérvek 

egyegy vitára okot adó 

eseményről. (Pl. Pearl 

Harbor megtámadása;  

a partraszállás.)  

 

Tájékozódás térben és 

időben:  

– A főbb háborús 

események időrendbe 

állítása térségenként, 

frontonként. –

Térképek elemzése, a 

folyamatok 

összefüggéseinek 

megértése, távolságok, 

területek becslése.  

– Egyszerű stratégiai 

térképek és 

csatatérképek 

készítése.  

  

Értelmező 

kulcsfogalom  

Változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi forrás, 

interpretáció, történelmi nézőpont.  

 

Tartalmi 

kulcsfogalom  

Társadalom, társadalmi csoport, népességfogyás, migráció, 

életmód, gazdaság, termelés, erőforrás, gazdasági kapcsolat, 

gazdasági teljesítmény, kereskedelem, politika, állam, államforma, 

államszervezet, diktatúra, birodalom, emberi jog, polgárjog, 

vallásüldözés. 
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Fogalmak, 

adatok  

Fogalmak:tengelyhatalmak, furcsa háború, hadigazdaság, totális 

háború, zsidóüldözés, holokauszt, gettó, deportálás, partizán.  

Személyek: Churchill, Kállay Miklós, Szálasi Ferenc.  

Topográfia: Lengyelország, Sztálingrád, Don-kanyar, Normandia, 
Auschwitz, Berlin, Jalta, Hirosima.  

Évszámok: 1939. szeptember 1. (a második világháború 

kirobbanása), 1941. június 22. (Németország megtámadja a 

Szovjetuniót), 1941. június 27. (Magyarország hadba lépése), 

1941. december 7. (Pearl Harbor, az Egyesült Államok hadba 

lépése), (1943. január (a doni katasztrófa), 1943. február eleje (a 

sztálingrádi csata vége), 1944. március 19. (Magyarország német 

megszállása), 1944. június 6. (a normandiai partraszállás,), 1944. 

október 15-16. (Horthy kiugrási kísérlete, Szálasi hatalomátvétele), 

1945. április (a háború vége Magyarországon), 1945. május 9. 

(Európában befejeződik a háború), 1945. szeptember 2. (Japán 

kapitulációja). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. osztály  IDEGEN NYELV  

ANGOL  

 

 

Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel 

(KER), a tanulók idegen 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 idegennyelv-oktatás 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 mindennapi nyelvhasználatban, ezért a nyelvtanulásban is fontos szerepet játszanak a 

szövegértelmezési és szövegalkotási stratégiák. A recepció során a nyelvhasználó, illetve a 

nyelvtanuló észleli az írott vagy hallott szöveget, azonosítja mint számára lényegeset, felfogja 

mint nyelvi egységet, és összefüggésében értelmezi. A produkció során megtervezi és szóban 

vagy írásban létrehozza a közlendőjét tartalmazó szöveget.  
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A sikeres kommunikáció érdekében a tanulóknak meg kell ismerniük és használniuk kell 

azokat a nyelvi eszközöket, amelyekből, és amelyekkel helyesen megformált, értelmes 

mondanivaló alakítható ki. Tisztában kell lenniük a mondanivaló szerveződésének, 

szerkesztésének elveivel, hogy koherens nyelvi egységgé formálhassák közlendőjüket. 

Ismerniük kell azokat az eszközöket és forgatókönyveket, amelyekkel sikeresen megoldhatók 

a különféle kommunikációs helyzetek. Fel kell ismerniük, 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.   

A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg autentikus, 

a feladatvégzés szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a tanulók maguk is 

viszonylag könnyen 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.  

Az idegen 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.   

A nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a NAT hangsúlyozza a tantárgyközi integráció 

jelentőségét. Fontos, hogy a tanulók az idegen nyelv tanulása során építeni tudjanak más 

tantárgyak keretében szerzett ismereteikre és személyes tapasztalataikra is. Ugyanakkor az 

idegen nyelvvel való foglalkozás olyan ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagíthatja a 

tanulókat, amelyeket más tantárgyak keretében is hasznosítani tudnak.   

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.   

A NAT bizonyos képzési szakaszokra meghatározza a minden tanuló számára kötelező 

minimumszinteket, emellett kitér az emelt szintű képzésben részesülő tanulókkal szemben 

támasztott követelményekre is. A közműveltségi elemeket a tantárgy egyedi jellemzői miatt a 

NAT-ban azok a nyelvi szintek és kompetenciák testesítik meg, amelyeket a nemzetközi 

gyakorlatban és az érettségi követelményrendszerben mérceként használt Közös európai 

referenciakeret (KER)határoz meg. A nyelvi kompetenciák komplex fejlesztéséhez az ajánlott 

témakörök kínálnak kontextust. A NAT által az egyes képzési szakaszokra minimumként 

meghatározott nyelvi szintek a következők:  

 

 

4. évfolyam, 

minimumszint  

8. évfolyam, 

minimumszint  

12. évfolyam, 

minimumszint  

Első idegen nyelv  

KER-szintben nem 

megadható  A2  B1  

Második idegen 

nyelv  –  –  A2   

A kerettanterv az elérendő célokat és nyelvi szinteket kétéves képzési szakaszokra bontva 

határozza meg. Ez alól csupán az általános iskola 4. évfolyama kivétel, mert ezen az 
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évfolyamon kezdődik a kötelező idegennyelv-oktatás, így a képzési szakasz csak egy tanévet 

ölel fel.  

 

 4. évfolyam  6. évfolyam  8. évfolyam  10. évfolyam  12. évfolyam  

Első idegen 

nyelv  
KER- 

szintben nem 

megadható  A1  

A2  

B1 mínusz  B1  

Második 

idegen nyelv  –  –  –  A1  A2  

 

Az idegen nyelvi kerettanterv a KER-ben leírt készségek alapján határozza meg a nyelvtanulás 

fejlesztési egységeit, ezek a hallott és olvasott szöveg értése, a szóbeli interakció, az összefüggő 

beszéd és az íráskészség. A KER-ben meghatározott nyelvi szintek és kompetenciák azonban 

nem mechanikusan, hanem a tanulók életkori sajátosságainak tükrében értelmezve kerültek be 

a kerettantervbe.   

Az idegen 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 idegen nyelv tanulásába, és fordítva, 

az idegen 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 idegen nyelv tanulása segíthet abban, hogy tudatosabbá 

váljon az anyanyelv 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, ma már számos lehetőség kínálkozik 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 blogolás 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.   

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.   
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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.  

Külön táblázat tartalmazza az ajánlott 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.  

A 4–8. évfolyamokra vonatkozó ajánlott 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.   

A kerettanterv a 4. évfolyam, majd később a kétéves fejlesztési ciklusok végén a fejlesztési 

egységek céljaiból és tartalmából kiindulva határozza meg a fejlesztés várható eredményét, 

kapcsolódva a szakasz végére előírt KER-szinthez (kivéve a 4. évfolyamot).   

Az általános iskola 5–8. évfolyamán az idegennyelv-tanítás szervesen épül az alsó 

tagozaton elért eredményekre. Az elsődleges cél a tanulók idegen nyelvi kommunikatív 

kompetenciájának továbbfejlesztése, érdeklődésük fenntartása a nyelvek tanulása és a más 

nyelveket beszélő emberek és kultúrájuk megismerése iránt. A nyelvvel való játékos és örömteli 

foglalkozás, a kezdeti sikerek és a motiváló tanári visszajelzés ebben a nyelvtanulási 

szakaszban is segítik a tanulókat, hogy megmaradjon ösztönös tudásvágyuk és tanulási kedvük, 

bátran használják a rendelkezésükre álló nyelvi eszközöket, növekedjen önbizalmuk, fejlődjön 

önismeretük és önértékelésük. Mindez elengedhetetlen a nyelvtanulás hosszú távú 

eredményessége szempontjából.  

A tanulók az 5–8. évfolyamon minimálisan heti 3 órában tanulják az idegen nyelvet. A 

fejlesztés várható eredménye a 6. évfolyam végén a KER szerinti A1 szint, a 8. évfolyam végén 

az A2 szint. A középfokú oktatás erre a kimeneti szintre épít.   

 

 

 

 

 

 

7. évfolyam  

 

A 7–8. évfolyamon idegen nyelvet tanuló diákok A1 szintű nyelvtudással lépnek be a további 

nyelvtanulási folyamatba. Ez a Közös európai referenciakeret (KER) megfogalmazásában azt 

jelenti, hogy „alapszintű” és ezen belül „minimumszintű” nyelvismerettel rendelkeznek. Az 

előző fejlesztési szakaszokban, elsősorban osztálytermi keretek között, már számos olyan 

helyzetben kipróbálták magukat, amelyekben bizonyos feladatok megoldásához 

elengedhetetlenül szükségük volt a nyelvismeretre. Tisztában vannak azzal, hogy személyes 

boldogulásuk egyik fontos feltétele a használható nyelvtudás. Megismerkedtek különféle 

hallott és olvasott célnyelvi szövegekkel, fejlődött a beszédkészségük, és megtanulták, hogyan 

tudják az írást az idegen nyelv tanulásának szolgálatába állítani és egyszerű formában az 

önkifejezés eszközeként használni. A feldolgozott tartalmak révén bepillantottak egy idegen 
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kultúrába, és lehetőségük nyílt azt összevetni a magyarral. A nyelvtanulás során kapott pozitív 

visszajelzések önbizalmat adtak nekik, és néhány alapvető nyelvtanulási stratégia 

elsajátításával megtették az első lépéseket az önálló nyelvtanulóvá válás útján.  

A 7–8. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók idegen nyelvi 

kommunikatív kompetenciájának fejlesztése. Ez továbbra is szoros kölcsönhatásban történik az 

adott életkori szakaszra megfogalmazott nevelési célokkal, és más kulcskompetenciák 

fejlesztésével, elsősorban az anyanyelvi kommunikáció, a szociális kompetencia, az esztétikai-

művészeti tudatosság és kifejezőképesség, valamint a hatékony, önálló tanulás területén. Egyre 

nagyobb szerepet kap a digitális kompetencia. A tanulás tartalmai révén további kapcsolódási 

pontok alakulnak ki a természettudományos és technikai kompetencia, valamint a 

munkaformák révén a kezdeményezőképesség fejlesztésével.   

A nyelvi készségek fejlesztése komplex módon történik, úgy, ahogy azok a valós 

kommunikációs helyzetekben természetes módon összekapcsolódnak. A tanulók egyre több 

autentikus szövegfajtával ismerkednek meg, bővül a szókincsük, szélesedik nyelvtani 

ismereteik köre, egyre magabiztosabban tudják megvalósítani beszédszándékaikat. Amellett, 

hogy az új nyelvtani szerkezetekkel a korábbi fejlesztési szakaszokhoz hasonlóan továbbra is 

kontextusba ágyazva ismerkednek meg, egyre jobban érdeklik őket a nyelvben előforduló 

szabályszerűségek és az anyanyelvükhöz hasonló vagy attól eltérő nyelvtani jelenségek. A 

helyes nyelvhasználatban segítik őket azok a nyelvtani szabályok, amelyeket ők maguk 

fedeznek fel és fogalmaznak meg. Ugyancsak hathatós segítséget jelent számukra, ha 

gyakorlatot szereznek az önértékelés és a társértékelés módszereinek alkalmazásában, sikeres 

próbálkozásaik tudatosításában és hibáik felismerésében, önálló javításában. A helyes 

nyelvhasználat elsajátításában változatlanul nagy szerepe van a nyelvi input minőségének és 

mennyiségének, valamint a tanulói megnyilatkozások esetében a pozitív tanári visszajelzésnek.   

A korábbi témakörök a 7–8. évfolyamon tovább bővülnek és mélyülnek azáltal, hogy a 

tanulók érdeklődése és igényei szerint új szempontokból kerülnek feldolgozásra. Ezek és az 

újonnan feldolgozásra kerülő témák is összhangban állnak a NAT-ban más műveltségi 

területeinek tartalmaival, és lehetővé teszik a tanulók számára, hogy a nyelv eszközével 

alaposabban, árnyaltabban megismerjék szűkebb és tágabb környezetüket. A nyelvtanulás iránti 

motiváció fenntartása szempontjából meghatározó jelentősége van a témák gondos 

megválasztásának, és annak, hogy a tanulók kívánságára időről-időre olyan témák is 

feldolgozásra kerüljenek, amelyek aktuálisan érdeklik, foglalkoztatják őket. A tanulási kedvet 

fokozza, ha a tanulók változatos munkaformák, értelmes tevékenységek és érdekes, kihívást 

jelentő feladatok keretében fejleszthetik nyelvtudásukat.   

Ebben a fejlesztési szakaszban tovább bővül azoknak a nyelvtanulási stratégiáknak a 

köre, amelyeket a tanulók megismernek és alkalmaznak a nyelvórákon. Ezek fokozatos 

elsajátítása lehetővé teszi számukra, hogy az iskolán kívül is egyre inkább hasznosítsák, 

fejlesszék nyelvtudásukat.   

A fejlesztési szakasz célja, hogy a tanulók a 8. évfolyam végére elérjék a KER szerinti A2 

szintet.  

 

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.  

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 

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 

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.  

A fejlesztés tartalma  

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, 

tanulótársakkal, célnyelvi országokból érkező személyekkel folytatott rövid párbeszédek, 

tanári beszéd, interaktív feladatok.  

 

 

 

 

 Fejlesztésiegység  Szóbeli interakció  

A1 nyelvi szint, azaz egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt 

Előzetes tudás  beszédfordulatokkal folytatott kommunikáció.  

Egyszerű és közvetlen információcserét igénylő feladatokban 

kommunikáció ismert témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel, 

begyakorolt beszédfordulatokkal;  
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kérdésfeltevés kiszámítható, mindennapi helyzetekben, válaszadás 

a hozzá intézett kérdésekre, illetve rövid párbeszédek  

A tematikai egység  folytatása; nevelési-fejlesztési céljai 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.  

Egyszerű, tényszerű információk megszerzése és továbbadása.  

Vélemény, gondolat, érzés kifejezése, illetve ezekre való rákérdezés egyszerű nyelvi 

eszközökkel.  

Ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez vagy osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó, 

egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdések feltevése, kérések, felszólítások 

megfogalmazása, illetve az azokra történő válaszadás.  

Részvétel ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó rövid párbeszédben, 

beszélgetésben.   

A célnyelv tudatos használata a tanórai tevékenységek során, spontán kommunikálás 

strukturált, 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 

alkalmazása, illetve szükség esetén a saját mondanivaló átfogalmazása, egyszerűsítése, 

pontosítása a kommunikáció fenntartása érdekében.  

Néhány egyszerű, a beszélgetés strukturálása szempontjából fontos elem megismerése és 

alkalmazása (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, 

felszólítások, kérések, információ hiányán, illetve különbözőségén, véleménykülönbségen 

alapuló szövegek, spontán megnyilvánulások.  

 

 

 

 

 

 

Fejlesztésiegység  Összefüggő beszéd  

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

nevelési-fejlesztési céljai  

Rövid, de egyre bővülő szókincs, egyszerű beszédfordulatok 

alkalmazásával, összefüggő beszéd saját magáról és közvetlen 

környezetéről;   

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.  

A fejlesztés tartalma  

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi elemekkel megfogalmazott szöveg elmondása 

ismert témákról, felkészülés után.  

Történet elmesélése, élménybeszámoló, előre megírt szerep eljátszása egyszerű nyelvtani 

szerkezetekkel, mondatfajtákkal.  

Minta alapján összefüggő szöveg alkotása; szavak, szócsoportok, cselekvéssorok  

összekapcsolása 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 

normához közelítő kiejtés gyakorlása.  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  

Rövid történetek, élménybeszámolók, szerepek, leírások (pl. képleírás, tanulói munka 

bemutatása), előadás, prezentáció, témakifejtés.  

 

 

Fejlesztésiegység  Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás  

A1 nyelvi szint, azaz közös feldolgozást követően egyszerű olvasott 

szövegek lényegének, tartalmának megértése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

Az ismerős témákról szóló rövid szövegek megértése;  az 

alapvető információk megtalálása az egyszerű, hétköznapi 

szövegekben;  Fen
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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, 

képregények, egyszerű üzenetek, képeslapok, feliratok, étlap, menetrend, egyszerű biztonsági 

előírások, magánlevelek.  

 

 

Fejlesztésiegység  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 

interakciókban;  

gondolatok kifejezése egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt 

mondatsorokban;  

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  
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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 

SMSben használt emotikon, rajz, ábra, diasor).  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  

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

blogbejegyzés.  

 

 

Ajánlott témakörök  

 

 

 

 

Az 5–6. évfolyamon megismert témakörök a tanulók életkorának megfelelően új szempontból, 

magasabb nyelvi szinten újra feldolgozhatók és bővíthetők, ezért az új témák mellett ezek is 

szerepelnek a táblázatban.  

 

Heti 

óraszám  

Éves óraszám  

(3x36=108)  

90%  10%  

3  97  11  

 

 

Ajánlott témakörök  Kapcsolódási pontok  
Óraszám  

90%  10%  
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Család   

Én és a családom.  

Családtagok bemutatása, 

családfa.  

Családi események, közös 

programok.  

Családi ünnepek.  

Családi szokások Angliában.  

 

Erkölcstan: társas kapcsolatok: 

család, otthon; az ember az 

időben: gyermekkor, felnőttkor, 

öregkor.  

 

Hon- és népismeret: családunk 

története  

 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

családi munkamegosztás.  

8  1  

Otthon   

Lakóhelyiségek, bútorok, 

berendezési tárgyak. 

Lakóhelyem, tágabb 

környezetem.  

Otthonok a célnyelvi 

országban és a nagyvilágban. 

Otthonok Angliában  

 

Matematika: tájékozódás a 

térben.  

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: család 

és lakóhely.  

 

Hon- és népismeret: az én 

városom, falum.  

8  1  

Étkezés  Biológia-egészségtan: 3  2  

 

Napi étkezések.  

Kedvenc ételeim, italaim.  

Egészséges táplálkozás. 

Angol étkezési szokások és 

illem.  

 

táplálkozás.  

 

Kémia: egészséges táplálkozás: a 

zsírok és cukrok szerepe.  

 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

családi munkamegosztás.  

 

Matematika: halmazok, 

diagramok készítése, 

értelmezése, táblázatok olvasása.  

  

Idő, időjárás  

Évszakok és hónapok.  

Időjárás.  

Időjárási rekordok.  

Időjárási jelenségek.  

Természeti katasztrófák.  

Földrajz: éghajlat és lakóhelyek; 

időjárási, éghajlati elemek.  

 

Fizika: természeti katasztrófák.  

6  2  
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Öltözködés 

Ruhadarabok.   

Kedvenc ruháim.  

Divat világa.  

Külföldi sztárok öltözéke.  

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

öltözködés, divat.  

 

Erkölcstan: szokások, társadalmi 

szabályok.  

4  1  

Sport  

Kedvenc sportom.  

Sportok, sportfelszerelések.  

Extrém sportok.  

Sportversenyek, olimpia.  

 

Biológia-egészségtan: az ember 

megismerése és egészsége.  

 

Testnevelés és sport: mozgásos 

játékok, sportversenyek, 

szabályok.  

5   

Iskola, barátok  

Tantárgyaim, tanáraim.  

Osztálytársaim, barátaim. 

Tanórán kívüli közös 

programjaink.  

Iskolai élet Angliában.  

Erkölcstan: társas kapcsolatok:  

barátság, szeretet, tisztelet, 

egymás segítése.  

5  1  

Szabadidő, szórakozás 

Szabadidős tevékenységek, 

kedvenc időtöltésem.  

Internet, interaktív játékok. Mozi, 

színház, zenehallgatás, 

kiállítások.  

Közös időtöltés barátokkal. 

Testnevelés és sport: sportok.  

 

Ének–zene: zenehallgatás.  

 

Dráma és tánc: színház, 

előadások.  

 

Vizuális kultúra: múzeumok, 

kiállítások.  

 

Informatika: Az információs 

technológián alapuló 

kommunikációs formák,  

6   

 

 médiainformatika.    

Természet, állatok 

Kedvenc állataim.  

Hazánk és más országok, más 

kontinensek élővilága.  

Biológia-egészségtan: a 

természetföldrajzi környezet és 

az élővilág összefüggései.  

 

Földrajz: földrészek és óceánok, 

felszínformák, hazánk természeti 

adottságai; Európán kívüli 

kontinensek, tájak, országok.  

 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

hobbiállatok gondozása.  

5   

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 

Ünnepek és szokások 

Az én ünnepeim.  

Ünnepek itthon és a 

nagyvilágban.  

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

hétköznapok, ünnepek.  

 

Hon- és népismeret: találkozás a 

múlttal: ünnepeink eredete és 

szokásrendje.  

6   

Város, bevásárlás 

Épületek, utcák.  

Tájékozódás, útbaigazítás. 

Üzletek, bevásárlóközpontok, 

piac.  

Vásárlás.  

Híres városok, nevezetességek.  

 

Matematika: tájékozódás a 

térben, térbeli alakzatok.  

 

Földrajz: országok, városok.  

 

Hon- és népismeret: az én 

városom, falum, a hazai táj, a 

világörökség elemei.  

 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

közlekedés, vásárlás.  

6  1  

Utazás, pihenés  

Vakáció, nyaralás.  

Közlekedési eszközök.  

Utazás belföldön és külföldön.  

Földrajz: tájékozódás a földrajzi 

térben, Európa, Európán kívüli 

kontinensek, tájak, országok.  

 

Biológia-egészségtan: az erdők 

világa.  

 

Hon- és népismeret: az én 

városom, falum, a hazai táj, a 

világörökség elemei.  

4   

Fantázia és valóság 

Képzeletem világa.  

Utazás a jövőbe.  

Dráma és tánc: dramatikus 

játékok.  

 

Vizuális kultúra: képzeletem 

világa.  

4   

Zene, művészetek  

Kedvenc zeném, együttesem.  

Ének–zene: zenehallgatás.  

 

4   

 

Kedvenc múzeumom. 

Kiállítások, rendezvények, 

koncertek.   

 

Dráma és tánc: színház, 

előadások.  

 

Vizuális kultúra: múzeumok, 

kiállítások.  
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Környezetünk védelme 

Veszélyeztetett állat- és 

növényvilág.  

Szelektív hulladékgyűjtés.  

Környezettudatos viselkedés.  

Környezetvédelem.  

Biológia-egészségtan: környezeti 

rendszerek állapota, védelme, 

fenntarthatósága.  

 

Fizika: energiatermelési 

eljárások.  

 

Földrajz: globális problémák, 

fenntarthatóság, védett hazai és 

nemzetközi természeti értékek 

példái.  

 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

tudatos vásárlás, egészséges 

életmód.  

6  1  

Egészséges életmód  

A rendszeres testedzés.  

Betegségek és megelőzésük.  

Biológia-egészségtan: 

betegségek megelőzése.  

 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

egészséges életmód.  

4   

Múltunk és jövőnk  

Lakóhelyem régen és most.  

Földünk jövője.  

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

különböző korszakok, globális 

problémák.  

 

Hon- és népismeret: Az én 

világom. Találkozás a múlttal.  

 

Földrajz: településtípusok; 

környezettudatosság, 

környezetvédelem.  

 

Erkölcstan: a munka világa.  

 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

pályaorientáció: szakmák, 

foglalkozások.  

4   

Média, kommunikáció  

Internet, interaktív játékok, 

közösségi oldalak. 

Infokommunikációs eszközök a 

mindennapokban.  

A média szerepe a  

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

hírközlés. A média és a 

nyilvánosság szerepe.  

 

Biológia-egészségtan: 

6  1  
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hétköznapokban.  

Verbális és non verbális 

kommunikáció.  

 

kommunikáció az állatvilágban.  

 

Informatika: az információs 

technológián alapuló 

kommunikációs formák, 

médiainformatika.  

  

Földünk és a világűr  

A naprendszer és a bolygók A 

Nap és a csillagok.  

Utazások az űrben.  

Földrajz: égitestek.  

 

Fizika: a naprendszer 

objektumai, a világűr 

megismerésének eszközei.  

 

Matematika: tájékozódás a 

térben.  

3   

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei 

aciklus végén  

A2 szintű nyelvtudás:  

A tanuló egyszerű hangzó szövegekből kiszűri a lényeget és néhány 

konkrét információt.  

Válaszol a hozzá intézett kérdésekre, sikeresen vesz részt rövid 

beszélgetésekben.  

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazva 

történetet mesél el, valamint leírást ad saját magáról és közvetlen 

környezetéről.  

Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, különböző típusú, egyszerű 

írott szövegekben megtalálja a fontos információkat.  

Összefüggő mondatokat, rövid szöveget ír hétköznapi, őt érintő témákról.  

 

 

 

 

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök  
 

 
Kezdeményezés és válasz  

Megszólítás  Excuse me.  Pardon?  

Köszönés  How do you do?   

Good morning.  

Hello Tom.  

Hello, how are you?  

Hi!  

How do you do?   

Good morning.  

Hello Mary.  

Very well, thank you. And how 

about you?  

Hi!  
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Elköszönés  

 

 

 

 

Goodbye.  

Bye-bye!  

Good night.  

Take care.  

Goodbye.  

Bye!  

 

Good night.  

Thanks. Bye!  

 

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.  

Don’t mention it.  

Bemutatkozás, 

bemutatás  

My name is…  

May I/Can I/ Let me introduce 

myself.  

May I/Can/ Let me introduce you 

to Rosy?   

Hello.  

Hi!   

Pleased to meet you. Nice to 

meet you.   

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.  

Gratulációk, 

jókívánságok és arra 

reagálás  

Happy Christmas/New 

year/Birthday!  

Many happy returns (of the day) 

Congratulations!  

 

Happy Christmas /New Year/ 

Birthday!  

Thank you.  

Thank you, the same to you.  

 

Telefon felvétele  Chichester, five oh two double 

one eight.  

Hello, this is Mary Brown 

speaking.  

Telefonon bemutatkozás  Hello, this is Mary Smith 

speaking  

 

Megszólítás személyes 

levélben  

Dear John,    

Elbúcsúzás személyes 

levélben  

Best wishes, 

Love (from),  

 

Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs 

eszközök  
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Öröm, sajnálkozás, 

bánat  

Are you happy about that?  

 

 

 

What do you think of that?  

 

How do you feel about that?  

Great!  

I’m so glad /very happy. 

I’m glad to hear that.  

I’m so pleased that… Good 

for you.  

Congratulations.  

I feel so happy for…  

 

I’m sorry to hear that. 

What a pity.  

Oh, no!  

Oh, dear!  

I feel so sorry for…  

Elégedettség, 

elégedetlenség, 

bosszúság  

What do you think of…?  

Are you pleased with…?  

Are you happy with…?  

Are you satisfied with…?  

That’s fine/nice/not bad.  

That was fine/good/ nice   

I’m quite satisfied with…  

I’m quite happy with…  

I’m quite pleased with…  

 

   

It’s not good enough.  

That wasn’t very good.  

Csodálkozás  Jane has lost her money.  

Tom is twenty.  

This is a book for you.   

How come?  

What a surprise!  

Remény   I hope you’ll have time to 

join me for dinner.  

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs 

eszközök  

 

Véleménykérés, és arra 

reagálás  

What do you think? How do you like 

it?  

I think it is rather 

strange. I like it.  

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 Greek food?  

What do you think of my boyfriend?  

I think it’s great. I don’t 

like it.  

He looks nice.  

Akarat, kívánság:  Would you like a bisquit?  I’d like an ice-cream, 

please.  
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Képesség  

 

Can you speak French?  

Are you able to ride a horse?  

I can understand French.  

I am unable to ride a 

horse.  

Ígéret  Will you come and meet me at the 

station?  

Don’t worry, I will. I 

promise to be there at 

five.  

Szándék, kívánság  What would you like to do?  

Would you like to have a rest?  

I’d like to see that film 

I’d rather not go out 

tonight.  

Dicséret, kritika  It’s great. It’s a good idea.  It’s boring.  

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök  
 

Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása  

What is it?  

What’s it in English?  

What is his house like?  

It’s…/ That’s…/ It’s a 

kind of…/It’s used for…  

It’s big and comfortable.  

Információkérés, -adás  

 

Are you all right?  

When are the guests coming?  

Yes, I am. At 

6 p.m.  

Tudás, nemtudás  Where is she?  I have no idea.  

Egymást követő 

események leírása  

What happened?  

 

First she finished lunch, 

then she phoned her 

friend and finally they all 

met at the cinema.  

Bizonyosság, 

bizonytalanság  

Do you think they will come?  

 

They will probably come.   

 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök  
 

Kérés és arra reagálás  Can you give me a pen?  

 

Yes, sure. Yes, of course. 

I’m afraid I can’t.  

Javaslat és arra reagálás  Let’s go to the cinema tonight.  Good idea.  

Meghívás és arra 

reagálás  

Are you free on Tuesday? Let’s 

meet on Sunday.  

Yes, I am.  

Good idea.  

Kínálás és arra reagálás  Have an orange.  Here 

you are.  

Yes, please. No, thank 

you.  

Thank you.  

Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök  
 

Megértés biztosítása  Visszakérdezés, ismétléskérés  Sorry, where does she 

live?  
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 Nem értés, magyarázatkérés, 

magyarázat értés ellenőrzése  

Sorry, I don’t 

understand.  

Could you understand? 

Am I making myself 

clear?  

Sorry, what does that 

mean?  

 Betűzés kérése, betűzés  Can you spell it for me?  

It spells…  

 Felkérés hangosabb, lassúbb beszédre  Could you speak a little 

more slowly, please? 

Sorry, that was a bit too 

fast.  

 

 

Fogalomkörök  Fogalomkörök nyelvi kifejezései  

Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése  

   

 Jelenidejűség  Present Simple   

 

When do you get up? I don’t 

drink milk.  

  Present Continuous  

 

Why is she crying? I’m not 

listening. I’m leaving.  

 

 

  Presen Perfect Simple  Have you done your room?  

I haven’t finished it yet.  

 Múltidejűség  Past Simple  

 

And then she kissed me. Why 

didn’t you come yesterday?  

 

 Jövőidejűség  Going to   

 

What are you going to do on 

Saturday?  

  Future with Will  When will you be fourteen?  

 

Birtoklás 

kifejezése  

 Past forms of have  I didn’t have many friends at 

school.  

  Have with will  At the age of 25 I will have a 

car.  

  Possessive adj.  My, your, his/her/its, our, their 

dog   

  Genitive ’s  

 

Kate’s brother Whose?  

  Possessive pronouns  Mine, yours, his  

Térbeli 

viszonyok  

Irányok, 

helymeghatározá 

s   

Prepositions,  

Prepositional  

Phrases, Adverbs  

Here, there, on the left, on the 

right, in, on, under, opposite, 

next to, between, …  
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Időbeli 

viszonyok  

   

 Gyakoriság  How often?  

 

Always, often, sometimes, never, 

once/twice a week, every day.  

 Időpont  When?  

What time? What’s 

the time?  

 

Now,  

Yesterday, last week, two years 

ago,   

Tomorrow, next week  

In 1997, in July, at 5 o’clock,  

on Monday  

It’s eight.   

It’s quarter to eight.  

 Időtartam  How long? (Past 

simple)  

How long were you in Spain? 

For one month.  

  Already, yet, just  I havealready read it.  He has 

not finished yet.   

She has just entered the rrom.   

Mennyiségi 

viszonyok  

 Singulars and plurals 

Regular and irregular 

plurals  

Boys, girls,  

Children, people, men, women  

…  

  Cardinal numbers  1-

100  

 

  Ordinal numbers   first, second…  

  Countable nouns  

 

Uncountable nouns  

How many CDs have you got?  

I’ve got a lot of/few CDs. How 

much money have you got?  

I’ve got a lot of/little money. A 

cup of tea, a piece of 

chocolate  

   all, both, none, neither, every, 

each  

There were 3 apples on the 

plate. Each tasted good.  

Minőségi 

viszonyok  

Hasonlítás  

 

 

 

 

 

 

Comparative and 

superlative of short 

adjectives  

 

 

Irregular comparative 

and superlative forms 

of adjectives  

Tom’s younger than Sue. Mary 

is the prettiest girl.   

She is the most intelligent of all.  

I’m as tall as you.   

Good/bad (better, worse) 

What’s it like? What colour is 

it?   

What does it 

look/sound/taste/feel like?  

Modalitás  Képesség  

Engedélykérés  

Can (ability)  

Can/could/may 

expressing permission  

I can swim.  

Can/could/may I join you,  
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 Tanácsadás  Should/shouldn’t  You should ask her.  

 Kötelezettség  Have to (Past)  Did you have to be there?  

 Tiltás  Mustn’t  You mustn’t smoke here.  

Logikai 

viszonyok  

 Linking words  And/or/but/because  

 Feltételesség  conditional  We’ll stay at home if it rains.  

Szövegösszetart 

ó 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 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…  

Me, him, them…  

 

This, that, these, those  

 

Somebody, anybody, nobody, 

everybody  

Függő beszéd  Jelen időben  Reported speech with 

present reporting verb   

He says he is tired.  

I don’t know where he lives.  

Tell him to stop it.  

 

NÉMET NYELV 7.OSZTÁLY  

 

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 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.  
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A fejlesztés tartalma  

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, 

tanulótársakkal, célnyelvi országokból érkező személyekkel folytatott rövid párbeszédek, 

tanári beszéd, interaktív feladatok.  

 

 

Fejlesztésiegység  Szóbeli interakció  

Előzetes tudás  

A1 nyelvi szint, azaz egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt 

beszédfordulatokkal folytatott kommunikáció.  

A tematikai egység  
Egyszerű és közvetlen információcserét igénylő feladatokban  

nevelési-fejlesztési céljai kommunikáció ismert témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel,  

begyakorolt beszédfordulatokkal;  

kérdésfeltevés kiszámítható, mindennapi helyzetekben, válaszadás 

a hozzá intézett kérdésekre, illetve rövid párbeszédek folytatása;  

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.  

Egyszerű, tényszerű információk megszerzése és továbbadása.  

Vélemény, gondolat, érzés kifejezése, illetve ezekre való rákérdezés egyszerű nyelvi 

eszközökkel.  

Ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez vagy osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó, 

egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdések feltevése, kérések, felszólítások 

megfogalmazása, illetve az azokra történő válaszadás.  

Részvétel ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó rövid párbeszédben, 

beszélgetésben.   
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A célnyelv tudatos használata a tanórai tevékenységek során, spontán kommunikálás 

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

Lehetőség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgásban való részvétel, spontán kommunikálás 

célnyelvi beszélőkkel.   

Néhány egyszerű, a beszélgetés strukturálása szempontjából fontos elem megismerése és 

alkalmazása (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, 

felszólítások, kérések, információ hiányán, illetve különbözőségén, véleménykülönbségen 

alapuló szövegek, spontán megnyilvánulások.  

 

 

Fejlesztésiegység  Összefüggő beszéd  

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

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai  

Rövid, de egyre bővülő szókincs, egyszerű beszédfordulatok 

alkalmazásával, összefüggő beszéd saját magáról és közvetlen 

környezetéről;   

munkája bemutatása egyszerű nyelvi eszközökkel; 

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.  

A fejlesztés tartalma  

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi elemekkel megfogalmazott szöveg elmondása ismert 

témákról, felkészülés után.  

Történet elmesélése, élménybeszámoló, előre megírt szerep eljátszása egyszerű nyelvtani 

szerkezetekkel, mondatfajtákkal.  

Minta alapján összefüggő szöveg alkotása; szavak, szócsoportok, cselekvéssorok 

összekapcsolása 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. Tanári 

példa vagy autentikus hangzóanyag meghallgatás utáni elismétlése, a célnyelvi normához 

közelítő kiejtés gyakorlása.  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  

Rövid történetek, élménybeszámolók, szerepek, leírások (pl. képleírás, tanulói munka 

bemutatása), előadás, prezentáció, témakifejtés.  
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Fejlesztésiegység  Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás  

A1 nyelvi szint, azaz közös feldolgozást követően egyszerű olvasott 

szövegek lényegének, tartalmának megértése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Az ismerős témákról szóló rövid szövegek megértése;  az 

alapvető információk megtalálása az egyszerű, hétköznapi 

szövegekben;  

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;  

 

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.  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  

Mesék, rövid történetek, versek, dalszövegek, cikkek a korosztálynak szóló újságokból és 

holnapokról, útleírások, hirdetések, plakátok, hagyományos és elektronikus nyomtatványok,  

képregények, egyszerű üzenetek, képeslapok, feliratok, étlap, menetrend, egyszerű biztonsági 

előírások, magánlevelek.  

 

 

Fejlesztésiegység  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 

interakciókban;  

gondolatok kifejezése egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt 

mondatsorokban.  

A fejlesztés tartalma  
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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).  

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 SMSben 

használt emotikon, rajz, ábra, diasor).  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  

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

 

 

Ajánlott témakörök  

 

Az 5–6. évfolyamon megismert témakörök a tanulók életkorának megfelelően új szempontból, 

magasabb nyelvi szinten újra feldolgozhatók és bővíthetők, ezért az új témák mellett ezek is 

szerepelnek a táblázatban.  

 

Ajánlott témakörök  Kapcsolódási pontok  Óraszám  

Család   

Személyleírás.  

Családtagok bemutatása, 

családfa.  

Családi események, közös 

programok.  

Családi ünnepek.  

Nagyszüleim világa.  

Erkölcstan: társas kapcsolatok: 

család, otthon; az ember az 

időben: gyermekkor, felnőttkor, 

öregkor.  

 

Hon- és népismeret: családunk 

története  

Technika, életvitel és gyakorlat: 

családi munkamegosztás.  

5 óra  

Otthon   

Otthonom, szűkebb 

környezetem.  

Lakóhelyiségek, bútorok, 

berendezési tárgyak. 

Lakóhelyem, tágabb 

környezetem.  

Otthonok és nevezetességek a 

célnyelvi országban és a  

Matematika: tájékozódás a 

térben.  

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: család 

és lakóhely.  

 

Hon- és népismeret: az én 

városom, falum.  

5 óra  

 

nagyvilágban.  
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Étkezés  

Napi étkezések.  

Kedvenc ételeim, italaim. 

Egészséges táplálkozás. 

Receptek, főzés, sütés, 

főzőműsorok.  

Étkezési szokások a célnyelvi 

kultúrában és a nagyvilágban.  

Biológia-egészségtan: 

táplálkozás.  

 

Kémia: egészséges táplálkozás: a 

zsírok és cukrok szerepe.  

 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

családi munkamegosztás.  

 

Matematika: halmazok, 

diagramok készítése, 

értelmezése, táblázatok olvasása.  

6 óra  

Idő, időjárás 

Időjárás.  

Időjárási rekordok.  

Időjárási jelenségek.  

 

Földrajz: éghajlat és lakóhelyek; 

időjárási, éghajlati elemek.  

 

Fizika: természeti katasztrófák.  

5 óra  

Öltözködés 
Ruhadarabok.   

Kedvenc ruháim.  

Divat világa.  

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

öltözködés, divat.  

 

Erkölcstan: szokások, társadalmi 

szabályok.  

6 óra  

Sport  

Testrészek és mozgás. 

Kedvenc sportom.  

Sportok, sportfelszerelések.  

Extrém sportok.  

Sportversenyek, olimpia.  

Biológia-egészségtan: az ember 

megismerése és egészsége.  

 

Testnevelés és sport: mozgásos 

játékok, sportversenyek, 

szabályok.  

7 óra  

Iskola, barátok  

Iskolám, osztálytermünk. 

Osztálytársaim, barátaim 

jellemzése, bemutatása. 

Tanórán kívüli közös 

programjaink.  

 

Erkölcstan: társas kapcsolatok:  

barátság, szeretet, tisztelet, 

egymás segítése.  

7 óra  

Szabadidő, szórakozás 

Szabadidős tevékenységek, 

kedvenc időtöltésem.  

Internet, interaktív játékok. 

Mozi, színház, zenehallgatás, 

kiállítások.  

Közös időtöltés barátokkal.  

Születésnapi parti. 

Testnevelés és sport: sportok.  

Ének–zene: zenehallgatás. 

Dráma és tánc: színház, 

előadások.  

Vizuális kultúra: múzeumok, 

kiállítások.  

7 óra  
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Informatika: Az információs 

technológián alapuló 

kommunikációs formák,  

 

 médiainformatika.   

Természet, állatok 

Kedvenc állataim.  

Kisállatok, felelős állattartás.  

Kontinensek, tájegységek. 

Hazánk és más országok, más 

kontinensek élővilága.  

Biológia-egészségtan: a 

természetföldrajzi környezet és 

az élővilág összefüggései.  

 

Földrajz: földrészek és óceánok, 

felszínformák, hazánk természeti 

adottságai; Európán kívüli 

kontinensek, tájak, országok. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

hobbiállatok gondozása.  

5 óra  

Ünnepek és szokások 

Az én ünnepeim. Családi 

ünnepek.  

Ünnepek itthon és a 

nagyvilágban.  

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

hétköznapok, ünnepek.  

 

Hon- és népismeret: találkozás a 

múlttal: ünnepeink eredete és 

szokásrendje.  

5 óra  

Város, bevásárlás  

Városok, települések, falvak.  

Épületek, utcák.  

Tájékozódás, útbaigazítás. 

Üzletek, bevásárlóközpontok, 

piac. Vásárlás.  

Látnivalók, nevezetességek 

a lakóhelyemen. Híres 

városok és nevezetességeik.  

Matematika: tájékozódás a 

térben, térbeli alakzatok.  

 

Földrajz: országok, városok.  

 

Hon- és népismeret: az én 

városom, falum, a hazai táj, a 

világörökség elemei.  

 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

közlekedés, vásárlás.  

8 óra  
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Utazás, pihenés  

Vakáció, nyaralás.  

Táborok, osztálykirándulás.  

Közlekedési eszközök.   

Közlekedési táblák, szabályok.  

Utazás belföldön és külföldön.  

Földrajz: tájékozódás a földrajzi 

térben, Európa, Európán kívüli 

kontinensek, tájak, országok.  

 

Biológia-egészségtan: az erdők 

világa.  

Hon- és népismeret: az én 

városom, falum, a hazai táj, a 

világörökség elemei.  

7 óra  

Fantázia és valóság 

Kedvenc olvasmányaim, 

könyveim.  

Képzeletem világa.  

Utazás a jövőbe.  

Dráma és tánc: dramatikus 

játékok.  

 

Vizuális kultúra: képzeletem 

világa.  

4 óra  

Zene, művészetek  

Kedvenc zeném, együttesem.  

Film- és színházi élményeim.  

Kedvenc múzeumom.  

Ének–zene: zenehallgatás.  

 

Dráma és tánc: színház, 

előadások.  

4 óra  

 

Kiállítások, rendezvények, 

koncertek.   

 

 

Vizuális kultúra: múzeumok, 

kiállítások.  

 

Környezetünk védelme 

Veszélyeztetett állat- és 

növényvilág.  

Nevezetes napok: Fák és 

madarak Napja, a Víz 

Világnapja, a Duna Napja. 

Szelektív hulladékgyűjtés.  

 

Biológia-egészségtan: 

környezeti rendszerek állapota, 

védelme, fenntarthatósága. 

Fizika: energiatermelési 

eljárások.  

Földrajz: globális problémák, 

fenntarthatóság, védett hazai és 

nemzetközi természeti értékek 

példái.  

Technika, életvitel és gyakorlat: 

tudatos vásárlás, egészséges 

életmód.  

5 óra  

Egészséges életmód  

A rendszeres testedzés.  

A helyes táplálkozás.  

Betegségek és megelőzésük.  

Biológia-egészségtan: 

betegségek megelőzése.  

 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

egészséges életmód.  

6 óra  

Felfedezések  

Nagy földrajzi felfedezések.  

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

felfedezők és feltalálók. Hon- és 

népismeret: a magyar tudomány 

és kultúra eredményei a 

világban.  
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Tudomány, technika  

Feltalálók és találmányok. Híres 

feltalálók és életútjuk.  

 

Biológia-egészségtan: 

tudománytörténet.  

 

Hon- és népismeret: a magyar 

tudomány és kultúra eredményei 

a világban.  

4 óra  

Múltunk és jövőnk  

Családom múltja, gyökereim.  

Az én jövőm.  

Iskolám múltja, jelene.  

A jövő iskolája.  

Lakóhelyem régen és most.  

A jövő városa.  

Földünk jövője.  

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

különböző korszakok, globális 

problémák.  

Hon- és népismeret: Az én 

világom. Találkozás a múlttal. 

Földrajz: településtípusok; 

környezettudatosság, 

környezetvédelem.  

Erkölcstan: a munka világa. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

pályaorientáció: szakmák, 

foglalkozások.  

4 óra  

Média, kommunikáció  

Internet, interaktív játékok,  

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

4 óra  

közösségi oldalak. 

Infokommunikációs eszközök a 

mindennapokban.  

A média szerepe a 

hétköznapokban.  

 

hírközlés. A média és a 

nyilvánosság szerepe.  

 

Biológia-egészségtan: 

kommunikáció az állatvilágban. 

Informatika: az információs 

technológián alapuló 

kommunikációs formák, 

médiainformatika.  

 

Összesen: 108 óra  

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN  

A változat  

 

 

7–8. évfolyam  

 

A biológia tantárgy tartalma a természettudományos műveltség sajátos és egyben szerves része. 

Különös jelentőségét az adja, hogy az élő természettel foglalkozik, amelynek része a 

társadalomban élő, tanuló ember is. Az e kerettantervben szereplő biológia tantárgy témakörei, 

és azok feldolgozási módjai a NAT azon törekvésére építenek, amely szerint a 

természettudományokban való alapvető jártasság nemcsak az orvosok, mezőgazdászok, 

környezetvédők, biológusok és a szaktudósok, hanem minden ember számára fontos. A 

biológia tanulása által a diákok nemcsak az élő természet szépségét és változatosságát, de saját 

szervezetük működését is megismerik, miközben egyre jobban megértik a természeti 
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törvényszerűségeket, a jelenségek hátterében zajló folyamatokat és a közöttük lévő 

összefüggéseket.  

Az általános iskolai biológia az alsó tagozatos környezetismeret, illetve az 5–6.  

évfolyamon tanult természetismeret tantárgy folytatása, de azoktól eltérően már csak az élők 

világával foglalkozik. A tantárgy tanulásának fontos feladata a természetről és az emberről, a 

kettő kapcsolatáról való szemlélet formálása, a diákok egészséges életmódjának és 

környezettudatos magatartásának alakítása.  

Annak érdekében, hogy diákjaink nyitottak legyenek a világra, tudjanak tapasztalati 

tényekből következtetéseket levonni, felismerjék a problémákat, keressék azok okait, és 

életkoruknak megfelelő válaszokat fogalmazzanak meg a felvetődött kérdésekre, a biológia 

tanulása során a mindennapi életben tapasztalható jelenségekből, problémákból kiindulva 

jutunk el a megoldáshoz szükséges ismeretekhez, és azok alkalmazásához.  

A tartalmak egy része lehetőséget ad a társadalom és a gazdaság aktuális problémáinak 

felismerésére és értelmezésére, az aktív és felelős állampolgári magatartás gyakorlására.  

A célok megvalósításához elengedhetetlen, hogy a tanulók aktívan részt vegyenek az 

ismeretszerzés folyamatában. Ehhez megfelelő motiváció, tanulási környezet és az (inter)aktív 

tanulási formákat támogató tanulásszervezés szükséges, amelynek során folyamatosan fejlődik 

a természettudományos gondolkodáshoz nélkülözhetetlen megfigyelőképesség, a könyvtári és 

más információforrások használata, az információk rögzítésének és felidézésének képessége. 

Ennek során alakul a diákok egyéni tanulási stílusa és együttműködési képessége, megtanulnak 

másokkal együttműködni és csoportban tanulni.  

A 7–8. évfolyamon a diákoknak az élővilág és az élőlények iránti szeretetére és 

kíváncsiságára építve – a fiatalabb korra jellemző – közvetlen megfigyelésen és 

tapasztalatszerzésen alapuló, többnyire leíró jellegű tudásépítés mellett egyre erőteljesebben 

jelenik meg az absztrakt gondolkodás fejlesztése.A természet szépségére, az élővilág  

„érdekes dolgaira” történő rácsodálkozás a kíváncsiság kielégítése és fenntartása mellett azokat 

a pozitív érzelmeket mozgósítja, melyek motiváló hatása a tanulás fáradtságosabb szakaszain is 

átsegíti a tanulót.  

A tanítás-tanulás folyamatát a fejlesztő értékelés segíti, amely támogatja a tanulónak a 

tanulás folyamatában való aktív részvételét, segíti a reális önismeret alakulását és az önálló 

tanulási stratégiák kiépítését.  

A tananyag a természet leíró megismeréséből kiindulva fokozatosan halad a jelenségek 

hátterében lévő általános természeti törvények felismerése, a természetben lévő kölcsönhatások 

megismerése és megértése felé. A Föld nagy tájai zonális életközösségeinek megismerése 

során, e biomok jellegzetes élőlényeinek megismerése által világossá válnak a fajok elképesztő 

sokfélesége mögött rejlő alapvető törvényszerűségek: a testfelépítésnek és a működésnek, 

illetve az állati viselkedésnek a környezeti feltételekhez való alkalmazkodása. Példák sorozatán 

keresztül derül fény az életközösségek felépülésének törvényszerűségeire, és a fajok közötti 

kapcsolatok különböző típusainak megismerésére. Sor kerül a fajok sokféleségében való 

rendszerezés szükségszerűségének belátására és a tudományos rendszerezés alapjainak a 

megismerésére.  

Az egyedekből álló szerveződés, valamint az egyedek jellemzésének és működési 

sajátosságainak a megismerését az egyed alatti szerveződési szintek megismerése követi: a 

struktúra és a funkció közötti kapcsolat megvalósulása a sejtekben és a szövetekben, a növényi 

és az emberi szervekben, szervrendszerekben.  
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A környezettudatosság és a fenntarthatóság tantárgyakon átívelő nevelési feladat, amely 

karakteresen kötődik a természettudományos tárgyakhoz és a biológiához. Megvalósítása 

leginkább az életközösséggel és az emberrel foglakozó tematikus egységeknél valósítható meg.   

A tudományos megismerés során nemcsak a „mi van a természetben?”, hanem „miért 

éppen úgy van?” kérdésre is keressük a választ. Több témakör tartalma ad lehetőséget arra, 

hogy a tanulók tervezett megfigyeléseket, kísérleteket, méréseket végezzenek, és 

tapasztalataikról feljegyzéseket készítsenek. A balesetmentes kísérletezés fegyelemre szoktat, 

miközben fejleszti a megfigyelés és az elemzés képességét. Az önálló tanulás megvalósítását 

segítik a gyűjtőmunkára épülő, prezentációval is kísért kiselőadások és projektek, melyek 

információhordozók alkalmazására és természettudományi témájú ismeretterjesztő források 

keresésére, követésére, értelmezésére épülnek. A tudomány gyakorlati alkalmazásának 

felelősségét az egészség, a természeti erőforrások és a környezeti rendszerek állapotának 

kontextusában helyezzük el.  

Az ember megismerése és egészsége fejlesztési feladataihoz kapcsolódó tartalmaknak 

és tevékenységeknek meghatározó szerepük van a kamaszok reális önismeretének alakításában. 

Nevelési feladataink súlypontjai a testi-lelki egészségre, a családi életre nevelésre, az önismeret 

és a társas kultúra fejlesztésére és a fenntarthatóságra koncentrálnak. Szándékainknak azonban 

van erkölcsi–állampolgári vetülete is, azaz az önmaga cselekedeteiért és azok 

következményeiért viselt felelősség tudatával rendelkező személyiség alakítása.   

 

7. osztály  

 

Év eleji ismétlés, órakeret 1 óra 

 

 

Tematikai egység/  

Fejlesztési cél  
 Az élőlények változatossága I.  Órakeret  

 Csapadékhoz igazodó élet a forró éghajlati övben  10 + 1óra  

Előzetes tudás  Az éghajlat elemei, talaj (humusz), éghajlati övezetek, a környezeti  

 

 tényezők hatása az élőlényekre, táplálkozási lánc, a víz körforgása a 

természetben.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A rendszerszemlélet fejlesztése az élővilág és a környezet 

kapcsolatának, az életközösségek szerkezetének, időbeni változásának 

elemzése során.    

Az életközösségek belső kapcsolatainak megértése a fajok közötti 

kölcsönhatások típusain keresztül.  

Az életközösségek veszélyeztetettségének felismerése, a lokális 

környezetszennyezés globális következményeinek feltárása.  

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások,  

ismeretek  

Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  
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Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások:  

Hogyan határozzák meg az 

élettelen környezetei tényezők az 

élőket, az élők az élőket, az 

élettelen az élőket, az élettelen az 

élettelent?  

Miért elképzelhetetlen az ÉLET a 

Földön víz nélkül?   

Szobanövényeink egy része 

trópusi eredetű. Milyen ápolási 

igényben nyilvánul ez meg (pl. 

orchideák, broméliák, kaktuszok, 

filodendron)?   

Milyen következményekkel jár az 

erdők kiirtása? Milyen forrásból 

tudjuk C-vitamin szükségletünket 

kielégíteni a téli hónapokban?  

Ismeretek:  

A környezeti tényezők (fény, 

hőmérséklet, levegő, víz, talaj) 

hatása a növényzet kialakulására. 

A víz szerepe a földi élet 

szempontjából (testalkotó, élettér, 

oldószer).   

Példák az élőlényeknek a magas 

hőmérséklethez való 

alkalmazkodásra.   

Az életközösségek vízszintes és 

függőleges rendeződése mint a 

környezeti feltételek optimális 

kihasználásának eredménye.  

A forró éghajlati öv jellegzetes 

biomjainak jellemzése (területi 

elhelyezkedés, kialakulásuk okai, 

főbb növény- és állattani 

jellemzői).  

Példák a növények környezethez 

való alkalmazkodására 

(szárazságtűrő, fénykedvelő, 

árnyéktűrő).  

Példák a víz fontosságára. A 

magas hőmérséklet mellett a 

csapadék mennyiségéhez, illetve 

eloszlásához való alkalmazkodási 

stratégiák (testfelépítés, életmód, 

élőhely és viselkedés) 

bemutatása néhány jellegzetes 

forró éghajlati növény és állat 

példáján keresztül.  

Az élővilággal kapcsolatos térbeli 

és időbeli mintázatok  

magyarázata a forró éghajlati öv 

biomjaiban.  

A kedvezőtlen környezet és a 

túlélési stratégiákban 

megnyilvánuló alkalmazkodás  

felismerése.   

Táplálkozási lánc összeállítása a 

forró éghajlati öv biomjainak 

jellegzetes élőlényeiből. A 

trópusokról származó 

gyümölcsökkel és fűszerekkel 

kapcsolatos  fogyasztási szokások 

elemzése; kapcsolatuk a 

környezetszennyezéssel.  

Projektmunka lehetősége: a forró 

éghajlati övben megvalósuló 

emberi tevékenység (, az 

ültetvényes gazdálkodás, a 

fakitermelés, a vándorló-égető 

földművelés, a vándorló 

állattenyésztés, túllegeltetés, az 

emlősállatok túlzott vadászata, a  

Földrajz: A Föld gömb 

alakja és a földrajzi 

övezetesség, a forró 

éghajlati öv.  

Tájékozódás térképen.  

 

Matematika:  

modellezés; 

összefüggések 

megjelenítése.   

 

Kémia: a víz szerkezete 

és jellegzetes 

tulajdonságai.  

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: A tengeren 

túli kereskedelem 

jelentősége  

(Kolumbusz Kristóf)  

Fajok közötti jellegzetes 

kölcsönhatások (együttélés, 

versengés, élősködés, táplálkozási 

kapcsolat) a trópusi éghajlati öv 

életközösségeiben.  

A biológiai óra.   

Az élőhelyek pusztulásának, azon 

belül az elsivatagosodásnak az 

okai és következményei.  

Gyakorlás.  

gyors népességgyarapodás) 

hatása a természeti folyamatokra; 

cselekvési lehetőségek felmérése. 

Az elsivatagosodás 

megakadályozásának lehetőségei.  

 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Környezeti tényező, életfeltétel, tűrőképesség, környezethez való 

alkalmazkodás; trópusi esőerdő, erdős és füves szavanna, trópusi sivatag, 

elsivatagosodás; versengés, együttélés, táplálkozási lánc; gerinces, hüllő, 

madár, emlős.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  
Az élőlények változatossága II. Az élővilág 

alkalmazkodása a négy évszakhoz  

Órakeret 

12 + 1óra  

Előzetes tudás  
A környezeti tényezők hatása az élőlényekre, az éghajlat elemei és 

módosító hatásai, éghajlati övezetek, táplálkozási lánc.   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Életközösségek felépítésének és belső kapcsolatrendszerének 

megismerése megfigyelések és más információforrások alapján. Az 

élőlények alkalmazkodásának bizonyítása a testfelépítés, életmód, 

élőhely és viselkedés kapcsolatának elemzésével.   

Az emberi szükségletek kielégítésének környezeti következményei, 

veszélyei feltárása során a globális problémákról való gondolkodás 

összekapcsolása a lokális, környezettudatos cselekvéssel.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások:  

Honnan „tudja” egy növény, 

hogy mikor kell virágoznia? 

Honnan „tudja” a rigó, hogy 

mikor van tavasz?  

Hogyan változik egy rét, vagy a 

park füve a nyári szárazságban, 

illetve eső után?  

A természetes növénytakaró 

változása a tengerszint feletti 

magasság, illetve az egyenlítőtől 

való távolság függvényében. 

Hogyan alakulnak ki a savas esők 

és hogyan hatnak a természetre?   

 

Ismeretek:  

A környezeti tényezők és az 

élővilág kapcsolatának 

bemutatása a méréskelt övi 

biomok néhány jellegzetes 

élőlényének példáján.   

A környezeti tényezők élővilágra 

tett hatásának értelmezése a 

mérsékelt övi (mediterrán, 

kontinentális, tajga, 

magashegységi övezetek, déli és 

északi lejtők) fás társulások 

összehasonlításával.  

A megismert állatok és növények 

jellemzése (testfelépítés, életmód, 

szaporodás) csoportosítása 

különböző szempontok szerint. 

Példák az állatok közötti  

Földrajz: Mérsékelt 

övezet, mediterrán 

éghajlat, óceáni 

éghajlat, kontinentális 

éghajlat, tajgaéghajlat, 

függőleges földrajzi 

övezetesség.  

Időjárási jelenségek, a 

földfelszín és az 

időjárás kapcsolata, 

légköri és tengeri 

áramlatok (Golfáramlat, 

szélrendszerek). 

Csapadékfajták.  

 

Vizuális kultúra:  
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A mérsékelt övezet és a 

magashegységek környezeti 

jellemzői.   

A mérsékelt éghajlati övezet 

biomjainak (keménylombú erdők, 

lombhullató erdőségek, füves 

puszták jellemzői) jellemzése 

(földrajzi helye, legjellemzőbb 

előfordulása, környezeti feltételei, 

térbeli szerkezete, jellegzetes 

növény- és állatfajok).  

 

A mérsékelt öv biomjainak 

jellegzetes növényei és állatai.  

Fajok közötti kölcsönhatások 

néhány jellegzetes hazai 

társulásban (erdő, rét, vízvízpart).  

Az ember természetátalakító 

munkájaként létrejött néhány 

tipikus mesterséges  

(mezőgazdasági terület, ipari 

terület, település) életközösség a 

Kárpát-medencében.   

A környezetszennyezés jellemző 

esetei és következményei (levegő, 

víz, talajszennyezés).  

Invazív és allergén növények 

(parlagfű). Kiselőadások, egyéni 

felkészülés alapján.  

kölcsönhatásokra a jellegzetes 

hazai életközösségekben.  A 

lakóhely közelében jellegzetes 

természetes és mesterséges 

életközösségek összehasonlítása. 

Az ember és a természet sokféle 

kapcsolatának elemzése 

csoportmunkában:   

 A természetes élőhelyek 

pusztulásának okai (pl. savas 

eső, fakitermelés, az 

emlősállatok túlzott vadászata, 

felszántás, legeltetés, 

turizmus) és veszélyei; a 

fenntartás lehetőségei.  

 Aktuális 

környezetszennyezési 

probléma vizsgálata.  

 Az invazív növények és 

állatok betelepítésének 

következményei.  

 Gyógy- és allergén növények 

megismerése.  

Gyógynövények  

felhasználásának, az allergén 

növények ellen való védekezés 

formáinak ismerete és 

jelentőségének felismerése A 

lakókörnyezet közelében lévő 

életközösség megfigyelése: a 

levegő-, a víz- és a  

talajszennyezés forrásainak, a 

szennyező anyagok típusainak és 

konkrét példáinak megismerése, 

vizsgálata.  

Lehetséges projektmunka: helyi 

környezeti probléma felismerése, 

a védelemre vonatkozó javaslat 

kidolgozása.  

formakarakterek, 

formaarányok.  

 

Magyar nyelv és 

irodalom: Szövegértés 

- a szöveg egységei 

közötti tartalmi 

megfelelés felismerése; 

a szöveg elemei közötti 

ok-okozati, 

általánosegyes vagy 

kategóriaelem viszony 

magyarázata. Petőfi: 

Az Alföld.  

 

Matematika:  

Algoritmus követése, 

értelmezése, készítése. 

Változó helyzetek 

megfigyelése; a 

változás kiemelése 

(analízis). Adatok 

gyűjtése, rendezése, 

ábrázolása.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Tundra, plankton, egysejtű, moszat, szivacs, csalánozó, gerinces, hal, madár, 

emlős; környezeti tényező, tűrőképesség, táplálkozási hálózat, fenntartható 

fejlődés.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Az élőlények változatossága III.  

Az élővilág alkalmazkodása a hideghez, és a 

világtenger övezeteihez  

Órakeret 

10 + 1óra  
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Előzetes tudás  
Éghajlati övezetek, vizek– vízpartok élővilága; környezeti tényezők, 

életfeltételek, a fajok közötti kölcsönhatások típusai  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai  

 

Az élővilág sokféleségének, mint értéknek felismerése.  

Az életközösség anyag- és energiaáramlása és az egyensúlyi állapot 

közötti összefüggés megértése.  

A Föld globális problémáinak összegzése, a fenntarthatóságot támogató 

életvitel, illetve az egyéni és közösségi cselekvés megalapozása.  

A tudomány és a technika a társadalomban és a gazdaság fejlődésében 

játszott szerepének bemutatása konkrét példák alapján.  

A kutató és mérnöki munka jelentőségét felismerő és értékelő attitűd  

megalapozása.   

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások,  

ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

Miért élhetnek fenyők, illetve 

örökzöld növények a mediterrán 

és az északi mérsékelt éghajlaton 

is?  

Miben hasonlít a sivatagi, illetve a 

hideg égövi állatok túlélési 

stratégiája?  

Miben mások a szárazföldi és a 

vízi élőhelyek környezeti 

feltételei?  

Milyen veszélyekkel jár a globális 

fölmelegedés a sarkvidékek és az 

egész Föld élővilágára?   

 

Ismeretek:  

A hideg éghajlati övezet 

biomjainak jellemzése az extrém 

környezeti feltételekhez való 

alkalmazkodás szempontjából.   

A világtenger, mint élőhely: 

környezeti feltételei, tagolódása.  

A világtengerek jellegzetes 

élőlényei, mint a vízi környezeti 

feltételekhez való alkalmazkodás 

példái.   

Az életközösségek belső 

kapcsolatai, a fajok közötti 

kölcsönhatások konkrét típusai. 

Anyagforgalom  és 

Az extrém környezeti 

feltételekhez (magas és alacsony 

hőmérséklet, szárazság) való 

alkalmazkodás eredményeként 

kialakuló testfelépítés és életmód 

összehasonlítása a hideg és a 

trópusi övben élő élőlények 

példáin.   

Önálló kutatómunka: a 

világtengerek 

szennyezésével kapcsolatos 

problémák.  A megismert 

élőlények csoportosítása 

különböző szempontok 

szerint.   

Táplálkozási lánc és 

táplálékpiramis összeállítása a 

tengeri élőlényekből. Példák a 

fajok közötti kölcsönhatásokra a 

tengeri életközösségekben. 

Kutatómunka: nemzetközi 

törekvések a 

környezetszennyezés 

megakadályozására, illetve a 

környezeti terhelés csökkentésére. 

Az ember természeti 

folyamatokban játszott 

szerepének kritikus vizsgálata 

példák alapján.  

Az életközösségek, a bioszféra 

stabil állapotait megzavaró 

hatások és a lehetséges 

Földrajz: hideg övezet, 

sarkköri öv, sarkvidéki 

öv.  

Matematika: 

táblázatok, rajzos 

modellek, diagramok, 

grafikonok leolvasása, 

megértése.  

 

Fizika: Az 

energiamegmaradás 

elvének alkalmazása.  

Az energiatermelés 

módjai, kockázatai.  

A Nap 

energiatermelése. 

Időjárási jelenségek, 

a földfelszín és az 

időjárás kapcsolata. 

Csapadékfajták. 

Természeti 

katasztrófák. 

Viharok, árvizek, 

földrengések, 

cunamik.  

 

Magyar nyelv és 

irodalom: szövegértés 

- a szöveg egységei 

közötti tartalmi 

megfelelés felismerése; 

szövegben elszórt, 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 

energiaáramlás a tengeri 

életközösségekben.  

következmények azonosítása. 

A környezeti kár, az ipari és  

explicite 

megfogalmazott  

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 

Az élőhelyek pusztulásának okai: 

a prémes állatok vadászata, a 

túlzott halászat, a bálnavadászat, a 

szennyvíz, a kőolaj, a radioaktív 

hulladék, a turizmus 

következményei.  

A Föld globális problémái:  

túlnépesedés - a világ élelmezése, 

fogyasztási szokások – anyag- és 

energiaválság, 

környezetszennyezés – a 

környezet leromlása.  

Konkrét példák a biológiának és  

az orvostudománynak a 
mezőgazdaságra, az  

élelmiszeriparra, a népesedésre 

gyakorolt hatására.  

A fenntarthatóság fogalma, az 

egyéni és közösségi cselekvés 

lehetőségei a fenntarthatóság 

érdekében.  

Az éghajlat hatása az épített 

környezetre (pl. hőszigetelés).  

természeti, időjárási katasztrófák 

okainak elemzése, elkerülésük 

lehetőségeinek bemutatása. Az 

energiaátalakító folyamatok 

környezeti hatásának elemzése, 

alternatív energiaátalakítási 

módok összehasonlítása. Az 

energiatakarékos magatartás 

módszereinek és ezek 

fontosságának megismerése 

önálló forráskeresés és 

feldolgozás alapján.  

Az ismeretszerzés eredményeinek 

bemutatása, mások 

eredményeinek értelmezése, 

egyéni vélemények 

megfogalmazása.  

információk 

azonosítása, 

összekapcsolása, 

rendezése.  

Kulcsfogalmak/  

fogalm 

ak 

Keménylombú erdő, lombhullató erdő, füves puszta, tajga, nyitvatermő, 

zárvatermő, gerinces, hüllő, madár, emlős; táplálkozási hálózat, 

táplálkozási piramis. Energiaáramlás.  

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Rendszer az élővilág sokféleségében  

Órakeret 

10 + 1óra  

Előzetes tudás  
A főbb növény- és állatcsoportok tulajdonságai.  

A környezethez való alkalmazkodás formái; a testfelépítés, életmód, 

élőhely és viselkedés kapcsolata.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Az élővilág rendszerezésében érvényesülő szempontok értelmezése.  

A hierarchikus rendszerezés elvének alkalmazása.  

A tudományos modellek változásának felismerése.  

A tudományos módszerek és a nem tudományos elképzelések 

megkülönböztetése.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek  

Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

Mire jó a dolgok (könyvek, zenék, 

ruhák, gyűjtemények) 

csoportosítása és rendszerezése a  

A rendszerezés és a csoportosítás 

közti különbség megértése. 

Irányított adatgyűjtés, majd vita a 

darwinizmussal és az evolúcióval 

kapcsolatos hitekről és  

Magyar nyelv és 

irodalom: Egy 

hétköznapi kifejezés 

(rendszerezés) alkalmi 

jelentésének  

hétköznapi életben?   

Milyen szempontok szerint lehet 

csoportosítani az élőlényeket? 

Miért nem igaz, hogy az ember a 

majomtól származik?   

 

Ismeretek:  

Az élőlények csoportosításának 

lehetőségei.  

A tudományos rendszerezés 

alapelvei a leszármazás elve, és 

néhány jellegzetes bizonyítéka. 

Az élővilág törzsfejlődésének 

időskálája.  

Baktériumok, egyszerű 

eukarióták, gombák, növények 

és állatok általános jellemzői.   

A növények és állatok országa 

jellegzetes törzseinek általános 

jellemzői. Növény és 

állatfelismerési gyakorlatok.  

tévhitekről.   

Főbb rendszertani kategóriák 

(ország, törzs, osztály, faj) 

megnevezése, a közöttük lévő 

kapcsolat ábrázolása.  

A földtörténeti, az evolúciós és a 

történelmi idő viszonyának 

bemutatása, az egyes változások 

egymáshoz való viszonyának 

érzékelése.  

A hazai életközösségek 

jellegzetes fajainak rendszertani 

besorolása (ország, törzs). A főbb 

rendszertani csoportok 

jellemzőinek felismerése 1-1 

tipikus képviselőjének példáján.  

Egy magyar múzeumban, 

nemzeti parkban, 

természettudományi 

gyűjteményben stb. tett látogatás 

során látott, korábban ismeretlen 

fajok elhelyezése – a testfelépítés 

jellegzetességei alapján - a fő 

rendszertani kategóriákban.  

felismerése; a szöveg 

egységei közötti 

tartalmi megfelelés 

felismerése.Kulturált 

könyvtárhasználat.  

 

Matematika: Halmazok 

eszközjellegű 

használata.  

Fogalmak egymáshoz  

való viszonya: alá- és 

fölérendeltségi 

viszony; 

mellérendeltség. 

Rendszerezést segítő 

eszközök és 

algoritmusok.  

 

Földrajz: a 

természetföldrajzi 

folyamatok és a 

történelmi események 

időnagyságrendi és 

időtartambeli 

különbségei.  

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: tájékozódás 

a térben és időben.   

Kulcsfogalmak/  

fogalm 

ak 

Rendszerezés, rendszertani kategória; ország, törzs, osztály.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Részekből egész  

Órakeret 

11 + 1óra  

Előzetes tudás  A növények és az állatok testfelépítése; táplálkozási lánc; szaporodási 

típusok a növény- és az állatvilágban.   

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 

A tematikai 

egység 

nevelésifejlesztési 

céljai  

A rendszerszemlélet fejlesztése rendszer és környezete kapcsolatának 

elemzésén keresztül.  

A rész és egész viszonyának felismerése az élő egységes egész és a 

benne összehangoltan működő szerveződési szintek összefüggésében. A 

növényi és az állati sejt hasonlóságainak megállapításával a természet 

egységére vonatkozó elképzelések formálása.  

Az ember természetben elfoglalt helye a természetben megjelenő 

méretek és nagyságrendek érzékeltetésével.  

A sejtszintű és a szervezetszintű életfolyamatok összekapcsolása a 

növényi sejt és növényi szervek működésének példáján.  

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások,  

ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

Hogyan tudunk különbséget tenni 

élő és élettelen, növény és állat 

között?   

Miben egyezik, és miben 

különbözik a madarak tojása, a 

halak ikrája és a mohák spórája? 

Minek a megfigyelésére 

használunk távcsövet, tükröt, 

nagyítót, mikroszkópot?  Mi a 

magyarázata annak, hogy a 

táplálkozási láncok általában zöld 

növénnyel kezdődnek?  

 

Ismeretek: Az élő szervezet 

mint nyitott rendszer.  

A rendszer és a környezet 

fogalma, kapcsolata, biológiai 

értelmezése.  

A biológiai szerveződés egyeden 

belüli szintjei, a szintek közötti 

kapcsolatok.  

Testszerveződés a növény- és 

állatvilágban.   

Az eukarióta sejt 

fénymikroszkópos szerkezete, a fő 

sejtalkotók (sejthártya, sejtplazma, 

sejtmag) szerepe a sejt 

életfolyamataiban.  A fény-, illetve 

az elektronmikroszkóp 

felfedezése, jelentősége a 

természettudományos 

megismerésben.  

A sejtosztódás fő típusai, és 

szerepük az egyed, illetve a faj 

fennmaradása szempontjából.  A 

növényi és az állati szövetek fő 

típusai, jellemzésük.   

A növények táplálkozásának és 

légzésének kapcsolata; jelentősége 

a földi élet szempontjából.  Az 

élőlényeket/sejteket felépítő 

anyagok (víz, ásványi anyagok, 

szénhidrátok, zsírok és olajok, 

fehérjék, vitaminok) és szerepük  

Az élővilág méretskálája: a 

szerveződési szintek 

nagyságrendjének 

összehasonlítása.   

A rendszer és a környezet 

fogalmának értelmezése az egyed, 

és az egyed alatti szerveződési 

szinteken.  

A rendszerek egymásba 

ágyazottságának értelmezése az 

egyeden belüli biológiai 

szerveződési szintek példáján. 

Növényi és állati sejt 

megfigyelése, összehasonlításuk. 

A felépítés és a működés 

összefüggései a növényi és az 

állati sejt példáján.   

Kutatómunka a mikroszkópok 

felfedezésével és működésével 

kapcsolatban.  

Növényi és állati sejtek 

megfigyelése fénymikroszkópban. 

A sejtosztódási típusok 

összehasonlítása az 

információátadás szempontjából. 

Néhány jellegzetes növényi és 

állati szövettípus vizsgálata; a 

struktúra és a funkció közötti 

kapcsolat jellemzése a megfigyelt 

szerkezet alapján.  A struktúra-

funkció  

kapcsolatának elemzése zöld levél 

szöveti szerkezetének vizsgálata 

alapján.   

Az ivaros és ivartalan szaporodási 

módok összehasonlítása konkrét 

példák alapján.  

Néhány jellegzetes állati és 

növényi szövet megfigyelése 

fénymikroszkópban. Vázlatrajz 

készítése.  

A sejt anyagainak vizsgálata. A 

balesetmentes kísérletezés 

szabályainak betartása.  

Magyar nyelv és 

irodalom: szövegértés 

- a szöveg egységei 

közötti tartalmi 

megfelelés 

felismerése; a 

szövegben 

megfogalmazott  

feltételeket teljesítő 

példák azonosítása.  

 

Matematika:  

Fogalmak egymáshoz  

való viszonya: alá- és 

fölérendeltségi 

viszony; 

mellérendeltség 

értelmezése.  

Tárgyak, jelenségek, 

összességek 

összehasonlítása 

mennyiségi  

tulajdonságaik (méret) 

szerint; becslés, 

nagyságrendek.  

 

Fizika: lencsék, 

tükrök, mikroszkóp.  

 

Kémia: a víz 

szerkezete és 

tulajdonságai, oldatok, 

szerves anyagok.  

 

Informatika: adatok 

gyűjtése az internetről.  

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 

az életműködések 

megvalósulásában. A 

szaporodás mint a faj 

fennmaradását biztosító 

életjelenség. Fő típusai. 

gyakorlatok.  

  

Kulcsfogalmak/  

fogalm 

ak 

Szerveződési szint, sejt, szövet; sejtalkotó, táplálkozás, anyagszállítás, 

légzés, ivaros és ivartalan szaporodás.  

  

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Szépség, erő, egészség  

Órakeret 

10+1 óra  

Előzetes tudás  
A kültakaró és a mozgás szerveinek legfontosabb jellemzői; a 

hám-, a kötő- és támasztó-, valamint az izomszövetek szerkezete.   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Az egészséges életvitel szokásrendszerének kialakítása érdekében a 

rendszeres testmozgás és a bőrápolás iránti igény felkeltése. Az 

egészséget veszélyeztető tényezők azonosítása, az ismeretek és 

tapasztalatok felhasználása a veszély időbeni érzékelése és 

elhárítása érdekében.  

A fogyatékkal élő emberekkel tanúsított elfogadó, segítő, megértő 

magatartás erősítése.  

A reális énkép és az önismeret fejlesztése.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek  

Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

Milyen szerepe van a bőrnek és 

függelékeinek (haj, köröm) a 

vonzó megjelenésben?  Mikor 

és miért izzadunk?  Házi 

kozmetikumok használata, 

illetve hogyan válasszunk 

kozmetikai szereket? -  

Természetes alapanyagok 

előtérbehelyezése.   

Milyen kapcsolat van az ember 

mozgása és fizikai munkavégzése 

között?   

 

Ismeretek:  

Az emberi test síkjai, 

szimmetriája, formavilága, 

esztétikuma.  

A bőr felépítése és funkciói.  A 

bőr szerepe a külső testkép 

kialakításában: a bőr kamaszkori 

változásainak okai, 

következményei.   

A bőr- és szépségápolás.   

A bőr védelme; bőrsérülések és 

ellátásuk.   

Bőrbetegségek (bőrallergia, 

fejtetvesség, rühatka, 

gombásodás).   

A mozgásszervrendszer aktív és 

passzív szervei. Az ember  

A kétoldali szimmetria 

felismerése, példák 

szimmetrikusan és  

aszimmetrikusan elhelyezkedő 

szervekre.  

A bőr szöveti szerkezetének és 

működésének összefüggése.  

Példák a szerkezeti változás – 

működésváltozás összefüggésére. 

A pattanás, a zsíros és a száraz 

bőr, a töredezett haj és köröm 

összefüggése a bőr működésével. 

Öngyógyítás és az orvosi ellátás 

szükségességének felismerése.  

Elsősegélynyújtás bőrsérülések 

esetén.   

Környezetkímélő tisztálkodási és 

tisztítószerek megismerése, 

kipróbálása.  

Az emberi csontváz fő részei, a 

legfontosabb csontok felismerése. 

Példák gyűjtése a jellegzetes 

csontkapcsolatokra.   

Elsősegélynyújtás 

gyakorlása mozgássérülések 

esetén. A mozgássérült és 

mozgáskorlátozott emberek 

segítése.   

Sportoló és nem sportoló  

Informatika: adatok 

gyűjtése az internetről.  

 

Magyar nyelv és 

irodalom: a szöveg 

elemei közötti 

okokozati, 

általánosegyes vagy 

kategóriaelem viszony 

felismerése.  

 

Matematika:  

Modellezés; 

összefüggések 

megjelenítése. 

Szimmetria, tükrözés.  

 

Kémia: az oldatok 

kémhatása.  

 

Fizika: erő, 

forgatónyomaték; 

mechanikai egyensúly.  

 

Testnevelés és sport: a 

bemelegítés szerepe a 

balesetek 

megelőzésében.  

mozgásának fizikai jellemzése 

(erő, munkavégzés).   

A csontok kapcsolódása.  Az 

ízület szerkezete. A porcok 

szerepe a mozgásban. 

Mozgássérülések (ficam, 

rándulás, törés) ellátása, 

mozgásszervi betegségek 

(csipőficam, gerincferdülés, 

lúdtalp) és megelőzésük.  A 

mozgás, az életmód és az 

energia-szükséglet összefüggései.  

osztálytársak napi-és  

hetirendejének összehasonlítása, 

elemzése a mozgás (edzés), 

pihenés, tanulás egyensúlya a test 

napi energiaigénye 

szempontjából.  

Önálló gyűjtőmunka: sportolók, 

edzők, gyógytornászok, ortopéd 

orvosok stb. élményei, 

tapasztalatai a mozgás és a 

testilelki egészség kapcsolatáról.   

 

Kulcsfogalmak/  

fogal 

mak Kültakaró, mozgás-szervrendszer, ízület.   

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 

 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  A fogamzástól az elmúlásig  

Órakeret 

2 óra  

Fogamzástól az 

elmúlásig  

 

 

Előzetes tudás  

 

 

 

 

Sejtosztódás, szaporodási típusok a növény-és állatvilágban, a nemi 

érés jelei.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Felkészítés a felelősségteljes a tudatos családtervezésre.   

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások,  

ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

 

A családi és az egyéni (rokoni, 

iskolatársi, baráti, szerelmi) 

kapcsolatok jelentősége, szerepük 

a személyiség fejlődésében.  

 

 Szerepjáték (önzetlenség, 

alkalmazkodás, áldozatvállalás, 

konfliktuskezelés, 

problémafeloldás).  

 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: szövegértés 

- a szöveg egységei 

közötti tartalmi 

megfelelés 

felismerése; a szöveg 

elemei közötti ok-

okozati, általános-

egyes vagy kategória-

elem viszony 

felismerése; a  

  bibliográfiai rendszer 

mibenléte és 

alkalmazása; a 

szövegben 

megfogalmazott  

feltételeket teljesítő 

példák azonosítása.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  tudatos családtervezés.  
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A fejlesztés várt 

eredményei a  

két évfolyamos 

ciklus végén  

A tanuló érti az éghajlati övezetek kialakulásának okait és a biomok 

összetételének összefüggését az adott térséget jellemző környezeti 

tényezőkkel. Ismeri a globális környezetkárosítás veszélyeit, érti, hogy a 

változatosság és a biológiai sokféleség érték.  

Ismeri és megfelelő algoritmus alapján tudja jellemezni a jellegzetes 

életközösségeket alkotó legfontosabb fajokat, tud belőlük táplálékláncot 

összeállítani. Példákkal tudja illusztrálni az élőlények közötti 

kölcsönhatások leggyakoribb formáit. Be tudja mutatni az egyes 

életközösségek szerkezetét, térbeli elrendeződésük hasonlóságait és 

különbségeit, ismeri az életközösségek változatosságának és változásának 

okait.  

Tud különbséget tenni csoportosítás és rendszerezés között, tisztában van a 

fejlődéstörténeti rendszer alapjaival. Ismeri az élővilág országait, törzseit és 

jellegzetes osztályait. Morfológiai jellegzetességek alapján ismert 

élőlények el tud helyezni a fejlődéstörténeti rendszerben  (maximum osztály 

szintig).  

Látja a sejtek, szövetek, és szervek felépítése és működése közötti 

összefüggést. Érti a sejtszintű és a szervezetszintű életfolyamatok közötti 

kapcsolatot.  

Ismeri az ivaros és az ivartalan szaporodás előnyeit és hátrányait, 

szerepüket a fajok fennmaradásában, a földi élet változatosságának 

fenntartásában.  

Tisztában van saját teste felépítésével és alapvető működési 

sajátosságaival, a férfi és a nő közötti különbséggel és a kamaszkor 

biológiai-pszichológiai problémáival. Ismeri a betegségek kialakulásának 

okait, megelőzésük és felismerésük módjait, az egészséges életmód és az 

elsősegélynyújtás legfontosabb szabályait. Érti a szűrővizsgálatok 

jelentőségét a betegségek sikeres gyógyításában.  

Önállóan és társaival együttdolgozva tud megfigyeléseket, 

vizsgálódásokat, kísérleteket végezni, tapasztalatairól feljegyzéseket 

készíteni, valamint jártassággal rendelkezik a mikroszkóp használatában.  

 

 

 

7–8. évfolyam Erkölcstan 

 

Az általános iskola szakaszzáró éveiben megnő azoknak a kérdéseknek a köre és bővül azoknak 

az élethelyzeteknek a sora, amelyekben a fiatalok önálló döntéseket hoznak – s ezzel együtt 

fokozódik a felelősségük is önmagukkal, társaikkal és környezetükkel szemben. Ez a helyzet 

fontos kapcsolódási pontokat kínál a másokért való felelősségvállalás és az önkéntesség, 

valamint a pályaorientáció témakörének nevelési céljaihoz, illetve a kezdeményezőkészség és 

vállalkozói kompetencia fejlesztéséhez.  

Erre az életkorra új dimenziókkal bővül a fiúk és a lányok kapcsolata, s az ezzel 

összefüggő témák tanórai feldolgozása szerepet vállalhat a testi és lelki egészségre, illetve a 

családi életre való nevelés általános céljainak megvalósításában.  
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13-14 évesen a tanulók már nagymértékben önálló használói a legkülönbözőbb 

technikai eszközöknek, így az erkölcstan órák keretében is kitüntetett helyet kell kapnia a 

médiatudatosságra nevelésnek – hangsúlyozva, hogy ez egyúttal fontos szelete az 

állampolgárságra és demokráciára nevelésnek, valamint az esztétikai-művészeti tudatosság és 

kifejezőképesség fejlesztésének is.  

A 7-8. évfolyamon a tanulók már képesek pontosan érzékelni az egyes társadalmi 

csoportok lehetőségei és életesélyei közötti különbségeket, fel tudják fogni a társadalmi 

igazságosság kérdéskörébe sorolható problémákat, és képesek minderről összefüggésekben 

gondolkodni. Következésképpen az erkölcstan órák keretében direkt formában is 

felvetődhetnek a kirekesztettség, az előítéletek, valamint a méltányosság kérdéseit feszegető 

témakörök. Az órai beszélgetések valamennyi formája elősegítheti a lelkiismeret szociális 

dimenziójának erősödését.  

Szintén fontos sajátossága ennek az életkornak, hogy megkezdődik a személyes világkép 

és világnézet kialakulása, amely ugyan csak évek múltán válik teljesen összerendezetté, de 

ezekben az években az iskola fontos feladata, hogy ezt a folyamatot a maga eszközeivel 

támogassa. A formálódó világképben testet öltő értékekre támaszkodva a fiatalok fokozatosan 

elkezdik elhelyezni magukat a létezés tágabb összefüggésrendszerében.  

Az életkorra jellemző önállósodást az iskola véleményt, választást és döntést igénylő 

helyzetek teremtésével tudja támogatni. Ebből az erkölcstan valós, vagy a valóságoshoz nagyon 

hasonló morális dilemmák mérlegeltetésével veheti ki a maga részét. Ebben a szakaszban a 

dilemmák már hangsúlyosan célozhatják a személyes jövőkép kialakítását, valamint az identitás 

különféle dimenziókban való stabilizálódását. E folyamat részeként fontos szerepet kap az 

erkölcstan órákon annak a megerősítése, hogy másnak ugyanúgy joga van saját identitáshoz, 

amelynek a szokásokban és vélekedésekben megnyilvánuló másságát tiszteletben kell tartani.  

Ugyancsak kiemelt szerep juthat e szakasz óráin az adott konkrét témákhoz kapcsolódó 

információk különféle forrásokból való összegyűjtésének és rendszerezésének, a kritikai 

gondolkodás fejlesztésének és a jelenségek érvekkel alátámasztott értékelésének, valamint a 

disputa jellegű vitáknak és az erkölcsi dilemmavitáknak is.  

 

 

 

 

 

 

 

7. osztály 

 

Tematikai egység 
Ki vagyok én, és mi vezérli a tetteimet? 

Órakeret  

10+2óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

Év eleji ismétlés.  

A nyelv és nyelvhasználat, valamint az emberi kommunikáció 

témakörében szerzett anyanyelvi ismeretek. A tettek belső 

mozgatóerőivel kapcsolatos személyes tapasztalatok.  
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai 

Az önismeret fejlesztése a saját mozgatóerőkre való reflektálás révén.  

Az önelfogadás és az akaraterő fejlődésének támogatása.  

Ösztönzés a személyes értékválasztásra és az ezzel járó feszültségek 

kezelésének gyakorlása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Nyelv és gondolkodás 

Vajon hogyan születik a gondolat? Mi minden befolyásolja, hogy mit 

gondolok? Mindig van-e célja a gondolkodásnak? Milyen kapcsolat 

van a gondolkodás és a nyelv, a fogalmak és a szavak között? Milyen 

kapcsolat van a szavak és a tettek között?  

Hogyan befolyásolhatja a nyelvhasználat a társas kapcsolataimat? 

Vajon aki más nyelvet beszél, az másképp is gondolkodik?  

 

Tudás és értelem 

Mi az, ami igazán érdekel? Hogyan és mit tanulok könnyen? Miben 

vagyok sikeres? Mi az, amiben kevésbé vagyok sikeres, és vajon 

miért? Akarok valamin változtatni ezen a téren? Ha igen, miért és 

hogyan?  

Miben vagyok tehetséges? Hogyan használom és hogyan fejlesztem a 

tehetségemet? Vajon már a születéskor eldől, hogy milyen 

teljesítményt érhet el valaki, vagy a tanulás és a gyakorlás szerepe a 

meghatározó?  Példaképek  

 

Ösztönzők és mozgatóerők 

Mi minden befolyásolja a tetteimet és a döntéseimet? Mik az 

ösztönök, és hogyan hatnak a viselkedésünkre? Mikor jó, hogy 

hatnak ránk, és mikor nem? Tudjuk-e befolyásolni az ösztönös 

késztetéseinket?  

Hogyan hatnak a testi és lelki állapotunkra, tetteinkre a pozitív és a 

negatív érzések és érzelmek? Lehet-e befolyásolni az érzelmeket? 

Milyen igények, vágyak és célok alakítják a döntéseinket? Mi az, ami 

akarattal elérhető, és mi az, ami nem? Hogyan hat ránk a siker, a 

kudarc és a válság?  

Ha én nem vagyok magamért, akkor ki van értem? Elég-e az, ha csak 

magamért vagyok?  

 

Érték és mérték 

Mi az, ami igazán fontos az életemben? Vannak-e olyan értékek, 

amelyek mindenkinek egyformán fontosak? Mik az én értékeim? 

Előfordult-e már olyan döntési helyzet, amikor ütköztek ezek az  

Magyar nyelv és 

irodalom: a 

kommunikációs 

céloknak megfelelő 

szövegek írása; a nyelv 

állandósága és 

változása.  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: tanulási 

pálya; környezet és 

pályaválasztás; 

megélhetés.  

 

Biológia  ̶  

egészségtan: a 

serdülőkor érzelmi,  

szociális és 

pszichológiai 

jellemzői;a 

személyiség 

összetevői, értelmi 

képességek, érzelmi 

adottságok.  

 

Vizuális kultúra: 

érzelmek, hangulatok 

kifejezése; látványok, 

jelenségek asszociatív 

megjelenítése.  

értékek egymással, és választanom kellett közöttük? Mit tettem akkor, 

és mit tennék hasonló helyzetben most? Tudok-e valamilyen 

sorrendet felállítani az értékeim között?  
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Nyelv, gondolkodás, szó, fogalom, tett, nyelvhasználat, tudás, értelem, 

tehetség, siker, kudarc, felelősség, ösztön, érzés, érzelem, igény, vágy, cél, 

döntés, válság, akarat, érték, értékrend, értékütközés.  

 

 

Tematikai egység 
Párkapcsolat és szerelem 

Órakeret  

11+1 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 
A nemi éréssel és a szaporodással kapcsolatos biológiai ismeretek. A 

párkapcsolatok terén szerzett személyes tapasztalatok.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai 

Annak megértetése, hogy milyen szerepet játszik az intim párkapcsolat 

az emberek életében. Az egymás iránti felelősség érzésének felkeltése.  

A szexuális visszaélések veszélyeinek tudatosítása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Vonzódás  

Milyen testi változásokkal jár a serdülőkor, és ezeknek milyen 

lelki hatásai vannak? Milyen okai lehetnek annak, hogy 

egyesekhez vonzódunk, míg mások inkább taszítanak bennünket? 

Honnan tudhatja egy lány és egy fiú, hogy egymás iránti 

vonzódásuk kölcsönös? Ki tegye meg az első lépést és hogyan? Mi 

minden lehet félreértések forrása? Mit szabad és mit nem szabad 

tenni abban az esetben, ha a vonzódás nem kölcsönös?  

 

Együttjárás 

Milyen forrásai és formái lehetnek a szerelemben az örömnek és a 

boldogságnak? Mit jelent a másik tisztelete és az egymás iránti 

felelősség a párkapcsolatban? Hogyan tudják segíteni egymást a 

szerelmesek?  

Mikor elég érett egy fiatal a szexuális kapcsolatra? Hogyan 

kerülhető el a nem kívánt terhesség? Mit jelent és hogyan 

teremthető meg az intimitás a szexuális kapcsolatban?  

Milyen forrásai és formái lehetnek a problémáknak és a 

konfliktusoknak egy párkapcsolatban? Hogyan lehet és meddig 

érdemes feloldani ezeket? Honnan lehet észrevenni, hogy a 

vonzódás már nem kölcsönös? El lehet-e kerülni a lelki sérüléseket 

egy szakítás során?  

 

Házasság, család és otthonteremtés 

Milyennek képzelem azt az embert, aki majd felnőttként a társam 

lesz az életben? Milyen családot és milyen otthont szeretnék? 

Fontos-e a házasságkötés ahhoz, hogy két egymást szerető ember  

Biológia ̶  egészségtan:  

nemi jellegek, nemi 

hormonok; a 

menstruációs ciklus 

folyamata; 

másodlagos nemi 

jellegek, lelki 

tulajdonságok; a 

fogamzásgátlás 

módjai, 

következményei; az 

abortusz egészségi, 

erkölcsi és társadalmi 

kérdései; a fogamzás 

feltételei, a méhen 

belüli élet mennyiségi 

és minőségi 

változásai, a 

szülés/születés főbb 

mozzanatai.  
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együtt éljen? Milyen a jó házasság? Mit lehet tenni a fenntartása 

érdekében? Mivel és hogyan lehet elrontani? Le lehet-e élni egy 

életet egyetlen ember mellett? Lehet-e, érdemes-e erre törekedni? 

Miért dönt úgy két ember, hogy családot alapít? Fontos-e, hogy 

amikor egy gyerek világra jön, a szülei házastársak legyenek? 

Milyen az ideális család?  

Visszaélés a nemiséggel 

Mit jelent a prostitúció, a pedofília, a pornográfia és a szexuális 

bántalmazás kifejezés? Hogyan lehet elkerülni, hogy ilyesminek az 

áldozataivá váljunk? Hol lehet segítséget kérni ilyen jellegű 

fenyegetettség esetén? Mi a teendő, ha egy társunkat ilyen veszély 

fenyegeti?  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Nemi érés, vonzás, taszítás, szerelem, nemi vágy, szexuális kapcsolat, 

házasság, család, gyerekvállalás, terhesség, prostitúció, pornográfia, 

szexuális bántalmazás, áldozat, családon belüli erőszak.  

 

 

Tematikai egység 
Egyén és közösség 

Órakeret  

11+1 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 
Formális és informális, iskolai és iskolán kívüli közösségekben szerzett 

személyes tapasztalatok.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai 

Az önismeret fejlesztése, valamint az autonóm gondolkodás és 

cselekvés iránti igény felkeltése, megerősítése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Közösségeim  

Milyen csoportokhoz tartozom és miért? Mi változott ezen a téren 

az utóbbi időben? Milyen okai vannak a változásnak? Melyik 

csoporthoz mennyire kötődöm? Melyikben mennyire érzem 

szabadnak magam?  

 

Erőt adó közösség 

Miért van szükségünk arra, hogy együtt legyünk másokkal? Miben 

különbözik a közösséghez tartozás a páros kapcsolattól, és miben 

hasonlít rá? Milyen szerepet töltök be a közösségeim életében? Mit 

kapok tőlük, és mit adok nekik? Mitől érzem magam jól vagy 

rosszul egy csoportban? Mit tehetek azért, hogy a csoportban, 

amelyhez tartozom, mindenki jól érezze magát? Közösségeim?  

 

Korlátozó közösség 

Milyen érzés, ha valamilyen kérdésben mást gondolok, mint a 

csoport többi tagja?  Lehet-e egy csoporton belül másképp 

viselkedni, mint ahogy a többség teszi? Milyen következményekkel 

járhat ez? Meg tudja-e változtatni egy ember egy csoport nézeteit 

vagy viselkedését?  

 

Szabadság és korlátozottság 

Biológia   egészségtan: 

leány és női, fiú és 

férfi szerepek a 

családban, a 

társadalomban; mások 

megismerése, 

megítélése és a 

kommunikáció;  

családi és iskolai 

agresszió, önzetlenség, 

alkalmazkodás, 

áldozatvállalás, 

konfliktuskezelés, 

probléma feloldás; a 

kamasz helye a 

harmonikus családban; a 

viselkedési normák és 

szabályok szerepe.  

Mennyire vagyok szabad és önálló a tetteimben és a 

választásaimban? Mi az, amihez alkalmazkodnom kell egy 

közösségben, és mi az, amiről valóban szabadon dönthetek? Kitől 

kaphatok segítséget, ha döntenem kell? Kiknek és milyen 

szabályoknak kell mindenképp engedelmeskednem? Milyen előnyei 

és milyen veszélyei lehetnek az engedelmességnek? Van-e olyan 

helyzet, amikor nem kell vagy nem szabad engedelmeskednem? 

Hogyan segíthet a lelkiismeret a jó és a rossz, a bűn és az erény 

közötti választásban? Milyen helyzetekben mondhat mást a 

lelkiismeretem, mint a szabályok vagy a közösségem tagjai?  

Figyelmeztet-e a lelkiismeretem saját tévhiteimre és előítéleteimre?  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  
Csoport, közösség, önállóság, korlátozás, alkalmazkodás, engedelmesség, 

szabály, lelkiismeret, választás, bűn, erény, előítélet, tévhit.  

 

 

 

FÖLDRAJZ  

 

 

A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti, 

társadalmi-gazdasági és környezeti jellemzőivel, folyamataival, továbbá a környezetben való 

tájékozódást, eligazodást segítő alapvető eszközökkel és módszerekkel. Vizsgálódásának 

középpontjában a természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti folyamatok, jelenségek, azok 

kölcsönhatásai, illetve napjaink gazdasági, környezeti eseményei állnak. A földrajz tantárgy a 

természet- és társadalomföldrajz, valamint a regionális tudomány mellett számos 
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földtudományágat képvisel a közoktatásban, integrálja a földtani, a légkörtani, a hidrológiai, a 

talajtani és a planetológiai tudást. Tantárgyi előzménye az alsó tagozatos környezetismeret, 

illetve 5–6. évfolyamon a természetismeret, így annak követelményrendszerére épül, amelynek 

teljesítését feltételezi.  

 

7–8. évfolyam 

 

A földrajzi tartalmak feldolgozása során fejlődik a tanulók földrajzi-környezeti gondolkodása, 

helyi, regionális és globális szemlélete. Megértik, hogy a természet egységes egész, a Föld 

egységes, de állandóan változó rendszer, amelyben az ember természeti és társadalmi lényként 

él, és ez megköveteli az erőforrásokkal való ésszerű gazdálkodást. Az oknyomozó tudásszerzés 

elvéből kiindulva a tananyag feldolgozása során a tanulók minden tényt, jelenséget és 

folyamatot elsődlegesen térbeli, emellett időbeli változásában, fejlődésében ismernek meg, 

megláttatva azok okait és lehetséges következményeit is. Így fokozatosan kialakulhat felelős 

magatartásuk a szűkebb és a tágabb természeti, illetve társadalmi környezet iránt. A helyi és a 

regionális gazdasági, társadalmi és környezeti folyamatok értékelésével és a globális 

folyamatok érzékelésével lehetővé válik, hogy a tanulók megismerjék az emberiség egész 

bolygónkra kiterjedő tevékenységét, valamint az ebből fakadó, szintén világméretű természeti, 

társadalmi és környezeti problémákat.  

A tartalmak feldolgozása a szűkebb és a tágabb környezet földrajzi jellemzőire épül. 

Elsődleges célja a térbeli intelligencia fejlesztése. Kiemelt része a haza és környezete földrajzi-

környezeti jellemzőinek megismertetése, amelynek során megalapozódik a hazához és a 

magyarsághoz való kötődés. Az Európai Unió, valamint a távoli országok természeti és 

társadalmi-gazdasági sajátosságainak bemutatásával hozzájárul az eltérő kultúrák megismerése 

iránti igény, a nyitott és befogadó magatartás, illetve szemlélet kialakulásához.  

Mindezt úgy valósítja meg, hogy közben elősegíti a természeti és a kulturális értékek iránti 

tisztelet, illetve a következő nemzedékek számára történő megőrzésük iránti igény kialakulását. 

Ezzel hozzájárul a felelős és tudatos környezeti magatartás, a jövő generáció érdekeit is szem 

előtt tartó gondolkodás fejlődéséhez. A hazáról, a földrészünkről és a távoli földrészekről való 

tudásszerzés mellett nagymértékben segíti a tanulók képességeinek fejlődését. A más 

anyanyelvű országok és kultúrák megismerése elősegítheti a tanulókban az adott célnyelven 

történő kommunikáció igényének kialakulását, ez pedig megkönnyítheti az idegen nyelvi 

kommunikáció fejlődését. A különféle szóbeli és írásbeli ismeretközvetítő, illetve értékelési 

módszerek alkalmazásával segíti az anyanyelvi kommunikáció fejlődését.  

A természeti és a környezeti folyamatokban megfigyelhető kölcsönhatások feltárásával 

a földrajzoktatás hozzájárul a természettudományi szemlélet és gondolkodásmód 

kialakulásához. Folytatja az 5–6. évfolyamon megkezdett integrált tudásszerzést és az egységes 

természettudományi szemlélet alakítását. Az állandóság és a változás látszólagos 

ellentmondásosságát, a rendszerek törvényszerűségeit, a struktúra és a funkció összefüggéseit, 

az anyag, az energia, az információ különböző formáit regionális megjelenésükben vizsgálja. 

A természeti jellemzőkhöz mindig hozzákapcsolja azok társadalmi-gazdasági felhasználását, 

illetve egymáshoz illeszti a társadalmi élet és a gazdaság elemeit is, ezáltal megveti a 

társadalomtudományi szemlélet alapjait is. Szüntelenül változó és globalizálódó világunk 

természeti, környezeti és társadalmi-gazdasági folyamatainak megismeréséhez és megértéséhez 

elengedhetetlen a folyamatos tájékozódás és információszerzés, valamint a nyitott 

gondolkodás. Ezért a tartalmi elemek elsajátítása elképzelhetetlen a tanulók egyre önállóbbá 
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váló információkezelő tevékenysége nélkül. Így a tanítási-tanulási folyamatban nagy hangsúlyt 

kap az információszerzés és az információfeldolgozás képességének fejlesztése, különös 

tekintettel a tapasztalati és a digitális világ nyújtotta lehetőségek felhasználására. Mivel a 

földrajz tantárgy feladatának tekinti a tanulók megismertetését a helyi, a regionális és a globális 

környezetükkel, a valóság pedig gyorsan változik, ezért a tanulók kénytelenek állandóan 

önállóan frissíteni ismereteiket. A távoli tájak megismerésében nagy szerepet kapnak a 

mediatizált kommunikációs eszközök (nyomtatott sajtó, televízió, internet) által szerzett 

információk. A földrajz tantárgynak tehát célkitűzése, hogy ösztönözze a médiumok által 

közvetített világ kritikus elemzését, értelmezését, megértesse a tanulókkal, hogy a világ itteni 

ábrázolása nem azonos a valósággal, az eseményeknek és a jelenségeknek az alkotók által 

konstruált változatát láthatják.  

A tanítási-tanulási folyamat kiemelt célja a folyamatos önképzés iránti igény 

felébresztése, valamint az élethosszig tartó tanulás képességének kialakítása. Hazánk és a világ 

társadalom-földrajzi jellemzőinek bemutatásával a tantárgy elősegíti a szociális és állampolgári 

kompetenciák fejlődését. Napjaink társadalmi-gazdasági folyamatainak megismertetése 

nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy a tanulók a gazdasági élet eseményeiben eligazodó 

aktív, kreatív, rugalmas és vállalkozóképes állampolgárrá válhassanak. A tantárgy komplex 

ismeretanyaga révén segíti a tanulók pályaválasztását, eligazodását a munka világában, illetve 

felkészíti őket a szakirányú középfokú tanulmányokra. Hozzájárul ahhoz, hogy az általános 

iskolából kilépő diákok képesek legyenek felelős döntéshozatalra az állampolgári szerepek 

gyakorlása során.  

A földrajztanulás során a tanulók megszerzik a szemléleti térképolvasás képességét, és 

jártasságot szereznek az okfejtő térképolvasásban (különféle méretarányú és ábrázolásmódú 

térképeken). A dokumentum topográfiai és kulcsfogalmi listája csak az adott témában újonnan 

megjelenő és azokat a fogalmakat tartalmazza, amelyek a kerettanterv tartalmi és szemléleti 

újdonságainak pontosítása érdekében szükségesek, a korábbi életkori szakaszban vagy a 

megelőző témák során feldolgozottakat tudottnak feltételezi.  

 

 

7. osztály 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél A földrajzi övezetesség alapjai  

Órakeret 

7 +1óra 

Előzetes tudás  

Időjárási elemek, jelenségek. A besugárzás és a felmelegedés, a víz 

körforgása és halmazállapot-változásai, a felhő- és csapadékképződés 

jelenségek felismerése. Példák hozatala az időjárási elemek térbeli és 

időbeli változásaira, az éghajlat-módosító tényezők megnyilvánulására. 

A nedves és a száraz kontinentális éghajlat jellemzése, 

társadalmigazdasági hatásainak felismerése hazai példákon. A Föld 

gömb alakjának és az éghajlati övezetek kialakulásának 

összekapcsolása.  
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A modellszemlélet alapozása a földrajzi övezetességi rendszer 

elemeinek példáival a regionális földrajzi tanulmányok előtt. A földrajzi 

és az éghajlati övezetesség különbségének megértetése. A földrajzi 

övezetesség elemeinek összeillesztése különböző típusú 

összefüggéseket mutató ábrák (diagramok, modellek, magyarázó ábrák) 

elemzése során.  

A kutatásos stratégia alkalmazása (természeti adottságok értékelése a 

társadalom szempontjából, társadalmi-gazdasági hatásaik, környezeti 

következményeik meglátása példákban).  

Az övezetek, övek bemutatási szempontjainak és a tipikus tájak 

jellemzési algoritmusának megismertetése.  

Szociális nevelés a környezet és az életmód kapcsolatának 

felfedezésével.  

Családi életre nevelés a más kultúrákban jellemző családi életmódok 

bemutatásával.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Éghajlati alapismeretek  

Az éghajlati elemek, az éghajlatot alakító és módosító tényezők 

érvényesülésének felismerése, magyarázata; az éghajlat 

övezetességét kialakító tényezők értelmezése; éghajlati diagram 

olvasása.  

A forró övezeti földrajzi-környezeti kapcsolatok feltárása  

Esőerdővidék (a felszálló légáramlás következménye, jellemzői, 

erdőirtás és termőföld-erózió); szavannavidék (az évszakos esőzés 

következményei, legelőváltó gazdálkodás, az elsivatagosodás 

folyamata); sivatag (a leszálló légáramlás uralma, jellemzői,  

Fizika: fény, hullám, 

hőmérséklet, 

halmazállapot, 

csapadék.  

 

Matematika: modellek 

és diagramok 

megértése, 

adatleolvasás.  

 

Biológia-egészségtan:  

életfeltételek, 

életközösségek,  
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napenergia-készlet).  

A mérsékelt övezeti földrajzi-környezeti kapcsolatok értelmezése A 

mediterrán táj és a mediterrán gazdálkodás jellemzése; a 

természetföldrajzi jellemzők a földrészek belseje felé való 

változásának felismerése a valódi mérsékelt övben, a füves területek 

és a vegyes szántóföldi gazdálkodás összefüggéseinek bemutatása; 

a tajgavidék és az erdőgazdálkodás jellemzése.  

A hideg övezeti földrajzi-környezeti kapcsolatok feltárása  

A megvilágítás évszakos különbsége következményének felismerése 

a szélsőséges természeti viszonyokban.  

A függőleges földrajzi övezetesség  

A természetföldrajzi adottságok függőleges változásának és a 

hegység éghajlat- és vízválasztó szerepének felismerése; a 

magashegységi táj jellemzése; a vízenergia-hasznosítás 

modellszerű értelmezése; hel yes magatartás lavinaveszélykor.  

biomok, ökológiai 

kapcsolatrendszerek.  

 

Informatika: 

adatgyűjtés az 

internetről, időjárási 

térképek, előrejelző 

rendszerek.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Vízszintes és függőleges földrajzi övezetesség, földrajzi övezet és öv. 

Szélrendszer (passzát, nyugatias, sarki); éghajlat (egyenlítői, szavanna-, 

forró övezeti sivatagi, mediterrán, óceáni, tajga); éghajlat- és vízválasztó 

hegység; vízjárás. Sivatagi váztalaj, szürke erdei talaj. Elsivatagosodás, 

hóhatár, gleccser. Vízenergia, napenergia.  

Tipikus táj (esőerdő-, szavanna- és tajgavidék, sivatag, mediterrán és 

magashegységi táj).  

Gazdálkodás (erdő-, vegyes szántóföldi és legelőváltó gazdálkodás).  

Gyakorlás, számonkérés  

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Afrika és Amerika földrajza  

Órakeret 

14+1 óra 

Előzetes tudás  

A földrészek szerkezetfejlődési modelljének ismerete. Eligazodás a 

földtörténeti időben.  

A vízszintes és a függőleges földrajzi övezetesség rendszere, az övek 

főbb természeti adottságainak és környezeti problémáinak 

összefüggései. A földrajzi övek és a tipikus tájak földrajzi jellemzési 

algoritmusának használata. A földrészek és az óceánok megnevezése.  
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Átfogó kép kialakítása Afrika és Amerika természetföldrajzi 

jellemzőiről a Föld fejlődéséről és a földrajzi övezetességi rendszerről 

való tudás alkalmazásával.  

Térszemlélet fejlesztése az ábrázolt térben való tájékozódással. A valós 

térbeli viszonyok megismertetése térkép alapján, a szemléleti  

 

 térképolvasás képességének fejlesztése.  

A kritikai gondolkodás fejlesztése a földrészek társadalmi-gazdasági 

jellemzői és a természeti adottságok, a történelmi események, a 

világban zajló gazdasági folyamatok elemzésével, illetve a földrajzi 

tényezők életmódot meghatározó szerepének, a gazdasági fejlettség 

területi különbségeinek, okainak, társadalmi és környezeti 

következményeinek megláttatásával. Az országjellemzés 

algoritmusának alkalmaztatása. A környezeti szemlélet fejlesztése a 

regionális társadalmi-gazdasági és környezeti problémák világméretűvé 

válásának érzékeltetésével, az emberiség közös felelősségének 

megértetésével a környezet állapotában, valamint a hosszú távú 

természeti, környezeti folyamatok példákban való felismertetésével.  

Családi életre nevelés a más kultúrákban lévő életmódok 

megismertetésével.  

A kommunikációs képességek fejlesztése a szövegbeli speciális 

jelrendszerek működésének megfigyelésével, valamint különböző 

jellegű információs anyagokban való célszerű kereséssel, 

tablóösszeállítással és beszámoló-készítéssel (országcsoportok, országok 

bemutatása).  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
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Afrika természetföldrajza  

Afrika domborzatának és tájainak megismerése.  

Erőforrások: a földtani szerkezet és az övezetesség  

következményeinek, valamint az ásványkincs- és 

energiahordozókészletek területi és gazdasági ellentmondásosságának 

értelmezése.  

Afrika társadalomföldrajza.  

Emberfajták, népek és kultúrák találkozása. A népességrobbanás, a 

fiatal népesség és következményeinek összekapcsolása 

esetleírásokban (etnikai feszültségek, országok közötti és 

polgárháborúk).  

A trópusi mezőgazdaság változatos formái (talajváltó, ültetvényes, 

oázis- és legeltető gazdálkodás) és az azokhoz kötődő életmódok 

különbségeinek feltárása.  

Száhel, az éhezés és a szegénység földje: a természeti, társadalmi, 

egészségügyi veszélyhelyzetek (pl. menekültek, járványok, 

túllegeltetés), ökológiai katasztrófa okozati megismerése, nemzetközi 

segítségnyújtás szükségességének felismerése.  

Egyiptom: az ősi kultúra és a globális világ ellentmondásainak 

megértése.  

Amerika természetföldrajza  

A földrész szerkezeti tagolódásának, a szerkezetfejlődési múlt  

Biológia-

egészségtan: A forró 

övezet élővilága. 

Városi ökoszisztéma.  

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: 

Gyarmatosítás, ókori 

öntözéses kultúrák.  

Amerika meghódítása. 

Urbanizáció, 

technológiai fejlődés.  

 

Erkölcstan: lokális 

cselekvések és globális 

problémák.  

gazdaságot és életmódot meghatározó szerepének megismerése. Észak-, 

dél- és közép-amerikai tájtípusok összehasonlító elemzése.  

A természetföldrajzi övezetesség, az É-D-i nyitottság és K-Ny-i 

zártság következményeinek, veszélyhelyzeteinek felismerése. Az 

aszimmetrikus vízgyűjtő terület következményeinek megismerése, a 

vízrendszer-hasznosítás modellezése.  

Amerika társadalomföldrajza  

A földrész népességföldrajzi tagolódásának megismerése; a 

népességkeveredésből fakadó társadalmi-gazdasági előnyök, 

hátrányok felismerése példákban.  

A népességkoncentrációk, a városodás és a városiasodás, a 

településegyüttesek, az agglomerációs zóna kialakulási folyamatának 

értelmezése példákban.  

A farmgazdálkodás modellezése, a mezőgazdasági övezetesség átalakulásának 

értelmezése (pl. elmetérképezéssel).  
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Az erőforrás-gazdálkodástól a tudásalapú társadalomig való fejlődési út 

értelmezése; a technológiai övezet jellemzése.  

Amerika országföldrajza  

Eltérő szerepű országok (világgazdasági nagyhatalom, felzárkózó erőterek, 

banánköztársaságok) földrajzi összehasonlítása.  

Amerikai Egyesült Államok mint világgazdasági vezető hatalom;  

 Brazília mint gyorsan fejlődő ország. Gyakorlás, számonkérés  

Tagolatlan és tagolt partvidék; gyűrt- és röghegységrendszer, 

szárazföldi árokrendszer. Hurrikán, tornádó; vízesés, időszakos 

folyó, artézi kút, tóvidék, sivatagtípus.  

Emberfajta, bennszülött. Túlnépesedés, éhségövezet, menekült,  

Kulcsfogalmak/ járvány, túllegeltetés, ökológiai katasztrófa. Gyűjtögetés, talajváltó, 

fogalmak  ültetvényes és oázisgazdálkodás, vándorló és istállózó állattartás, 

monokultúra, vadfoglalás, farmgazdaság. Egyoldalú gazdaság, banánköztársaság, 

 gazdasági  befolyás,  bérmunka,  világcég, tudásalapú társadalom, 

világgazdasági nagyhatalom. Tipikus táj (ültetvény, farm, rezervátum, 

menekülttábor, technológiai övezet, urbanizáció, városövek, városövezet, 

agglomerációs zóna).  

  Afrikai- és Kanadai-ősföld, Atlasz, Andok, Appalache, Sziklás- 

hegység, Dél- és Kelet-afrikai- magasföld, Brazil-felföld, 

Mexikóifennsík, Amazonas- és Kongó-medence, Szahara, Szudán;  

Topográfiai Mississippi- és Paraná-alföld, Préri, Floridai- és Kaliforniai-félsziget; 

ismeretek Száhel. Amerika részei. Vörös-tenger, Guineai- és Mexikói-öböl,  

Amazonas, Kongó, Mississippi, Nílus, Orinoco, Paraná; asszuáni 

Nagy-gát; Nagy-tavak, Panama-csatorna.  

Egyiptom, Amerikai Egyesült Államok, Brazília, Mexikó, Venezuela;  

 Alexandria, Atlanta, Brazíliaváros, Chicago, Houston, Kairó, Los 

Angeles, New Orleans, New York, Rio de Janeiro, San Francisco, 

São Paulo, Szilícium-völgy, Washington.  

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Ázsia földrajza  

Órakeret 
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Előzetes tudás  

A földrészek szerkezetfejlődési modelljének ismerete. Eligazodás a 

földtörténeti időben.  

A vízszintes és a függőleges földrajzi övezetesség rendszere, az övek 

főbb természeti adottságaival és környezeti problémáinak összefüggései. 

A sivatag, a tajgavidék, a magashegység, az agglomeráció és a 

technológiai park tipikus tájak jellemzői, az országok jellemzési 

algoritmusának használata.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Oksági gondolkodás fejlesztése Ázsia természetföldrajzi jellemzőinek 

okaival, társadalmi-gazdasági következményeivel és a világ gazdasági 

folyamataival való összefüggésekben történő feldolgozásával. A 

földrajzi tényezők életmód-meghatározó szerepének felismertetése.  

Prognosztikus szemlélet fejlesztése az ázsiai gazdasági fejlettség területi 

különbségeinek és okainak megláttatásával, a társadalmi és környezeti 

következményeik elképzeltetésével.  

Környezeti szemlélet fejlesztése a regionális társadalmi-gazdaság, 

környezeti problémák világméretűvé válásának példákban való 

érzékeltetésével, az egészséges környezet megőrzésében a társadalmi 

felelősségének bemutatásával.  

Az időbeli tájékozódás fejlesztése a rövidebb időtartamú társadalmi és 

környezeti folyamatok példákban való felismertetésével.  

A szemléleti térképolvasás fejlesztése különböző tartalmú térképeken 

való önállóan tájékozódással, az információk közötti összefüggések 

indoklásával.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Ázsia természetföldrajza  

A „legek” földrésze: óriástájak és szerkezeti egységek, változatos 

éghajlat és termőföldhiány, vízbőség és vízszegénység 

kontrasztjának, okainak megismerése. Természeti veszélyhelyzetek 

(földrengés, vulkánkitörés, cunami, tájfun) felismerése, a helyes 

magatartás megismerése.  

Belső-ázsiai sivatagok: kontinensbelseji zárt fekvés 

következményeinek megértése.  

Matematika: okokozati 

gondolkodás, 

modellezés.  

 

Fizika: légköri 

jelenségek fizikai 

törvényszerűségei, 

természeti 

katasztrófák.  

 

Történelem, társadalmi  
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Monszun vidék és terület: a kialakító okok összehasonlítása a forró és 

a mérsékelt övezetben, jellemzésük, az öntözéses 

monszungazdálkodás modellezése.  

Ázsiatársadalomföldrajza 

Népek és kultúrák jellemzőinek, népességkoncentrációk kialakulási 

okainak és következményeinek megismerése. Az ősi kultúrák, a 

világvallások társadalmat, gazdaságot, környezetet befolyásoló 

szerepének felismerése példákban.  

Területi fejlettségi különbségek felismerése. A világ új fejlődési és 

gazdasági pólusa, felgyorsult gazdasági növekedés, 

technológiaátvitel-folyamat értelmezése.  

Ázsia regionális földrajza 

Eltérő szerepkörű országcsoportok: olajországok, mezőgazdasági 

alapanyag-termelők, összeszerelő-beszállítók, újonnan iparosodott 

országok, új gazdasági hatalmak megismerése.  

India: a hagyományos zárt társadalom és az informatikai társadalom 

ellentmondásai.  

Japán: a termőföld-, energia- és nyersanyagszegénység; a 

biotechnológián és elektronikán alapuló gazdasági hatalom; a 

természeti katasztrófahelyzetek földrajzi alapjai, életmódbeli és 

környezeti következményei.  

Kína: a világ meghatározó gazdasága; a tengerparti és a belső 

területek fejlettségkülönbségének természeti alapjai, életmódbeli és 

környezeti következményei.  

és állampolgári 

ismeretek: ókori 

jelentős ázsiai kultúrák, 

napjaink gazdasági 

fejlődése; a gazdasági 

hatalomváltás.  

 

Biológia-egészségtan: 

biotechnológiai 

forradalom, 

életfeltételek.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Vulkáni szigetív. Kontinentalitás, szélsőségesen szárazföldi terület, 

monszunvidék és monszunterület; mérsékelt övezeti sivatagi, forró és 

mérsékelt övezeti monszun éghajlat, tájfun, cunami, talajpusztulás.  

Népességrobbanás, világvallás, zarándokhely. Öntözéses gazdálkodás, zöld 

forradalom, technológiaátvitel, csúcstechnológia, informatikai társadalom.  

Topográfiai 

ismeretek  

Eurázsia, Ázsia részei, Közel- és Távol-Kelet; Arab-félsziget, Fülöp- és  

Japán-szigetek, Indokínai-félsziget, Indonéz-szigetvilág, Dekkán- és  

Közép-szibériai-fennsík, Dél-kínai-hegyvidék, Himalája, Pamír,  

Csomolungma, Fuji, Góbi, Hindusztáni-, Kínai- és Nyugat-szibériai-alföld, 

Mezopotámia, Tajvan, Takla-Makán, Tibet, Tien-san, Urál; Fekete-, Japán- 

és Kaszpi-tenger, Perzsa-öböl, Aral- és Bajkál-tó, Boszporusz,  

Brahmaputra, Indus, Jangce, Gangesz, Mekong, Ob, Sárga, Urál-folyó, 

Tigris.  

Dél-Korea, India, Japán, Kína, Kuvait, Szaúd-Arábia, Thaiföld, 

Törökország; Hongkong, Kalkutta, Kanton, Mumbai, Peking, Sanghaj, 

Szingapúr, Szöul, Tokió, Újdelhi.  
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Gyakorlás, számonkérés  

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Magyarország természeti és kulturális értékei  

Órakeret 

1 óra 

  

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

A magyar nemzeti kultúra: a magyar földrajzi felfedezők, utazók és 

tudósok kiemelkedő teljesítményeinek bemutatása tanulói 

kutatómunka alapján.  

Év végi ismétlés  

 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: szöveges 

információgyűjtés.  

 

 

 

 

 

INFORMATIKA  

7. évfolyam  

heti 1 óra= 36 óra  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  1. Az informatikai eszközök használata  

Órakeret  

6 óra  

Előzetes tudás  Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása.  
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Tájékozódás a különböző informatikai környezetekben. Az informatikai 

eszközök működési elveinek megismerése és használata. Az operációs 

rendszer és a számítógépes hálózat alapszolgáltatásainak használata.   

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Tájékozódás a különböző informatikai környezetekben 

Számítógépes és nem számítógépes informatikai környezetek 

megismerése, összehasonlítása.  

Fizika: egyes technikai 

eszközök működésének 

megfigyelése, a 

működés feltételeinek 

értelmezése a  

Az informatikai eszközök működési elveinek megismerése és 

használata  

Számítástechnika története 

A számítógép fő egységei. Neumann elvű gépek fő részei. Bemeneti 

és kimeneti perifériák, adathordozó eszközök működési elvei. Az 

eszközök helyes használatának elsajátítása.  

Digitalizálás. Képek szkennelése. Digitális fotózás.  

mindennapi 

környezetben.  

Az operációs rendszer és a számítógépes hálózat 

alapszolgáltatásainak használata  

Az operációs rendszer grafikus felületének magabiztos használata.   

A hálózati operációs rendszerek funkciói, főbb szolgáltatásai.  

Vezetékes és vezeték nélküli kapcsolatok.  

Az iskolai hálózat vázlatos felépítése.   

Fizika; 

biológiaegészségtan; 

kémia: a tudomány és a 

technika mindennapi 

élettel való kapcsolata, 

az egyéni felelősség 

kérdése.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Monitor, nyomtató, adathordozó, pendrive, merevlemez, CD, CD-olvasó, 

digitalizálás, hálózat, hálózati szolgáltatás.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  2. Alkalmazói ismeretek  

Órakeret 

15 óra  

 

2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus 

létrehozása   

Előzetes tudás  

Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása. A 

szövegszerkesztés alapfogalmainak ismerete. A leggyakoribb karakter- 

és bekezdésformázások önálló végzése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Szöveges dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. 

Objektumok szövegben való elhelyezése. Összetett dokumentum 

készítése. Táblázatkészítés szövegszerkesztővel.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  Fen
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Szöveges, rajzos dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása 

Kisebb méretű dokumentum minta vagy leírás alapján történő 

szerkesztése.  

Objektumok a szövegben  

Objektumok beillesztése a szövegbe.  

A szövegben elhelyezhető különböző objektumok (kép, szöveg, rajz) 

tulajdonságainak megismerése, az egyes jellemzők módosítása. 

Összetett dokumentum készítése  

Egyszerű szöveget, rajzot és táblázatot is tartalmazó dokumentumok 

elkészítése.  

Szöveg mentése különböző formátumokban. 

Magyar nyelv és 

irodalom:  

szövegalkotás a 

társadalmi (közösségi) 

élet különböző területein 

a papíralapú és az 

elektronikus 

műfajokban).  

 

Fizika; kémia; 

biológiaegészségtan: 

kísérlet vagy vizsgálat 

jegyzőkönyvének  

Táblázatkészítés szövegszerkesztővel  

Táblázat beszúrása szövegbe. A táblázat tulajdonságainak beállítása. 

Táblázat formázása.  

elkészítése.  

Kulcsfogalmak/fogalmak 
Szöveg, objektum, táblázat.  

 

 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  3. Infokommunikáció  

Órakeret  

6 óra 

 3.1. Információkeresés, információközlési rendszerek   

Előzetes tudás  

Böngészőprogramok, keresők, levelezőrendszerek használata. 

Információkeresés az interneten. Megadott művek elektronikus 

katalógusban való visszakeresése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Az információk hatékony keresése, a legfontosabb információk 

megtalálása, a hiteles és nem hiteles információk megkülönböztetése, 

információk kritikus kezelése.  

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Összetett keresések űrlapok segítségével  

Tematikus és kulcsszavas keresőgépek használata az információ 

elérésére, több keresési szempont egyidejű érvényesítése, űrlapok 

kitöltése.  

Földrajz: a Föld 

országainak, 

fővárosainak 

bemutatásához, 
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Hatékony, céltudatos információszerzés A 

keresés folyamata. Keresőkérdés alkotása.  

Releváns információk kiszűrése a kereső által megtalált 

adathalmazból.  

prezentációk 

készítéséhez anyagok 

gyűjtése, kiselőadás 

készítése.  

Információforrások irányított kiválasztása, hitelességének 

vizsgálata, szelektálása  

Helyi könyvtári és a korosztálynak szóló elterjedt adatbázisok.   

Az információk elemzése hitelesség szempontjából.  

Több hasonló tartalmú oldal összehasonlítása.  

Fizika:  

természettudományos 

anyagok gyűjtése, a 

megbízhatóság 

vizsgálata.  

Kulcsfogalmak/f 

ogalmak 
Keresés, letöltés, hitelesség, űrlap.  

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

3.2. Az információs technológián alapuló 

kommunikációs formák   

Előzetes tudás  Elektronikus levél írása, fogadása, új postafiók regisztrálása.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A modern infokommunikációs eszközök hatékony használata.   

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

A kommunikációs modell megismerése  

Az információ küldésének és fogadásának kommunikációs 

eszközei, funkciói, kiválasztási szempontjai.  

Az elektronikus levelezés alapjai.  

A mobilkommunikáció eszközei.  

Kapcsolatteremtés infokommunikációs eszközök útján.  

Az internet kommunikációs szolgáltatásai.  

Kémia; 

biológiaegészségtan: 

feladatok közös 

kidolgozása 

kommunikációs 

csatornákon keresztül.  

A kommunikációs célnak megfelelő választás a médiumok között 

A fogyatékkal élőkkel való és a fogyatékkal élők közötti 

kommunikációt biztosító eszközök megismerése.  

A virtuális tér közlekedési szabályai.  

A kommunikációs médiumok és szerepük.  

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: közösségi 

portálokon megjelenő 

személyes adatok 

vizsgálata a védelem és 

adatbiztonság 

szempontjából.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Kommunikációs modell, üzenet, internetes kommunikáció, 

mobilkommunikáció, adatvédelem.  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  3.3. Médiainformatika   

Előzetes tudás  

A hagyományos és az elektronikus média kezelése, az internetes média 

elérése, egyes elemek letöltése. A médiában megjelenő információk 

hitelességének kritikus értékelése.   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A legújabb médiainformatikai technológiák használata, alkalmazása; 

önálló és kritikus attitűd fejlesztése.   

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

A hagyományos médiumok modern megjelenési formáinak 

megismerése, alkalmazásuk a megismerési folyamatban  

Matematika: bonyolult 

vagy érdekes  

A média alkalmazási lehetőségei.  

Internetes portálok, szöveges és képi információforrások.  

Internet, televízió, rádió használata.  

Elektronikus könyv, hangoskönyv használata.  

Szótárak, lexikonok, folyóiratok az interneten.  

Képek, zenék, filmek elérése az interneten.  

Oktatóprogramok, oktatóanyagok keresése az interneten.   

Internetes térképek keresése.  

függvények 

vizsgálatához 

anyaggyűjtés, digitális 

táblára 

anyagfeldolgozáshoz.  

 

Földrajz: 

térképhasználat.  

 

Magyar nyelv és 

irodalom: hangoskönyv, 

elektronikus könyv.  

 

Idegen nyelvek; magyar 

nyelv és irodalom: 

szótárak, lexikonok 

használata.  

Kulcsfogalmak/f 

ogalmak 
Internetes oktatóprogram, regisztráció, online szótár, online elérés, 

elektronikus könyv, hangoskönyv, információmegosztó portálok.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  4. Az információs társadalom 

Órakeret 

6 óra 

 

4.1. Az információkezelés jogi és etikai 

vonatkozásai   

Előzetes tudás  

Informatikai biztonsággal, információkezeléssel kapcsolatos 

tapasztalatok. Infokommunikációs eszközök használata során 

tanúsított viselkedési módok megfigyelése, véleményezése.  
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Az információ előállítása, megosztása, terjesztése, használata, 

átalakítása.  

Az információ kezelése során felmerülő veszélyek felismerése, 

elhárításuk lehetőségei.  

Az információforrások hitelességének értékelése.  

Viselkedési szabályok közös kialakítása, a kulturált együttélés 

szabályainak betartása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Az adatokkal, különösen a személyes adatokkal való visszaélések, 

veszélyek és következmények megismerése, azok kivédése, a védekezés 

módszereinek és szempontjainak megismerése  

Az adatvédelemmel kapcsolatos feladatok megismerése.  

Az adatokkal való visszaélések kivédése.  

Technika, életvitel és 

gyakorlat: az emberi 

tevékenységek 

hatásainak 

felismerése, a  

 

Az adatokkal való visszaélésekből származó veszélyek és 

következmények megismerése.   

Védekezési módszerek és szempontok megismerése.  

tevékenységek nem 

várt hatásainak 

kezelési ismeretei.  

Az információ hitelessége és ellenőrzési lehetőségeinek megismerése 

Megbízható információforrások ismerete.  

Az információ hitelességének értékelése.  

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a 

tevékenységekhez 

szükséges információk  

kiválasztása és 

alkalmazása. A 

különböző eredetű 

információk szűrése,  

értékelése, 

összekapcsolása, 

érvényességük 

kiterjesztése.  

Az informatikai eszközök alkalmazásának fontosabb etikai kérdései 

A jogtiszta szoftverhasználat előnyei.  

Szabadon vagy korlátozottan használható programok használata.  

A programhasználat során betartandó jogok és kötelességek.  

Technika, életvitel és 

gyakorlat: az iskolai 

környezet rendje, 

tisztasága.  

 

Matematika: 

matematikai modellek 

(pl. nyitott mondatok, 

gráfok, sorozatok, 

függvények, 

függvényábrázolás, 

számítógépes  

programok, 

statisztikai 

elemzések), 

alkalmazásuk módja, 

korlátai (pontosság, 

értelmezhetőség).   
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Az információforrások etikus felhasználásának megismerése Az 

információszerzés folyamatának ismerete.  

Az információforrások etikus felhasználása.  

Az információforrások feltüntetése.  

Az információ értékként való kezelése, megosztása.  

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a 

személyes felelősség  

belátása és 

érvényesítése a 

közvetlen környezet 

alakításában.  

 

Fizika; kémia; 

biológia-egészségtan;  

 földrajz; történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: 

információk keresése, 

könyvtár-, folyóirat- 

és internethasználat, 

adatbázisok, 

szimulációk 

használata, 

kiselőadások 

tervezése.  

 

Magyar nyelv és 

irodalom: az 

információs 

kommunikációs 

társadalom műfajainak 

megfelelő olvasási 

szokások gyakorlása, 

az ezekhez 

kapcsolódó tipikus 

hibák és veszélyek 

felismerése, 

kiküszöbölése.  

Az információ és az informatika emberi kapcsolatokra gyakorolt 

hatásának megismerése  

Az információ szerepe az információs társadalomban.  

Az informatikai eszközök használatának következményei.  

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a probléma 

megoldásához 

szükséges komplex 

tájékozódás.  

Kulcsfogalmak 

/fogalmak  

Adat, adathalászat, kéretlen levél (spam), lánclevél (hoax), információ, 

információforrás, hitelesség, megbízhatóság, jogtiszta szoftver, licenc, 

ingyenes szoftver, korlátozottan használható szoftver.   

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  4.2. Az e-szolgáltatások szerepe és használata  
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Előzetes tudás  

Életkori sajátosságoknak megfelelő elektronikus 

szolgáltatásokkal kapcsolatos tapasztalatok, vélemények 

megfogalmazása.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Az elektronikus szolgáltatások hétköznapi életben betöltött 

szerepének felismerése.  

 Az elektronikus szolgáltatások használata, a biztonság 

figyelembevétele, a kritikus szemléletmód kialakítása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Az e-szolgáltatások használatának célirányos megismerése 

Az elektronikus szolgáltatások funkcióinak megismerése. 

Az elektronikus szolgáltatások működésének megismerése, 

a szolgáltatások igénybevétele, használata, lemondása.  

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a 

megtakarítási 

lehetőségek felismerése, 

a hatékonyság, egészség- 

és környezettudatosság 

érvényesítése.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Információs társadalom, média, elektronikus szolgáltatások, regisztráció, 

leiratkozás, azonosító, jelszó.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  6. Könyvtári informatika  

Órakeret 

3 óra  

Előzetes tudás  

Az iskolai könyvtár önálló használata a raktári rend ismeretében. 

Közkönyvtári tapasztalatok. Könyvtári katalógusok irányított 

használata. Az önálló műre való hivatkozás alapjainak ismerete.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Az iskolai és lakóhelyi könyvtár alapszolgáltatásainak és a különböző 

információforrásoknak önálló, alkotó és etikus felhasználása egyszerű 

tanulmányi feladatok egyéni és csoportos megoldása során.   

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Könyvtártípusok, funkcionális terek  

Tájékozódás az iskolai könyvtár tér- és állományszerkezetében. Az 

összes könyvtártípus jellemzőinek megismerése, összehasonlítása.  

A kézikönyvtár összetételének és tájékozódásban betöltött 

szerepének megismerése.  

Nagyobb könyvtárak funkcionális tereinek megismerése.  

Önálló eligazodás a települési közkönyvtárban.  

A gyermekkönyvtár (-részleg) önálló használata.  

Könyvtárlátogatás.  

Magyar nyelv és 

irodalom: 

könyvtárhasználat.  

Könyvtári szolgáltatások  

Könyvtári szolgáltatások irányított alkalmazása a tanulásban és a 

tájékozódásban.  

A kézikönyvtár önálló használata.  
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Információkeresés  

Hatékony, céltudatos információszerzés.  

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a tevékenység  

 

Keresett téma kifejezése tárgyszóval.  

Összetett keresőkérdés megfogalmazása.  

Megadott szempontok szerint való keresés az iskolai és a lakóhelyi 

elektronikus könyvtári katalógusban.  

Konkrét feladathoz való irányított forráskeresés katalógus és 

bibliográfia segítségével.  

A forráskeresés és -feldolgozás lépéseinek tudatosítása, irányított 

alkalmazása.  

információforrásainak  

használata: a 

tevékenységhez 

kapcsolódó 

információszükséglet 

behatárolása és a 

tevékenységhez, a 

probléma megoldásához 

szükséges komplex 

tájékozódás.  

 

Fizika; kémia; 

biológiaegészségtan: 

Információk keresése, 

könyvtár-, folyóirat- és 

internethasználat, 

adatbázisok, szimulációk 

használata.  

Természettudományi 

témájú ismeretterjesztő 

források önálló keresése, 

követése, értelmezése, az 

ismeretszerzés 

eredményeinek 

bemutatása.  

 

Magyar nyelv és 

irodalom: Írás, 

szövegalkotás: rövidebb 

beszámolók anyagának 

összegyűjtése, rendezése 

különböző nyomtatott 

(lexikonok, kézikönyvek) 

és elektronikus 

forrásokból.  

Az önálló feladatvégzés, 

információgyűjtés és 

ismeretszerzés 

módszereinek 

alkalmazása. Internetes 

enciklopédiák és 

keresőprogramok 

használata.  
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  Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

önálló információgyűjtés 

adott témához különböző 

médiumokból.  

 

Földrajz: tájékozódás a 

hazai földrajzi,  

környezeti folyamatokról 

- információgyűjtés 

internetalapú 

szolgáltatásokkal (tények, 

adatok, menetrendek, 

hírek, idegenforgalmi 

ajánlatok).  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Nemzeti könyvtár, szakkönyvtár, elektronikus könyvtár, keresőkérdés, 

tárgyszó, bibliográfia.  

 

 

 

KÉMIA  

 

 

A kémia mint belépő természettudományos tantárgy kiváló megvalósítási terepe annak, hogy a 

diákok sajátos, de az élet minden területén jól használható gondolkozásmódot (például 

problémameglátás, oksági összefüggések keresése, modellalkotás, törvényszerűségek 

felismerése) alakítsanak ki. Kísérletei révén a tények tiszteletére, elfogadására nevel.  

Tanulmányaik során a diákok legtöbbször megfigyelésekből, tapasztalatokból, 

kísérletekből indulnak ki, ezekből vonnak le következtetéseket, majd kutatják az anyag 

viselkedésének okait. Menetközben maguk a tapasztalatok sarkallhatják a tanulókat 

nyomozásra, a miértek keresésére. Így a tudományos megismerés egyes formáinak 

alkalmazásával egyre önállóbban és sokoldalúbban tudnak új ismereteket szerezni. Kísérleteik, 

mini kutatásaik, méréseik révén hasznos anyagismerethez jutnak, amelyeket a napi élethez 

kapcsolódó tevékenységeik során – mint például tűzveszélyesség, tűzoltás, háztartási 

vegyszerek tulajdonságai, kozmetikai krémek hatásai, főzés-sütés, mosás – közvetlenül is 

alkalmazhatnak. Mindeközben elsajátítják a kémiai anyagokkal való felelősségteljes, 

balesetmentes bánásmód alapszabályait is.  

A kémiával való ismerkedés közben tehát a tanulók olyan tapasztalatokon, kísérleteken 

nyugvó, biztos anyagismereten alapuló tudást szerezhetnek meg, amely nemcsak segíti őket 

(például a háztartási teendőkben), hanem életmentő is lehet számukra (például a benzingőz 

robbanásveszélyes viselkedése, szénmonoxid végzetes hatása). Az elsajátított ismeretek és a 

természettudományos szemlélet birtokában a tanulók, majd a felnőttek lehetőségeiktől és 

tehetségüktől függően egyre tudatosabban ügyelhetnek az egészségükre, szűkebb és tágabb 

környezetükre. Ez a kialakuló természettudományos látásmód – bizonyos mértékű tényszerű 
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anyagismerettel karöltve – védheti meg a jövő generációt vagy legalább annak egy részét az 

áltudományok különböző formáitól.  

A változatos, „közöm van hozzá” témakörök inspirálhatják mind a tanulókat, mind a 

tanárokat arra, hogy a tananyagot a legkülönbözőbb módokon, szinteken (felzárkóztatás, 

tehetséggondozás) közelítsék meg, problémákat fedezzenek fel, asszociáljanak, vitázzanak, 

kutakodjanak, és ehhez célirányosan keressenek az interneten adatokat, információkat. 

Használják, fejlesszék az anyanyelv mellett idegen nyelvi tudásukat, tervezzenek kísérleteket, 

érvekkel, tapasztalati tényekkel bizonyítsanak. A kémiai jelenségek, folyamatok vizsgálata 

során fokozatosan szerzik meg, fejlesztik az anyagi világ megismeréséhez, az értő tanuláshoz 

szükséges gyakorlati és elméleti kompetenciákat. Mindezt csupán egyedül nem tehetik, így 

számos kompetencia mellett a szociális is fejlődik. Kialakulhat a reális önismeret, maguk és 

mások munkájának értékelése. Erősíti a motivációt, a tantárgyhoz való kötődést az is, ha a 

feldolgozás épít a már meglévő infokommunikációs jártasságra, tudásra (mobilképek, 

telefonvideók, prezentációk készítése, azok megosztása közösségi oldalakon, tudásépítő 

platformokon). A jövendő pályaválasztásukat segítheti a kortárs magyar vegyészek világhírű 

teljesítményével, találmányaival való találkozás is.   

A kerettanterv összeállítása figyelembe veszi, hogy az általános iskola záró 

évfolyamaiban tanulók eltérő képességekkel, érdeklődéssel, szociális és családi háttérrel 

rendelkeznek. Ezért több szinten közelíti meg a jelenségeket, így kapaszkodót adhat azoknak 

is, akik továbbtanulásuk jellege vagy annak hiánya miatt már nem találkoznak a kémiával mint 

tantárggyal. Ugyanakkor szilárd kiindulási alapot biztosíthat azoknak, akik a középiskolában 

folytatják tanulmányaikat.  

Mélyíti a tudást, ha a számonkérés-értékelés is változatos formában történik (ismeretlen 

kísérlet, anyag, szöveg, probléma vagy riport; plakátkészítés, játékok kitalálása, mobil videós 

kísérleti verseny; egyéni vagy csoportos, illetve önértékelés során).  

 

7–8. évfolyam  

 

A kémia az általános iskolában élményközpontúan, a diákok természetes kíváncsiságára építve 

jelenik meg. A diszciplináris tudás megszerzése mellett azonos súlyt kap a napi élettel és a 

környezettel, egyéb tanulmányaival való kapcsolat, továbbá azoknak az utaknak, módoknak a 

megtalálása, amelyekkel a kívánt információ, tudás birtokába juthat.  

Az elsődleges cél az érdeklődés felkeltése és szinten tartása a legkülönbözőbb interaktív 

módszerekkel: saját megfigyelésekkel, problémafelvető kísérletekkel az anyag változásainak 

„csodái” iránt. A tervezett órai kísérletek előkészítéséhez, végrehajtásához általában nem 

szükséges sok idő, bőséges vegyszerkészlet vagy szaktanterem. Az otthoni megfigyelések, 

mérések, kémhatás vizsgálatok, kutakodások még a kémia népszerűsítését is jelenthetik.  

Ahetedik osztályban a tanulók elsősorban a körülöttük lévő anyagokkal, mint például 

levegő, víz, táplálékok vagy oldatok találkoznak, azok viselkedését, összetevőit kutatják. Ebben 

a folyamatban az életkornak megfelelő megközelítés esetén egyre inkább képesek lesznek 

egyszerű eszközökkel egyénileg vagy csoportosan kísérleteket végezni, azokat digitális 

formában is rögzíteni, a tapasztaltakat elemezni, „okosan” kérdezni. A felmerülő kérdések, 

problémák megoldása kapcsán használják a modellalkotást mint ismeretszerzési módszert 

(különösen a részecskemodellt). Elindulnak az önállóság útján mind a gyakorlati manuális 

tennivalók véghezvitelében, mind az elméleti ismeretek sokirányú megszerzésében. Elsajátítják 

az együttdolgozás alaplépéseit és képesek egymástól is tanulni. Számos gyakorlati példán 
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keresztül (konyhai tennivalók, tisztítószerek, étkezés, diéták) veszik észre a kémia fontos 

szerepét. Megszerzett elméleti és gyakorlati tudásukat (például egészséggel és környezettudatos 

életmóddal kapcsolatos ismeretek) egyre több szituációban alkalmazhatják, illetve terjeszthetik 

szűkebb-tágabb környezetükben. A fogalmak tartalma a két év során folyamatosan gazdagodik: 

egyes jelenségek, reakciók, a napi életben fokozott veszélyt jelentő anyagok több kontextusban 

is előkerülnek.  

Az ismeretek aktív megszerzési módjainak változatossága, a kísérleti tapasztalatszerzés, 

az együttgondolkodás, kutakodás szellemi és érzelmi élménye bizonyítottan elősegíti az 

absztrakciós készség fejlődését. Így az általános iskola záró szakaszában nemcsak megértik, 

hanem sokan igénylik is, hogy némi ismeretet kapjanak az anyagi világunkat felépítő apró 

részecskék (atomok, ionok, molekulák) belső szerkezetéről, a köztük lévő kölcsönhatásokról. 

Emiatt a periódusos rendszer (főcsoportok) logikus használata, a kémiai kötések létrejöttének 

(a Bohr-modell alapján történő) magyarázata, illetve a már megszerzett tudásuk alapján az élő 

szervezetek, makromolekulák működése utáni kutakodás sokuknak akár kihívásnak, szellemi 

kalandnak is felfogható.  

A ciklus során találkoznak a legfontosabb fémes és nemfémes elemekkel, 

vegyületekkel, oldatokkal, műveletekkel, kémiai reakciókkal, azok típusaival. Mindezeket 

képesek lehetnek rendszerszinten látni és a kémiai tudásukat a mindennapokban kamatoztatni. 

Más megfogalmazásban: betekintést nyernek az általános, szervetlen és szerves kémiába 

alapfokon. Mindeközben állandóan szembesülnek azzal, hogy az élő és az élettelen világ 

ugyanazokból az atomokból épül fel, a szerkezet mindig meghatározza a tulajdonságokat, hogy 

a legkülönbözőbb folyamatokban mindig érvényesül a tömeg, az energia és az elektromos töltés 

megmaradásának törvénye és ezeket a folyamatokat többnyire az energiaminimumra való 

törekvés irányítja.  

A tanulók az életkorukhoz és a 21. századhoz alkalmazkodó módszerek alkalmazásával 

nemcsak bizonyos fokú kémiatudásra, anyagismeretre és szemléletre tesznek szert, hanem 

megőrizhetik nyitottságukat, érdeklődésüket az ilyen témák iránt. A kíváncsiság pedig hajtóerő 

újabb ismeretek megszerzésére. 

 

KÉMIA 7. o.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  
A kémia, a láthatatlan részecskék világa  

Órakeret 

7 óra  

 

7  

  
 

10%  

 

1  

  

szabadon 

tervezhető 

órakeret  

     

4  

Előzetes tudás  
Halmazállapotok.  
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Állandóság és változás területhez kapcsolódóan az elvégzett kísérletek 

pontos, részletes érzékszervi megfigyelése, rögzítése és elemzése. A 

jóslás hiábavalóságának belátása. A kísérletek során megismert 

jelenségek, folyamatok szaknyelvi megnevezése, a tudományos kísérlet 

és a megfigyelés megkülönböztetése. Modellben történő gondolkodás, a 

modell és valóság értő megkülönböztetése, a részecskemodell 

alkalmazása. Felépítés és működés kapcsolata szempontjából a szerkezet 

és tulajdonság közötti összefüggés alapszintű megértése, a fizikai és 

kémiai változások megkülönböztetése. Tudomány, technika, kultúra 

témakörében a kultúr- és tudománytörténeti kérdések iránti érdeklődés 

felkeltése.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások,  

ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

„Mágia? Kémia!” Változatos 

folyamatok, egyszerű, de 

meglepő, a gondolkozást elindító 

kísérletek. Például színtelen 

folyadékokból színes csapadék 

keletkezése; színtelen folyadékok 

összeöntéskor különböző színűek 

lesznek ugyanazon indikátor 

mellett; az egyik anyag a vízzel 

való találkozásakor bugyborékol, 

a másik nem; az egyik fehér 

anyag vízben történő oldáskor 

fűt, a másik hűt; feketés anyag, 

amelyik színesen gőzölög.  

 

Ismeretek:  

Megfigyelés, kísérlet, kísérleti 

eszközök, szublimáció, csapadék, 

fázisok, kémhatás (tapasztalati 

szint).  

Egyszerű kísérletek elvégzéséhez 

szükséges kísérleti eszközök 

megismerése, tudatos, 

felelősségteljes alkalmazása.  

Pontos, részletes megfigyelés 

elsajátítása.  

A kémiai és a fizikai folyamatok 

közötti különbség belátása.  A 

folyamatok leírásához új 

jelrendszer szükségességének 

felismerése.  

Magyar nyelv és 

irodalom: azonos 

alakú szavak; címadás; 

szólásmondások; 

idézetek; szabatos 

nyelvhasználat.  

 

Földrajz: csapadékok.   

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

Miért alkímia: van-e kapcsolat a 

kémia és az alkímia között?  

 

Ismeretek:  

Célzott ismeretszerzés a 

világhálón. Annak felfedezése, 

hogy a „kémiát” tapasztalati 

szinten már az őskortól 

használták. Az alkimisták 

érdemeinek felismerése az  

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek:  

őskor: „kohók”; ókor: 

festékek; középkor: 

alkímia stb.  
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Tudománytörténeti érdekességek 

az alkímiáról, a kémia szó 

eredetéről, történetéről. 

anyagismeret fejlődésében. 

Prezentációkészítés lehetősége.  

 

Vizuális kultúra: 

festékek.  

 

Informatika: 

internethasználat, 

multimédiás 

megjelenítési 

lehetőségek.  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

Miért nevezzük az anyagi 

halmazokat halmaznak? Minek 

a halmazáról van szó? Elem , 

vegyület, keverék jellemzőinek 

megismerése. A minden napi 

élet anyagainak csoportosítása.  

Anyagok tulajdonságainak 

meghatározása különböző 

módszerekkel.  

Miért veszélyesebb egy mérgező 

gáz, mint egy mérgező 

folyadék?  Miért oldódik a 

kakaó gyorsabban a meleg 

tejben, mint a hidegben? Az 

„alakváltozás művésze”, a 

folyadék. Miért hajlítható a 

fémdrót és miért kemény a 

gyémánt? Létezhet-e a rendben 

rendetlenség? Ásványok, 

kristályok.  

Mit csinál az üvegfúvó?  

Miért lágyul a műanyag? 

Amorf anyagok (üveg, gumi, 

műanyagok).  

Miért igyunk kánikulában 

langyos teát?   

Halmazállapot-változások a 

környezetünkben. Kísérlet: jégből 

gőz, hőmérsékletmérés a 

folyamat során.  

 

Ismeretek:  

Az egyedi és általános 

tulajdonság közötti különbség 

megértése.   

Játékok, modellek kitalálása, 

illetve számítógépes animációk a 

részecskemodell szemléltetésére. 

Az anyag 

részecsketermészetének 

megértése, a halmaz 

tulajdonságainak és a részecskék 

viselkedésének összekapcsolása 

konkrét példákban. 

Nagyságrendek belátása 

(méretek, sokaság).  

Kísérletek elemzése révén a 

modell módosítása: a párolgás, 

oldódás, diffúzió kapcsolatának 

megértése a részecskemodellel. 

Törekvés a mikro- és 

makroszint 

megkülönböztetésére. 

Kristályok megfigyelése 

nagyítóval.   

Kristálymodellek megfigyelése. 

Irányított adat- és képgyűjtés a 

világhálón.  

A részecskék helyzetváltoztató 

mozgása szerepének belátása. 

A vonzás mellett a részecskék 

közötti taszító erők 

felfedezése.  

Anyagvizsgálatok.  

A nem molekuláris kristályos és 

amorf anyagok szerkezetének 

különbségéből adódó 

tulajdonságbeli különbségek 

belátása.  

Érdekességek gyűjtése az  

Matematika: halmazok.  

 

Fizika: Gázok és 

folyadékok 

tulajdonságai. Merev  

testek, erők; 

rugalmasság. 

Halmazállapotváltozások 

energiaviszonyai, 

olvadáshő, párolgáshő, 

fajhő, forráspont; 

kinetikus modell; 

hőmérséklet; helyzeti és 

kölcsönhatási energia, 

energiamegmaradás.  

 

Biológia-egészségtan; 

földrajz:  

Diffúzió, anyagáramlás a 

szervezetben, 

anyagszállító rendszerek.  

Vizek élővilága, a víz 

mint közeg és mint az 

élő szervezeteket 

felépítő anyag; Biomok, 

társulások. A párolgás 

jelentősége, szerepe az 

élő és élettelen 

világban; a víz 

körforgása.  
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Gázok általános tulajdonságai: 

válogatás nélküli keveredés, 

kiterjedés, 

összenyomhatóság.Folyadékok 

általános tulajdonságai:  

összenyomhatatlanság, 

párolgás, keveredés, diffúzió. 

Kristályos szilárd anyagok 

általános tulajdonságai:  

alaktartás, keménység, a felület 

szabályossága.  

Molekuláris és nem molekuláris 

amorf szilárd anyagok szerkezete 

és tulajdonságai, példákon. 

Halmazállapot-változások nevei, 

energiaviszonyok.   

„ősüveggel” kapcsolatban. 

Mérés alapján grafikonkészítés, 

elemzés, „jó” kérdés feltevése 

(problémameglátás)  

A halmazállapot-változások 

magyarázata a 

részecskemodellel. Az 

energiaváltozások felismerése.   

Matematika: síkidomok, 

síklapokkal határolt 

mértani testek.  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: az üveg és a 

műanyag.  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

Csak a halmazuk állapota 

változott, ha két színtelen gáz 

találkozásakor szilárd anyag 

képződik?  

Kísérletek a Fizika és Kémia 

Birodalom határán: szilárd NH4Cl 

keletkezése NH3 és HCl gázból. 

A témakörhöz kapcsolódóan 

ismétlés , számonkérés.   

 

Ismeretek:  

Fizikai, kémiai változás.  

Kiindulási anyagok és a 

végtermék vizsgálata. A 

modellek korlátainak megértése. 

Annak belátása, hogy a kémia 

„birodalmában” a részecskék 

belső szerkezetének ismeretére is 

szükség lesz.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Modell, változás, fázis, anyagszerkezet.   
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Levegőt! Vizet!  

Órakeret 

9 óra  

9  

  10%     1  

 

 

szabadon  

választató 

órakeret  

        

4  

Előzetes tudás  Halmazállapotok és részecskemodelljük, kémiai változás.  
 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Meghatározott célok szerint információk keresése, rendszerezése, 

értelmezése. Környezet és fenntarthatóság területén kapcsolatkeresés a 

már megszerzett ismeretek és az új jelenségek között. Tudatos, cselekvő 

felelős viselkedés megalapozása a helyi szintű környezeti kérdésekben 

(víz- és levegőszennyezés); fogékonyság kialakítása a globális szintű 

problémák iránt. Az anyag, energia, információ viszonylatában azelem, 

keverék, vegyület megkülönböztetése. Az ember megismerése és 

egészsége tudásterülethez kapcsolódóan az egyes lég- és vízszennyező 

vegyületek élettani hatásainak tudatosítása. Tudomány, technika, kultúra 

témakörben a tudomány szerepének, lehetőségeinek megismerése 

konkrét példákban.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások,  

ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások:Ami 

láthatatlan, az megismerhetetlen?  

Az oxigén felfedezésének 

története.  

Híres kémikusok élete , 

magyar vonatkozású 

események. Miért „éleny”? 

Lehetne-e az oxigén „halony”?  

Volt-e valaha tiszta a levegő? 

Kísérlet: CO2 kimutatása, vizes 

oldatának kémhatása.  

Információgyűjtés a levegőről, 

betekintés a tudományos 

megismerés folyamatába.  

Különböző anyagok égésének 

vizsgálata a levegő  

(oxigénadagolás) függvényében.  

Félbevágott alma megfigyelése. 

Szóegyenletek értelmezése és 

felírása adott folyamatokra. A 

térfogatszázalék alkalmazása a 

levegő összetételével 

kapcsolatban. A szerkezet és 

stabilitás kapcsolatának  

Magyar nyelv és 
irodalom:  

nyelvújítás.  

 

Fizika: nyomás.  

 

Biológia-egészségtan: 

Légzés és anyagcsere; 

a levegő 

összetételének 

változása. A légzés. A 

hemoglobin szerepe a 

légzési gázok  
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Milyen eső esett az ősemberre? 

Honnan kerülhettek, kerülhetnek 

szennyező anyagok a levegőbe? 

Mit tesz a tudós, ha a fejében 

káosz van? 

Miért és hogyan változik az ipari 

civilizáció nélküli természetes 

levegő összetétele az időjárás 

vagy a földrajzi hely 

függvényében, vulkánok 

közelében, vagy akár tanítási óra 

végén az osztályteremben?  

 

Ismeretek:  

Az oxigén legfontosabb 

tulajdonságai: reakcióképessége, 

az oxigén szerepe az élővilágban, 

fotoszintézis.  

Növények légzése, fotoszintézise.  

Szóegyenlet.  

Az oxigén túladagolás veszélyei, 

következményei.  

A természetes levegő összetétele, 

összetevők aránya, 

térfogatszázalék. A nitrogén 

szerepe, stabilitása. CO2, SO2, 

NOX gázok keletkezése.  

Rendszerezés: elem, keverék és 

vegyület.   

Rendszerezés gyakorlása, a 

minden napi életben használatos 

anyagokkal.  

értelmezése a nitrogén példáján. 

Kísérletek alapján a szén-dioxid 

fizikai és kémiai tulajdonságának 

megfigyelése, a jelenségek leírása 

szóegyenlettel.  

Információgyűjtés és 

rendszerezés.   

Természetes és mesterséges 

(antropogén) szennyezés 

megkülönböztetése.  

szállításában. A 

légzőszervek 

betegségei.  

 

Földrajz: a levegő 

mint gázkeverék és 

összetételének 

változása a földtörténet 

során.  

 

Informatika: 

táblázatkezelő 

program használata.  

 

Matematika: 

halmazok.  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

SOS: mi történt, történik a 

levegővel? Honnan, és milyen 

szennyező anyagok kerülnek ma 

a levegőbe?   

Miért sárgulnak, száradnak 

le falevelek már nyáron?  

Mitől van meleg egy 

fóliasátorban vagy egy 

üvegházban? Hol léphet fel  

Kipufogócsőből vett kenet 

érzékszervi vizsgálata, 

következtetések 

megfogalmazása. Adatok, 

grafikonok keresése, 

összehasonlítása (például 

Budapest és Bécs 2000, 2010 

légszennyezési adatai). Kísérletek 

értelmezése: kéndioxid hatása 

lomblevelekre; SO2, NO2 és ezen 

gázok vizes oldatának vizsgálata  

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: ipari 

forradalom.  

 

Földrajz; fizika: Savas 

eső. Üvegházhatás. 

Szmog.  

 

Biológia-egészségtan: 
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üvegházhatás?  

Miben különbözik a füst, a köd és 

a szmog? Télen vagy nyáron 

veszélyesebb-e a szmog? Miért 

van szmogriadó? Az ózonpajzs 

egy jó metafora vagy valóság? 

Egészséges-e az ózondús levegő? 

Lehet-e szagtalan levegő is 

veszélyes?  

Magas hegységek , városok , 

falvak, levegő 

összetételének 

összehasonlítása. Ismeretek:  

Fosszilis energiaforrások és 

szennyező anyagaik.  

Modellkísérlet. A savas eső 

okozói és hatása az élővilágra 

és az épített környezetre. Az 

üvegházhatás okozói, 

következmények.  

A globális felmelegedés konkrét 

következményeinek 

megismerése.  

A szmog kialakulásának feltételei 

és hatásuk.  

Ózondús levegő okozta 

veszélyek. Szmogriadó.  

CO, CO2: veszélyük és biológiai 

hatásuk megkülönböztetése, a 

prevenció fontossága. 

Nemzetközi törekvések a 

levegő tisztaságának védelmére 

(pl. ENSZ-határozatok). A 

levegőszennyezés 

csökkentésének módjai, reális 

lehetőségei.   

Uniós előírások a levegő 

szennyezéssel kapcsolatosan.  

(cseppreakciók); savas eső 

összetevőinek saverősség 

vizsgálata indikátorral, ezen 

savak hatása tojáshéjra. A 

vizsgálatok alapján 
következtetések megfogalmazása.  

A modellkísérletek értelmezése.  

A levegőbe került savak 

egymáshoz viszonyított 

mennyiségének és 

saverősségüknek az 

összehasonlítása, ok-okozati 

viszonyok keresése.  

Az üvegházhatás leírása. 

Modellkészítés az üvegházhatás 

bemutatására.  

A téli és nyári szmogjelenségek 

értelmezése, összehasonlítása. Az 

egyéni felelősség kérdésének 

értelmezése.  

Tévképzetek eloszlatása az 

ózonnal kapcsolatban.  

Kísérletelemzés: CO2 hatásaégő 

gyertyára. A térfogatszázalék 

alkalmazása a szén-

dioxidszennyezés és -mérgezés 

példáján.   

Részecskemodell alkalmazása. 

Rendszerezés, táblázat készítése a 

levegőt szennyező anyagokról 

(honnan kerülnek a levegőbe, 

milyen hatást fejtenek ki, milyen 

egészségkárosító hatásuk van).  

Példák alapján (pl.  

éghajlatváltozás) annak belátása, 

hogy a tudomány nem lezárt és 

ugyanarra a jelenségre többféle 

elmélet, hipotézis is létezik; a 

tudomány megoldási javaslatokat  

találhat, de ezek 

megvalósításához politikai 

akaratra, széles körű összefogásra 

is szükség van.  

környezet- és 

természetvédelem, 

ökoszisztémák.  

 

Magyar nyelv és 

irodalom: metafora.  

 

Informatika: mérési 

adatok feldolgozása, 

kiértékelése 

számítógéppel 

(táblázatkezelő 

programmal).  

Problémák, jelenségek, gyakorlati  Szempontkeresés a különböző  Biológia-egészségtan:  
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alkalmazások:  

Tiszta-e a tiszta víz? SOS: mi 

történt, történik a vízzel? Hogyan 

lesz a szennyezett vízből újra 

ivóvíz? Miért klórozzák a vizet? 

Lehet-e mással is fertőtleníteni?   

Ásványvíz vagy csapvíz? Jók-e a 

háztartási víztisztító készülékek?   

 

Ismeretek: 

A kémiai, illetve a napi élet 

szempontjából tiszta víz 

összetétele. Magyar geológusok 

sikere: vízkutató munkája. Ivóvíz 

kiváltása a házban, ház körül. 

Víztakarékossági praktikák 

otthon.  

A legfontosabb háztartási, ipari, 

mezőgazdasági vízszennyező 

anyagok, közvetlen és közvetett 

káros hatásai: eutrofizáció, 

savasodás, nehézfémek, nitrátok, 

nitritek oldatai.  

Mechanikai, kémiai, biológiai 

víztisztítás. Fertőtlenítés klórral, 

ózonnal.   

Az ásványvíz, illetve 

széndioxidban túlzottan dúsított 

ital fogyasztásának kártékony 

hatásai. Flakonok, szállítás, 

környezeti tényezők.  

Házi víztisztító berendezések 

alkalmazási területei, 

hiányosságok.  

Víz tisztító berendezések .  

vízfajták csoportosításához.  

Érvelés a víztakarékosság  

fontosságáról. Környezeti és  

gazdaságossági szempontok 

figyelembevétele (vita 

lehetősége).  

Közeli természetes víz 

érzékszervi vizsgálata. 

Információgyűjtés 

olajkatasztrófákról, a tiszai cianid-

, illetve a japán 

higanyszennyeződésről.  

Szempontkeresés, rendszerezés, 

táblázatkészítés a vízszennyező 

anyagokkal kapcsolatban.  

Modellkísérlet tervezése, 

bemutatása víztisztításra.  

A klór erős színtelenítő hatásának 

vizsgálata cseppreakcióval, 

következtetések 

megfogalmazása. Címkék alapján 

italok összehasonlítása. A termék 

életciklusának értelmezése az 

ásványvizek, illetve üdítők 

példáján.  

Vegyük, vagy ne vegyük? – vita.  

A víz mint  

létfontosságú anyag az 

élő szervezetek 

számára; az élőlények 

alkalmazkodása a víz 

bőségéhez és 

hiányához.  

A víz mint élettér, a 

szervezet ásványisó-, 

nyom- és mikroelem 

szükséglete; 

eutrofizáció. A víz 

szerepe az élőlények 

evolúciójában.  

 

Földrajz: a Föld 

vízkészlete, 

ivóvízproblémák, 

magyar helyzet.  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

Vízfelhasználás a 

háztartásban.  

Víztisztítás, vízszűrés.  

 

Informatika: adatok 

feldolgozása, 

kiértékelése 

(táblázatkezelő 

programmal).  

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: napi 

hírek, 

dokumentumfilmek.  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

Mit rejt a víz? Milyenek a víz 

részecskéi? A víz alkotóelemeire 

bontása.  

 

Ismeretek:  

Makro- és mikroállapot 

szintjeinek megkülönböztetése. 

Kísérleti tapasztalatok (O2, H2) 

elemzése és értelmezése. A H2O 

mint a hidrogén oxidja.  

Jelentős mai magyar találmányok 

keresése a hidrogén-előállítással  

Vizuális kultúra: 

szimbólumok, logók, 

piktogramok.  
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Vízbontás, a bomlás 

energiaszükséglete, H2 

és O2 kimutatása.  

Egyesülés, bomlás.  

Oxidáció, redukció alapszintű 

értelmezése.  

H2 előállítása savakból is, 

tulajdonságai, veszélyei. A 

hidrogén mint üzemanyag 

veszélyessége, a hidrogén 

elterjedtsége, kötött állapota. 

Kémiai reakciók, leírásuk, 

szimbólumok.  

Vegyjel, képlet, egyenlet. A 

témakörhöz kapcsolódóan 

ismétlés , számonkérés.   

 

kapcsolatban; a H cube világsikere, 

a siker okai. A vegyész foglalkozás 

kihívásainak, lehetőségeinek, 

örömeinek megismerése.  

Kémiai jelrendszer alkalmazása és 

használatának tudatosodása.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Elem, keverék, vegyület, kémiai egyenlet, egyesülés, bomlás, oxidáció, 

redukció, endoterm, exoterm folyamat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Feloldom, kioldom, átoldom, megoldom  

Órakeret 

9 óra  

9  

  10%  1  

 

 

szabadon  

választató 

órakeret  

   5  

 

Előzetes tudás  
Halmazállapotok és részecskemodelljük, exoterm, endoterm 

folyamatok, kísérletelemzés, összehangolt tevékenység csoportban.  

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Az állandósággal, változásokkal kapcsolatban az egyirányú, 

megfordítható, egyensúlyra vezető folyamatok pontos megfigyelése,  
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 elemzése. A részecskemodell alkalmazása oldódási folyamatokra, a 

dinamikus egyensúly és az oldódási egyensúly megértésére. 

Tudomány, technika, kultúra témakörben megismerkedés egy 

kortárs magyar vegyész világhírű innovációjával. A kémia tudásán 

alapuló kritikus magatartás formálása.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások,  

ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások:  

Oldódik vagy olvad a kockacukor 

a kávéban?   

Hűt vagy fűt az oldódás?  

Oldódások a hétköznapi életben.  

Mi lesz a hóval a jéggel? 

Szublimáció oldódás?  

 

 

Ismeretek:  

Az oldat mint speciális keverék, 

az oldatok alkotórészei.   

Diffúzió, ozmózis.  

Exoterm, endoterm oldódás 

energiaviszonyai, az oldáshő 

előjele.  

Jellegzetes tévképzet 

felismerése. Kísérletek elemzése 

(szódavíz készítése hideg és 

meleg vízből; kristály készítése 

oldatból), a hasonlóságok és 

különbségek meglátása. Az 

oldódás folyamatának 

megfigyelése különböző 

halmazállapotú oldott 

anyagokkal. Az ozmózis 

vizsgálata. A részecskemodell 

értő alkalmazása a kísérleti 

tapasztalatok magyarázatára. 

Diffúzió, ozmózis értelmezése 

makro- és mikroszinten. Az 

oldódás hőmérsékletfüggésének 

vizsgálata és elemzése.  Exoterm, 

endoterm oldódás vizsgálata, 

energiadiagramok értelmezése.  

A kémiai rendszer és 

környezetének 

megkülönböztetése.  

Fizika: olvadás.  

 

Biológia-egészségtan: 

ozmózis, szervezet, 

talaj anyagszállító 

folyamatai.  

 

Földrajz: hidrotermális 

ércképződés.  

 

Fizika: hőtani 

folyamatok.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások:Miért 

tesznek különböző színű 

kupakot az ásványvizes 

palackokra?  

Miért nem látni a buborékokat a 

bontatlan ásványvizes flakonban? 

Miért ad néha csattanó hangot 

egy lezárt, félig telt ásványvizes 

palack?   

Ásvány vizes palack a 

fagyasztóban  

Miért jelennek meg a vízben  

Kísérletelemzés: kevés „dús” 

ásványvíz (egy csepp sav-bázis 

indikátor melletti) gyenge 

melegítése, hűtése zárt 

rendszerben.  

Annak belátása, hogy a környezet 

meghatározott módon 

befolyásolja az egyensúlyban 

lévő folyamatok irányát. A Le 

Chatelier-elv alkalmazása 

egyszerű hétköznapi jelenségek 

értelmezésére.  

Információgyűjtés: a Duna  

Biológia-egészségtan: 

egyensúlyi állapotok 

fenntartása élő 

szervezetekben; a vizek 

élővilága. 

Ökoszisztémák  

 

Fizika: állapotjelzők.  

Gázok nyomása, 

erőművek.  
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azonnal buborékok, ha melegíteni 

kezdjük? Mit jelent a halak 

számára a vizek hő szennyezése? 

Hol vannak hőerőművek 

hazánkban, megyénkben?  

Telített, túltelített oldatok, 

oldódási egyensúly és 

befolyásolása.  

Gázok oldódása. 

hőmérséklete Paks felett és az 

erőmű hűtővizének folyóba 

érkezésénél, az adatok 

összehasonlítása más típusú 

erőművek hőszennyezésével.  

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Miből mennyit ihat meg az 

ember kínos vagy súlyos 

következmények nélkül? Hol 

találkozunk oldatok töménységét 

jelző felirattal?  Oldatok 

töménységének kiszámítása 

jártasság szinten.  

 

Ismeretek: Tömeg- és 

térfogatszázalék. A 

háztartásban használt 

vegyszerek biztonságos 

tárolásának szabályai. 

Információgyűjtés az egyes 

szeszes italokból a vérbe kerülő 

alkohol mennyiségéről és 

következményeiről. Élelmiszerek, 

táplálékkiegészítők címkéjén lévő 

adatok értelmezése.  

Egyszerű számítások sziruppal, 

salátalével, szeszes italokkal, 

permetlével kapcsolatban.  

Matematika: 

Mértékegység-átváltás, 

százalékszámítás, 

arányosság, 

egyismeretlenes 

egyenlet.  

 

Biológia-egészségtan: 

alkohol élettani hatásai, 

mérgezések, a máj 

szerepe.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások:Miért 

visel maszkot, aki a parkettát 

lakkozza?   

 

Ismeretek:  

Oldódás különböző 

oldószerekben, az átoldódás. 

Nevezetes nem vizes oldószerek, 

a velük való bánásmód, veszélyt 

jelező piktogramok.  

Miért nem önthetjük össze a 

hypót a sósavval?  

Oldás, átoldás értelmezése a 

részecskemodellel.  

Nem vizes oldatok 

megismerése: a fazékban vagy 

az autóban.  A kőolaj és a benzin 

mint szénhidrogének oldatának 

értelmezése.  

Technika, életvitel és 

gyakorlat: tisztítószerek 

a háztartásban.  

 

Biológia-egészségtan: 

teratogén, mutagén és 

karcinogén hatások.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Visszafelé az úton: hogyan 

válaszhatók szét az 

oldatok komponenseikre?  

 

A szétválasztási műveletek 

magyarázata a részecskemodell 

alkalmazásával. Annak belátása, 

hogy mikor melyik szétválasztási 

módszert alkalmazzák és miért – a 

gazdaságossági kérdések  

Biológia-egészségtan: 

adszorpció és allergia 

kapcsolata.  

 

Földrajz: Kaszpi-tó, 

Holt-tenger.  
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Ismeretek:  

bepárlás, lepárlás, kristályosítás,   

 

kondenzáció, adszorpció, és ezek 

néhány gyakorlati alkalmazása a 

háztartásban, az iparban.  

figyelembevétele.   

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások:Hogy 

változik a tea színe, ha citromot 

vagy ecetet csepegtetnek bele? 

Érdemes-e lúgosító folyadékokat 

inni? A vörös iszap kémhatása. 

Környezetünk védelme , mit ne 

öntsünk a lefolyóba!!!  

Vegyszer címkék értelmezése. 

Ismeretek:  

Kémhatás, néhány természetes és 

laboratóriumi indikátor, 

savasság, lúgosság és mértékük, 

pHértékek, a közömbösítés 

folyamata, kémiai semlegesség. 

Néhány nevezetes lúg és sav, 

savmaradék, só neve, képlete, 

fontosabb felhasználásuk és 

reakcióegyenletek. A csapvíz 

kémhatása. A lúgosító 

folyadékok összetétele, 

hatásmechanizmusa. A 

témakörhöz kapcsolódóan  

ismétlés, számonkérés ,   

 

Kémhatásvizsgálatok otthon is 

(növényi indikátorokkal, 

szappan, sampon, mosó- és 

tisztítószerek oldatában), a 

megfigyelések értelmezése.  

Információgyűjtés: bőr és 

különböző testnedvek pH-ja, 

kapcsolat keresése a szervek 

(közegek) működésével. A 

kémiai és a bőrsemlegesség 

megkülönböztetése; a mosakodás 

és a pH kapcsolatának feltárása. 

Ismeretek rendszerezése a 

savbázis folyamatokkal 

kapcsolatban. A kémiai jelek 

megértése és tudatos 

alkalmazása.  

Oksági összefüggések 

megismerése.  

Csapvíz kémhatásának vizsgálata 

és az eredmények magyarázata. 

Kémiatudáson alapuló kritika a 

média információival, 

reklámokkal, illetve a 

tévképzetekkel szemben.  

Biológia-egészségtan: 

kémhatást jelző 

növények (antociánt 

tartalmazó fajok), 

kémhatás az emberi 

szervezetben.   

A mozgás, a 

táplálkozás szerepe az 
elsavasodás  

szempontjából  

 

Földrajz: szikes, 

savanyú talajok.  

 

Testnevelés és sport: az 

izomláz és a savasodás.  

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: a 

reklámok.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  
Oldás, oldat, dinamikus egyensúly, kémhatás.   
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Évezredes kutatás az atom nyomában  

Órakeret 

7 óra  

7  

  10%  1  

 

 

szabadon  

választhat 

órakeret  

5  

Előzetes tudás  
Vegyület, elem, atom, vegyjel, képlet, egyenletírás, kémhatás, exoterm 

reakció.  

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Tudomány, technika, kultúra vonatkozásábana tudomány, a tudósok 

tisztelete, oksági összefüggések felismerése, megértése. A tanuló 

hitének erősítése abban, hogy önmaga is képes problémákat, 

ellentmondásokat észrevenni és megérteni. Annak belátása, hogy 

alapkutatások nélkülözhetetlenek a technika, az orvostudomány 

fejlődéséhez. Hevesy György korszakalkotó módszere kapcsán a magyar 

tudósok eredményeinek megmutatása. A rendszer szempontjából a 

valóság és a modell megkülönböztetése. Lényeglátás, rendszerezés, 

szaknyelv használata. Anyag, energia, információ terén a periódusos 

rendszer elektronszerkezeti értelmezése, kapcsolata a kémiai 

tulajdonságokkal, használata.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások,  

ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Mengyelejev jós volt, vagy oka 

van a rendszerének?  

 

Ismeretek:   

Mengyelejev periódusos 

rendszere, a főcsoportok neve, 

főbb hasonlóságok a főcsoporton 

belül.  

Mengyelejev „jóslása” az üres 

helyekre.  

 

Elemek felfedezésének története. 

Magyar kémikusok szerepe az 

elemek megismerésében.  

Teller Ede munkássága.  

Periodicitás meglátása a 

természetben és a 

művészetekben.  

Nátrium és kálium, illetve 

magnézium és kalcium 

viselkedése vízzel: a kísérletek 

eredményeinek összehasonlítása, 

a tulajdonságok összekapcsolása 

a periódusos rendszerbeli 

hellyel. Mengyelejev 

módszerének megértése: 

tájékozódás a periódusos 

rendszerben, a fémes és 

nemfémes elemek arányának 

felismerése, néhány ismertebb 

elem (vas, réz, ezüst, arany) 

helyének azonosítása. Jóslás és 

tudományos  

Földrajz: évszakok 

változása.  

 

Ének, zene: refrének, 

ritmusok.  

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: görög 

filozófusok, középkor  

– alkímia, 

felvilágosodás.  
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 következtetés 

megkülönböztetése.  

Tudománytörténeti kutakodások 

és a tapasztalati tudás elismerése.   

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások:Mi van 

az atomban, és hogyan van 

benne? Ha végül aranyat nem 

csináltak, akkor 

feleslegesendolgoztak az 

alkimisták? Miért izo- és miért -

tóp?  

A hidrogén izotópjai és szerepük.  

Mi fűti a napot? 

Ismeretek:  

Rövid tudománytörténet (pl. az 

alkimisták széleskörű 

tapasztalati tudása, Demokritosz 

és Dalton atomelképzelése 

közötti különbség, a 

felvilágosodás hatása, a 

tudományos megközelítés és 

rendszerezés igénye). Az 

elektron felfedezése, Rutherford 

kísérlete, modellje. Bohr 

munkássága, modellje. Az 

atommag és mérete, nukleonok, 

nukleáris kölcsönhatás jellemzői.  

Rendszám, tömegszám, izotópok, 

relatív atomtömeg,  

anyagmennyiség, mol, 

Avogadroszám, jelölések.  

Tájékozódás a periódusos 

rendszerben, jártasság szerzés 

atomok elektron szerkezetének 

felírásában.  

Mol számítás gyakorlása.  

 

Nehézvíz, nevezetesebb izotópok 

és felhasználásuk.  

Annak megértése, hogy egy-egy 

modellben mi a tapasztalatokból 

leszűrt tény, és mi a modellalkotó 

elképzelése, valamint hogy 

mikor, miért módosítanak, 

váltanak modellt.  

Lángfestési kísérletek és 

értelmezésük.   

Elektromos és nukleáris 

kölcsönhatás/erő nagyságának 

összehasonlítása. Törekvés 

pontos fogalmazásra.  

Egyszerűbb kísérlet részletes 

elemzése, reakcióegyenlet 

értelmezése több szinten, 

egyszerű sztöchiometriai 

számítások végzése.  

Fizika: Proton, neutron, 

atommag, elektron, 

atommodellek. 

Elektromos  

kölcsönhatás, nukleáris 

kölcsönhatás. Izotópok, 

használatuk az iparban.  

 

Matematika: 

hatványok, normál 

alak, egyismeretlenes 

egyenlet.  

 

Magyar nyelv és 

irodalom: idegen 

szavaink eredete.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Miért „nemes” a neon és 

„közlegény” az oxigén?   

A Bohr-modell alkalmazása: 

néhány atom 

elektronszerkezetének 

értelmezése. A Mengyelejev-féle  

Fizika: atomfizika, 

gáztörvények.  

 

Informatika: 
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Elemek vagy atomok periódusos 

rendszere?  

Vegyjelek felismerésének 

gyakorlása. Ismeretek:  

Elektronhéjak száma, feltöltődése 

az első három periódusban. 

Atomok vegyértékhéjának és a 

periódusos rendszernek az 

összefüggése.  

A nemesgázok stabilitásának 

összefüggése az energiaminimum 

elvével és elektronszerkezetükkel.  

Avogadro törvénye.  

A témakörhöz kapcsolódóan 

ismétlés, számonkérés.  

 

elemek periódusos rendszere és a 

Bohr-féle atommodell közötti 

kapcsolat felismerése. 

Érdekességek, gyakorlati 

felhasználások gyűjtése a 

nemesgázokról.  

Egyszerű számítások gázok 

térfogatával.  

multimédiás 

megjelenítés.  

 

Matematika: 

arányosság, hatványok.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Periódus, rendszám, tömegszám, izotóp, elektronszerkezet, vegyértékhéj, 

anyagmennyiség, mol.  

 

 

  kémia 7.osztály  heti 1,5  óra , évi  54 óra  

 

                             órakeret :   32 óra                                 

10 %    :     4 óra  szabadon 

választható óra :    18 óra 

 

                           összesen  :      54 óra   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIZIKA 7. OSZTÁLY  
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Heti óraszám: 2 óra  

Évi óraszám : 72 óra  

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  A testek, folyamatok mérhető tulajdonságai  

Órakeret 

8 óra  

Előzetes tudás  
A hosszúság mértékegységei, az időmérés lehetőségei, eszközei. A 

térfogat fogalma.  

A tematikai 

egység 

nevelésifejlesztési 

céljai  

A tudomány, technika, kultúra területén mérési adatok, ábrák  

értelmezése. Az anyag, energia, információ tudásterületen gyakorlottság 

szerzése az anyagok mennyiségi és minőségi jellemzésében. A 

rendszerek szemszögéből a hosszúság és az idő mértékegységeinek 

használata, átváltása. Az időbeli tájékozódás fejlesztése példák 

megadásával a természetben, illetve technikában fontos szerepet játszó 

nagyon rövid és nagyon hosszú időkre. Az állandóság és változás 

szempontjából a mérési módszerek megismerése, gyakorlása, 

mérőeszközök önálló használata.   

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások,  

ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:   

Melyik a nehezebb, 1 kg fenyőfa 

vagy 1 kg ólom?   

Mennyire pontos a mérési 

eredmény? 

 

Ismeretek:  

A testek mérhető tulajdonságai. 

Hosszúság, térfogat mérése, 

mértékegysége.  

A tömeg mérése, mértékegysége. 

A sűrűség fogalma, 

meghatározása és mértékegysége. 

Idő mérése, mértékegysége. 

Lengési idő, keringési idő. Mérési 

hiba, átlag.  

Az egyensúlyon alapuló 

tömegmérés elvének használata, 

mérleg készítése, tömegmérés. 

Hosszúság, térfogat, tömeg 

meghatározása becsléssel és 

méréssel, a becsült és mért 

értékek összehasonlítása. Mérési 

adatok táblázatos és grafikus 

ábrázolása.  Testek sűrűségének 

meghatározása tömeg- és 

térfogatmérés eredményei 

alapján. Különböző hosszúságú 

konkrét folyamatok 

időtartamának mérése, a mérések 

megismétlése, mérési eredmények 

rögzítése, táblázatos és grafikus 

ábrázolása. Az ismételt mérések  

eredményeinek összehasonlítása, a 

mérési hiba fogalmának 

szemléletes kialakítása. A mérési 

eredmények átlagának 

kiszámítása.  

Matematika: Törtek.  

Adatok ábrázolása, 

függvények. Átlag.  

 

Kémia: Oldatok 

térfogat-százalékos 

összetétele. Az 

atomok mérete.  

 

Biológia-egészségtan: 

Az élővilág 

méretskálája. A 

biológiai óra.   

 

Földrajz: 

időegységek.  

 

Informatika: mérési 

adatok rögzítése, 

kiértékelése 

számítógéppel.  

Fen
nta

rtó
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  Mérés, hosszúság, térfogat, tömeg, sűrűség, idő, mérési hiba.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Hőmérséklet, halmazállapot  

Órakeret 

8 óra  

Előzetes tudás  
Halmazállapotok. Víz a természetben.  

 

 

A tematikai 

egység 

nevelésifejlesztési 

céljai  

Az anyag, energia, információ területén gyakorlottság az anyagok 

mennyiségi és minőségi jellemzésében. A halmazállapotok, 

halmazállapot-változások összehasonlítása. A halmazállapot-változásokat 

kísérő energiaváltozások megfigyelése, mérése.  

Az állandóság és változás szemszögéből az anyagok vizsgálatában 

leggyakrabban használt állapotleírások, állapotjelzők alkalmazása, 

mérése, a mértékegységek szakszerű és következetes használata. A 

termikus egyensúly és a kiegyenlítődés fogalmának értelmezése. 

Természeti folyamatok irányának felismerése konkrét példákon keresztül.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások  

ismeretek  Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok  

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások:   

Hány fokos a forró leves? 

Forró leves kevergetése, fújása. 

Szétfagy a kerti csap. 

Kuktafazék, korcsolya. A víz 

hűtéséhez és melegítéséhez 

kapcsolódó jelenségek.   

Mi történik, ha forró vízbe hideg 

vizet öntünk?Mi esik az ónos 

esőben? Vízforralás a 

mikrohullámú sütőben.   

 

Ismeretek: 

Hőmérsékletmérése, 

mértékegységei.  

Olvadás, fagyás, párolgás, forrás.  

A víz különböző halmazállapotai. 

Olvadáspont, fagyáspont, 

forráspont.  

Termikus egyensúly. 

Megfordítható és 

megfordíthatatlan folyamatok. 

Csapadékfajták a 

környezetünkben. Túlhűtés, 

túlhevítés.  

A hőmérséklet mérésére alkalmas 

mérőeszközök megismerése és 

használatuk gyakorlása 

folyadékok és a levegő 

hőmérsékletének mérése közben.   

 

A víz hűtéséhez, melegítéséhez 

kapcsolódó jelenségek vizsgálata, 

olvadáspont, fagyáspont, 

forráspont mérése. A fagyáskor 

bekövetkező térfogatváltozás 

vizsgálata, gyakorlati 

jelentőségének megértése 

példákon keresztül. A 

„kuktafazék”- és a 

korcsolyajelenség vizsgálata, az 

olvadáspont és forráspont 

nyomásfüggésének megismerése, 

gyakorlati alkalmazások keresése.  

 

Folyadékok tömegének, 

hőmérsékletének mérése, az 

összekeverés után kialakult közös 

hőmérséklet vizsgálata, a közös 

hőmérsékletet befolyásoló 

tényezők keresése, sejtések 

megfogalmazása és ellenőrzése. 

Folyamatok  

megfordíthatóságának vizsgálata, 

példák keresése megfordítható és 

megfordíthatatlan folyamatokra. 

A saját környezetünkben 

előforduló csapadékfajták 

csoportosítása, keletkezésük 

vizsgálata.  

A túlhűtés, túlhevítés 

jelenségének vizsgálata. 

Matematika: adatok 

ábrázolása, függvények.  

 

Kémia: A hőmérséklet 

és a nyomás mint 

állapotjelző. Afizikai és 

kémiai változások 

megkülönböztetése. A 

halmazállapotok, a 

halmazállapotváltozások 

összehasonlítása. 

Egyirányú, 

megfordítható és 

körfolyamatok 

értelmezése hétköznapi 

jelenségekben.  

 

Biológia-egészségtan: A 

víz biológiai szerepe. Az 

élőlények hőháztartását 

befolyásoló fizikai 

változások (hőáramlás, 

hővezetés, hősugárzás).  

 

Földrajz: 

időjárásiéghajlati 

elemek, jelenségek, 

csapadékképződés.  

 

Informatika: mérési 

adatok rögzítése, 

kiértékelése 

számítógéppel. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  A hang; hullámmozgás a természetben  

Órakeret 

8 óra  

Előzetes tudás  A sebesség fogalma, mértékegysége.  Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha
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A tematikai 

egység 

nevelésifejlesztési 

céljai  

A tudomány, technika, kultúra területén a témához kapcsolódó 

fogalmak és jelenségek megismerése a természet megfigyelésén, tanári 

irányítással, illetve önállóan vagy csoportban végzett kísérleteken 

keresztül. Kísérlet vagy vizsgálat jegyzőkönyvének elkészítése. A 

témához illeszkedő ismeretterjesztő források önálló keresése, 

értelmezése, az ismeretszerzés eredményeinek bemutatása.  Az anyag, 

energia, információ szemszögéből a hang információátvitelben játszott 

szerepének értelmezése.  

A környezet és fenntarthatóság szerint a hang és a hullámmozgással 

kapcsolatos jelenségek vizsgálatán keresztül a környezet szépségének 

megjelenítése.   

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások,  

ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Miért szól, miért halljuk? Miért 

más a gitár hangja, mint a 

zongoráé?   

Denevérek, delfinek 

tájékozódása. 

Ultrahangos vizsgálatok 

az orvosi 

diagnosztikában. Túlzott 

hangerő – 

halláskárosodás.  

Hullámok a hétköznapi életben, a 

víz hullámzása, vízhullám 

terjedése.  

 

Ismeretek: 

A hang és a hallás. Hangforrások.  

A hang keletkezése.  

Hangsebesség, hangerősség, 

hangmagasság, hangszín. A hallás 

fizikai alapjai.  

Az ultrahang és szerepe az 

élővilágban.   

Hangerősség, decibel.  

Zajszennyezés.  

A hang keletkezésének vizsgálata,  

a hallás fizikai alapjainak 

megértése. A hang 

információhordozó szerepének 

elemzése kísérletek és az 

állatvilágból vett példák alapján.  

Hangforrások kísérleti vizsgálata.   

Néhány hangszer 

hangképzésének, működésének 

vizsgálata, a működés (a hang 

jellemzőinek változtatása) 

értelmezése.  

A hallott hangmagasság és a 

frekvencia összefüggésének 

kísérleti vizsgálata. Az ultrahang 

gyógyászatban és az élővilágban 

betöltött szerepének bemutatása 

konkrét példákon.  

A hangerősség mérése. A túlzott 

hangerősség egészségkárosító 

hatásának ismeretében a 

megfelelő magatartásra való 

törekvés.  

A fizika hullámfogalmának és a 

hullám szó köznapi jelentésének  

Biológia-egészségtan: 

Az ember és az állatok 

hallása, hangképzése; 

Szűrővizsgálatok.  

 

Ének-zene: 

hangszerek, 

hangszercsoportok, az 

emberi énekhang 

fajtái.  

 

Informatika: 

számítógépes 

animációk 

alkalmazása.  

 
Fen

nta
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A hullámok jellemzői, 

hullámjelenségek (törés, 

visszaverődés).  

vizsgálata, megkülönböztetése 

konkrét példákon keresztül. A 

vízfelületen keltett hullámok, 

rugalmas közegben terjedő 

hullámok megfigyelése, 

kísérleti vizsgálata, az 

eredmények, tapasztalatok 

rögzítése, leírása.   

 

Kulcsfogalmak/ Hang, hangforrás, frekvencia, hangszín, terjedési 

sebesség, hangerősség, fogalmak ultrahang, zajszennyezés, hullám, hullámtörés, 

visszaverődés.  

Előzetes tudás  
A fény tulajdonságai. Néhány, a háztartásokban használt 

energiahordozó. Az égés mint energia-felszabadító folyamat.   

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Az energia  

Órakeret 

9 óra  

A tematikai 

egység 

nevelésifejlesztési 

céljai  

A tudomány, technika, kultúra területen a kutató és mérnöki munka 

jelentőségét felismerő és értékelő attitűd megalapozása. A tudomány és 

a technika a társadalom és a gazdaság fejlődésében játszott szerepének 

megismerése az erőgépek fejlődésén keresztül.  

A felépítés és működés kapcsolata szempontjai szerint a 

napenergiatermelés alapelveinek megértése. A napfény és a földi élet 

közötti összefüggés felismerése, a kapcsolat értelmezése a fény fizikai 

jellemzőivel.  

Az anyag, energia, információ szemszögéből az energiatakarékosság 

módszerei és fontosságuk megismerése. Az energiamegmaradás elvének 

megismerése, alkalmazása. Jelenségek értelmezése az 

energiamegmaradás szempontjából.   

A környezet és fenntarthatóság területen az energiatudatos fogyasztói 

magatartás megerősítése. Az egészséges táplálkozás iránti igény 

erősítése.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások,  

ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:   

Mivel fűtsünk? A háztartások 

energiaszükségletének 

biztosítása.  Mi hajtja az autót, a 

járműveket? Az energia szerepe 

a közlekedésben. Az energia 

szerepe az élővilágban.  

A Nap és a csillagok 

energiatermelési folyamatának 

megnevezése, annak tudatosítása, 

hogy a földi energiatermelés 

formáitól alapvetően eltérő 

folyamatról van szó. A napfény 

energiatartalmának kísérleti 

vizsgálata (napelem, 

napkollektor). A földi 

energiahordozókban tárolt  

Kémia: Égés. A fizikai 

és kémiai változások 

energiaviszonyai.   

 

Biológia-egészségtan: 

A napfény és a földi 

élet összefüggése; 

Táplálkozás. A 

táplálkozás és a légzés 

szerepe a szervezet  

Fen
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rtó
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Ismeretek:  A Nap 

szerkezete, 

energiatermelése. Energia 

fogalma, mértékegysége.  

Energiaforrások, energiatermelési 

eljárások. A háztartásban használt 

eszközök energiaigénye. 

Energiafogyasztás mérése a 

háztarásokban.  

Energiatakarékos eljárások, 

eszközök (energiatakarékos izzó, 

hőszivattyú).  

A fizikai ismeretek fejlődésének 

hatása a mindennapi életre. 

Járművek fejlődése, közlekedés 

fejlődése (gőzgépek, belsőégésű 

motorok). Járművek 

energiaigénye.  Táplálkozás –  

energiafelhasználás. A táplálék 

mint energiahordozó.  

energia felszabadításának kísérleti 

vizsgálata (égés, szélkerék, 

vízkerék). Energiatermelési 

eljárások ismerete, a lakóhely 

közelében található erőművek 

feltérképezése, működésük 

elemzése, gyakorlati 

megismerése. Fosszilis 

tüzelőanyagok csoportosítása 

keletkezésük alapján, 

kitermelésük és a  

környezetterhelés kapcsolata. Az 

atomerőmű kockázatainak 

megértése.  

A háztartást ellátó energiaforrások 

csoportosítása. Az energiaszámlák 

fő tényezőinek értelmezése. A 

háztartásban használt eszközök 

energiaigényének elemzése. Az 

energiatakarékosság 

szükségességének megértése, 

gyakorlati megvalósításra való 

törekvés saját környezetünkben.  

A járművek mozgatásához 

használt energiaforrások történeti 

vizsgálata. A gőzgép 

működésének kísérleti vizsgálata. 

A belsőégésű motorok 

működésének vizsgálata. A 

témához kapcsolható magyar 

tudósok keresése, munkásságuk 

bemutatása internetes adatgyűjtés 

alapján. Hőlégballon modellezése.  

Az elfogyasztott táplálék 

típusának és a testalkat, életmód 

kapcsolatának vizsgálata.   

energiaellátásában.  

 

Informatika: 

Számítógépes 

animációk. Internetes 

adatgyűjtés.  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

energiatakarékosság, 

közüzemi számlák.   

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  
Csillag, energia, energiahordozó, erőmű, fosszilis tüzelőanyag, égés, 

nyomás, teljesítmény, táplálék, energiatakarékosság.  

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  A járművek mozgásának jellemzése  

Órakeret 

8 óra  

Előzetes tudás  
A sebesség fogalmának tapasztalati ismerete. Mozgásjelenségek a 

mindennapi környezetben.  

Fen
nta

rtó
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vá
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A tematikai 

egység 

nevelésifejlesztési 

céljai  

A tudomány, technika, kultúra szemszögéből a témához illeszkedő 

múzeum, gyűjtemény meglátogatása, profiljának és néhány fontos 

darabjának elemző ismerete.  

A rendszerek szempontjából a térbeli tájékozódást szolgáló eszközök és 

módszerek alapjainak megismerése a GPS-en keresztül.  

Az állandóság és változás területén a mozgásjelenségek leírása, a 

mozgás grafikus ábrázolása, a grafikonok értelmezése. Az egyenletes és 

egyenletesen változó mozgás felismerése. A GPS idő-, távolság- és 

sebességadatainak értelmezése. A keringési idő és a fordulatszám 

értelmezése gyakorlati példákon a közlekedésben.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások,  

ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Mit mutat a sebességmérő, a 

fordulatszámmérő?Milyen adatok 

jellemzik a járművek mozgását?  

 

Ismeretek: 

A járművek mozgásának 

jellemzése: út, idő, elmozdulás, 

út-idő kapcsolat, sebesség, 

átlagsebesség.  

Mozgások grafikus ábrázolása. 

Egyenletes mozgások, 

egyenletesen változó mozgások.  

Sebességváltozás, gyorsulás.  

A GPS szerepe a közlekedésben. 

Körmozgások a természetben, 

technikában.  

A körmozgás jellemzői: keringési 

idő, fordulatszám.  

Különböző testek, járművek 

(gyalogos, futó, kerékpár, autó, 

vonat) sebességének 

meghatározása a megtett út és a 

menetidő mérésével. A sebesség 

fogalmának, mértékegységeinek 

használata egyszerű 

számításokban, a mértékegységek 

közötti átváltás alkalmazása. 

Különböző sebességű testek, 

járművek (kerékpár, autó, vonat, 

repülő, műhold) sebességének 

összehasonlítása adatgyűjtés 

alapján.  

Út-idő, sebesség-idő grafikonok 

elemzése, a mozgások leírása 

grafikonok alapján.  

Az egyenletes és az egyenletesen 

változó mozgás közötti különbség 

vizsgálata.  

A GPS-adatok, a GPS 

működésének értelmezése.  A 

Föld körül keringő űrhajók és 

műholdak mozgásának 

jellemzése adatgyűjtés alapján.  

Matematika: adatok 

ábrázolása, 

függvények.  

 

Kémia: atommag és 

elektronok.  

 

Földrajz: térábrázolás.  

 

Informatika: Mérési 

adatok rögzítése, 

feldolgozása 

számítógéppel. 

Számítógépes 

animációk. Online 

adatbázisok.   

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a 

közlekedés 

eszközrendszere, a 

kulturált közlekedés.  

 

 A jármű műszerfalán megjelenő 

fordulatszám-adat értelmezése. 

Körmozgások jellemzése a 

természetből, technikából vett 

további konkrét példák alapján.  

 Fen
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Kulcsfogalmak/ Sebesség, átlagsebesség, körmozgás, forgómozgás, fordulatszám, 

fogalmak keringési idő, periódusidő, egyenletes mozgás, egyenletesen változó 

mozgás.  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Kölcsönhatások  

Órakeret 

10 óra  

Előzetes tudás  
Kölcsönhatások a mindennapi környezetben. Mágneses vonzás, taszítás 

tapasztalati ismerete. Tömeg fogalma, mértékegysége.  

A tematikai 

egység 

nevelésifejlesztési 

céljai  

Az anyag, energia, információ területen a mindennapi életben tapasztalt 

erőhatások megismerése, a tapasztalatok értelmezése az erők 

mozgásállapot- és alakváltoztató hatásaként.  

Az állandóság és változás szempontjai szerint a sebességváltozás és az 

erő viszonyának megismerése. A kölcsönhatás fogalmának mélyítése.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások,  

ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Mitől változik a sebesség? Miért 

kell fogódzkodni a metrón? 

Milyen nehéz egy vasgolyó? 

Miért könnyebb egy test vízben, 

mint levegőben?   

 

Ismeretek:   

A testek súlya. Különböző testek 

súlyának meghatározása 

méréssel.  

Gravitációs erő és a súly.  

A súly fogalma, mértékegysége.  

Az erő és mérése.  

Az erő fogalma, jellege (nagysága 

és iránya), mértékegysége. Erő 

mérése. Egyszerű erőegyensúly. 

Az erő és a sebességváltozás 

kapcsolata. Gyorsulás és hatásai,  

A gravitációs kölcsönhatás 

vizsgálata. Eötvös Lóránd 

munkásságának megismerése. 

Különböző testek súlyának 

meghatározása becsléssel és 

méréssel, a becsült és mért 

értékek összehasonlítása. A 

súlytalanság értelmezése. A 

tömeg és a súly kapcsolatának 

használata egyszerű számítási 

feladatokban.   

Az erő értelmezése hatásainak 

áttekintése révén. A rugós 

erőmérő használata, különböző 

kölcsönhatásokban fellépő erők 

vizsgálata (súrlódás, mágneses 

kölcsönhatás, ütközés). Egyszerű 

egyensúlyi helyzetek kísérleti 

vizsgálata.  

Mozgó testek  

Kémia: nyomás.  

 

Biológia-egészségtan: 

Az élőlények 

mozgásának fizikai 

jellemzése (erő, 

munkavégzés). Az 

élőlények 

alkalmazkodása a 

gravitációhoz.  

Különböző víziállatok 

mozgása.  

 

Informatika: 

Számítógépes 

animációk. Online 

adatbázisok.  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: közlekedési  
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példák. Súrlódás, közegellenállás. 

Közlekedési alkalmazások, 

balesetvédelem.  

A takarékos, kényelmes, 

biztonságos közlekedés eszközei 

(villanyautó, légzsák, gyűrődési 

zóna).  

A nyomás. Nyomás mérése. 

Hidrosztatikai nyomás, 

légnyomás. Felhajtóerő.   

A testek úszása.  

sebességváltozásának kísérleti 

vizsgálata, a sebességváltozás 

okának elemzése. Az erő és a 

sebességváltozás kapcsolatának 

gyakorlati kimutatása. A járművek 

sebességváltozásakor 

(kanyarodás, gyorsítás, fékezés) 

fellépő jelenségek vizsgálata.  

Különböző súlyú és alakú testek 

talajra gyakorolt hatásának 

kísérleti vizsgálata. A nyomás 

értelmezése, kiszámítása egyszerű 

esetekben a nyomóerő és a 

nyomott felület meghatározása 

után.  

A folyadék belsejében uralkodó 

nyomás mérése, hidrosztatikai 

nyomás megnyilvánulásainak 

felismerése a gyakorlatban. A 

felhajtóerő kísérleti vizsgálata. 

Arkhimédész sűrűségmérési 

módszerének alkalmazása. Gázok 

nyomásának mérése, légnyomás 

mérése.  

A folyadékba merített test 

lemerülésének, lebegésének, 

úszásának vizsgálata, értelmezése.  

balesetek elemzése.   

 

Földrajz: légnyomás.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  
Gravitációs kölcsönhatás, súly, erő, tömeg, sebességváltozás, gyorsulás, 

nyomás, légnyomás, hidrosztatikai nyomás, felhajtóerő.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Környezetünk és a fizika  

Órakeret 

8 óra  

Előzetes tudás  
Hullámmozgás, a hullámok jellemzői. Halmazállapotok, halmazállapot 

változások. Csapadékfajták. Nyomás, légnyomás. A Napenergia földi 

megjelenése.  
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A tematikai egység 

nevelésifejlesztési 

céljai  

Az anyag, energia, információ területen az energiatakarékosság 

módszerei és fontosságuk megismerése, a fenntarthatóság iránti 

elkötelezettség erősítése.   

Felépítés és működés kapcsolata szerint a halmazállapot-változásokról 

tanultak időjárási-geológiai jelenségekkel való kapcsolatának 

értelmezése.   

A környezet és fenntarthatóság szemszögéből az ember természeti 

folyamatokban játszott szerepének kritikus vizsgálata. A fogyasztási 

szokásokkal kapcsolatos ésszerű és felelős szemlélet erősítésével 

törekvés a tudatos állampolgárrá nevelésre. Természeti értékek és károk, 

környezeti károk felismerése, indoklása, egyéni és közösségi cselekvési 

lehetőségek felmérése az energia-átalakító folyamatok környezeti 

hatásainak elemzése, alternatív energiaátalakítási módok megismerése  

 kapcsán. A környezet szépsége, az emberi kultúrák fenntarthatósága és a 

benne élők testi-lelki egészsége közti összefüggések megjelenítése 

konkrét példák alapján.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások,  

ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:   

Természeti katasztrófák. Az 

ember természetkárosító 

tevékenysége.  

 

Ismeretek:   

A Föld. Belső szerkezete, 

földrengések, rengéshullámok.   

A légkör fizikai tulajdonságai. 

Természeti katasztrófák. Viharok, 

árvizek, földrengések, cunamik 

kiváltó okai. A kárenyhítés 

lehetőségei.  

A napenergia megjelenése a földi 

energiahordozókban.  

Víz-, szél-, nap- és fosszilis 

energiafajták, atomenergia. 

Energiatakarékosság a 

háztartásban (hőszigetelés, 

korszerű főzési, fűtési 

módszerek).  

A természetkárosítás fajtáinak 

fizikai háttere (erdőirtás, 

légszennyezés, fényszennyezés).  

A Föld belső szerkezetének, 

földrengések keletkezésének 

terjedésének vizsgálata 

adatgyűjtés alapján. 

Természeti katasztrófák 

vizsgálata adatgyűjtés alapján.  

Kiváltó okok elemzése. 

Kárenyhítés lehetőségeinek 

megismerése.  

A megújuló energiaforrások 

háztartásokban történő 

felhasználási lehetőségeinek 

elemzése adatgyűjtés alapján. Az 

atomenergia, mint az  

anyagszerkezetben rejlő jelentős 

energiaforrás tudatosítása. 

Energiatakarékossági lehetőségek 

vizsgálata a háztartásokban, 

iskolában, lakóhelyünkön. 

Adatgyűjtés és elemzés a 

környezetünkben történő 

természetkárosításokról és azok 

hatásairól.  

Kémia: a víz- és 

levegőtisztaság, a 

levegő összetétele.   

 

Biológia-egészségtan: 

az éghajlat hatása az 

épített környezetre.   

 

Földrajz: 

Fenntarthatóság, 

fogyasztási szokások, 

környezettudatosság; 

Időjárási-éghajlati 

elemek, jelenségek, 

légköri 

alapfolyamatok.  

 

Informatika: 

adatgyűjtés az 

internetről.  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

Energiatakarékosság.  

Hulladékkezelés.  
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Földrengés, légkör, légnyomás, légköri és tengeri áramlat, cunami, 

napenergia, fosszilis energia, atomenergia, megújuló energia, 

energiatakarékosság,   

 

 

 

Kiegészítés: A témakörök alapján az óraszám 59 óra, és mivel nincs lebontva a tananyag 

órákra,így minden témakörhöz 2 órát hozzáadok, amit feladatmegoldásra és gyakorlásra lehet 

fordítani és így meglesz az éves óraszám. Az utolsó témakörnél elég 1 óra pluszban  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7–8. évfolyam Matematika  

 

Tizenhárom éveskortól a tanulók mindinkább általánosító elképzelésekben, elvont 

konstrukciókban gondolkoznak. Elméleteket gyártanak, összefüggéseket keresnek, próbálják 

értelmezni a világot. Az iskolai tanítás csak akkor lehet eredményes, ha alkalmazkodik ezekhez 

a változásokhoz, illetve igyekszik azokat felhasználva fejleszteni a tanulókat. A matematika 

kiválóan alkalmas arra, hogy a rendszerező képességet és hajlamot fejlessze. A felső tagozat 

utolsó két évfolyamában mind inkább szükséges matematikai szövegeket értelmezni és alkotni. 

Segítsük, hogy a tanulók a problémamegoldásaik részeként többféle forrásból legyenek 

képesek ismereteket szerezni.  

Ebben a korban a tanításban már meg kell jelennie az elvonatkoztatás és az absztrakciós 

készség felhasználásának, fejlesztésének. A matematika tanításában itt jelenik meg a konkrét 

számok betűkkel való helyettesítése, a tapasztalatok általános megfogalmazása. Ezekben az 

évfolyamokban már komoly hangsúlyt kell helyeznünk arra, hogy a megsejtett összefüggések 

bizonyításának igénye is kialakuljon. A definíciókat és a tételeket mind inkább meg kell tudni 

különböztetni, azokat helyesen kimondani, problémamegoldásban mind többször alkalmazni. 

A mindennapi élet és a matematika (korosztálynak megfelelő) állításainak igaz vagy hamis 

voltát el kell tudni dönteni. A feladatok megoldása során fokozatosan kialakul az adatok, 

feltételek adott feladat megoldásához való szükségessége és elégségessége eldöntésének 

képessége. A tanítás része, hogy a feladatmegoldás előtt mind gyakrabban tervek, vázlatotok 

készüljenek, majd ezek közül válasszuk ki a legjobbat. Esetenként járjunk be több utat a 

megoldás során, és ennek alapján gondoljuk végig, hogy létezik-e legjobb út, vagy ennek 

eldöntése csak bizonyos szempontok rögzítése esetén lehetséges. A feladatmegoldások során 

lehetőséget kell teremteni arra, hogy esetenként a terveket és a munka szervezését a 

feladatmegoldás közben a tapasztalatoknak megfelelően módosítani lehessen. Egyes feladatok 

esetén szükséges általánosabb eljárási módokat, algoritmusokat keresni.  
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A matematika egyes területei más-más módon adnak lehetőséget ebben az életkorban 

az egyes kompetenciák fejlesztésére. A különböző matematikatanítási módszerek minden 

tananyagrészben segíthetik a megfelelő önismeret, a helyes énkép kialakítását.   

A tananyaghoz kapcsolódó matematikatörténeti érdekességek hozzásegítenek az 

egyetemes kultúra, a magyar tudománytörténet megismeréséhez. A gyakorlati élethez 

kapcsolódó szöveges feladatok segítik a gazdasági nevelést, a környezettudatos életvitelt, az 

egészséges életmód kialakítását. A definíciók megtanulása fejleszti a memóriát, a szaknyelv 

precíz használatára ösztönöz. A geometriai ismeretek elsajátítása közben a tanulók 

térszemlélete fejlődik, megtanulják az esztétikus, pontos munkavégzést. A halmazszemlélet 

alakítása és fejlesztése a rendszerező képességet erősíti.  

Az érdeklődés specializálódása természetes dolog. Akinél ez a reál tárgyak felé fordul, ott 

igényes feladatanyaggal, kiegészítő ismeretekkel kell elérni, hogy az ilyen irányú 

továbbtanuláshoz szükséges alapok kialakuljanak, az érdeklődés fennmaradjon. Akinél a 

matematika, illetve a reál tárgyak iránti érdeklődés csökken, ott egyrészt sok érdeklődést 

felkeltő elemmel: matematikatörténeti vonatkozással, játékokkal, érdekes feladatokkal 

lehet ezt az érdeklődést visszaszerezni, másrész célszerű sok olyan feladatot beiktatni, 

amelyek jól mutatják, hogy az életben sokszor előnybe kerülhetnek, jobb döntést 

hozhatnak azok, akik jól tudják a matematikát.  

A specializálódott érdeklődés, és az ekkorra már óhatatlanul kialakuló tudásbeli 

különbségek miatt 7. osztálytól ajánlott, 8. osztályban pedig alapvetően szükséges a tárgy 

csoportbontásban való tanulása. Ezzel célszerű lehetőséget teremteni a lassabban haladók 

felzárkóztatására és a gyorsabban haladók tudásának elmélyítésére.   

Az egyes tematikus egységekre javasolt óraszámokat a táblázatok tartalmazzák.  

 

 

7. osztály  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai 

logika, kombinatorika, gráfok  

Órakeret 7 + 

folyamatos  

 

4  

  10%  0  

 

 

szabadon  

választható 

órakeret  

2  

Előzetes tudás  

Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján. A részhalmaz fogalma.  

Két véges halmaz közös része.  

Egyszerű, matematikailag is értelmezhető hétköznapi szituációk 

megfogalmazása szóban és írásban. Állítások igazságának eldöntése. 

Igaz és hamis állítások megfogalmazása. Összehasonlításhoz szükséges 

kifejezések értelmezése, használata. Definíció megértése és alkalmazása. 

Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint. Néhány elem sorba 

rendezése különféle módszerekkel.  
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A tematikai 

egység 

nevelésifejlesztési 

céljai  

Az önálló gondolkodás igényének kialakítása. Halmazok eszköz jellegű 

használata, halmazszemlélet fejlesztése.  

Szóbeli és írásbeli kifejezőkészség fejlesztése, a matematikai szaknyelv 

pontos használata. Saját gondolatok megértetésére való törekvés (szóbeli 

érvelés, szemléletes indoklás). Rendszerszemlélet, kombinatorikus 

gondolkodás fejlesztése.  

Fogalmak egymáshoz való viszonyának, összefüggéseknek a megértése. 

A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok használatának 

fejlesztése.  

A bizonyítás, az érvelés iránti igény felkeltése, a kulturált vitatkozás 

gyakoroltatása.  

 

Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Halmazba rendezés több 

szempont alapján a 

halmazműveletek 

alkalmazásával.  

Két véges halmaz uniója, 

különbsége, metszete. A 

részhalmaz.  

Matematikatörténet:  

Cantor.  

A halmazszemlélet fejlesztése. 

Rendszerszemlélet fejlesztése.  

 

Az „és”, „vagy”, „ha”, „akkor”,  

„nem”, „van olyan”, „minden”  

„legalább”, legfeljebb” 

kifejezések használata.  

 

A matematikai szaknyelv pontos 

használata.  

A nyelv logikai elemeinek egyre 

pontosabb, tudatos használata.  

Magyar nyelv és 

irodalom: a lényeges és 

lényegtelen 

megkülönböztetése.  

Egyszerű („minden”, „van olyan” 

típusú) állítások igazolása, 

cáfolata konkrét példák kapcsán.  

Kulturált érvelés képességének 

fejlesztése.  

 

 
  

A matematikai bizonyítás 

előkészítése: sejtések, 

kísérletezés, módszeres 

próbálkozás, cáfolás.  

Matematikai bizonyítások .  

 

A bizonyítási igény felkeltése. 

Tolerancia, kritikai szemlélet, 

problémamegoldás. A 

kulturált vitatkozás 

elsajátítása.  

 

A gyakorlati élethez és a 

társtudományokhoz kapcsolódó 

szöveges feladatok megoldása.  

Gyakorló óra a halmazba 

rendezés területén.  

Szövegelemzés, értelmezés, 

szöveg lefordítása a matematika 

nyelvére.  

Ellenőrzés, önellenőrzés iránti 

igény erősítése. Igényes grafikus 

és verbális kommunikáció.  

Fizika; kémia; biológia-

egészségtan; földrajz; 

technika, életvitel és 

gyakorlat: számításos 

feladatok.  
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Matematikai játékok.  

Készítsünk játékokat !   

 

Aktív részvétel, pozitív attitűd. 

(pl. Hanoi torony)  

 

Egyszerű kombinatorikai 

feladatok megoldása különféle 

módszerekkel (fadiagram, 

útdiagram, táblázatok készítése).   

Sorba rendezés, kiválasztás.  

Néhány elem esetén az összes 

eset felsorolása.  

 

Matematikai jelrendszer 

elsajátíttatása.  

 

 

A kombinatorikus gondolkodás 

fejlesztése.  

Tapasztalatszerzés az összes eset 

rendszerezett felsorolásában.  

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Halmaz, elem, részhalmaz, egyesítés, metszet. Alaphalmaz. Igaz, 

hamis, nem, és, vagy, minden, van olyan, biztos, lehetséges, 

lehetetlen.  

 

  

Tematikai egység/  2. Számelmélet, algebra  Órakeret  40   

 Fejlesztési cél  81 óra  

   10%  2  

 szabadon   

   választhat  10  

órakeret  

Racionális számkör. Számok írása, olvasása, összehasonlítása, ábrázolása 

számegyenesen. Műveletek racionális számokkal.  

Ellentett, abszolút érték, reciprok.  

Mérés, mértékegységek használata, átváltás egyszerű esetekben.  

A mindennapi életben felmerülő egyszerű arányossági feladatok Előzetes 

tudás  megoldása következtetéssel, egyenes arányosság.  

Alapműveletek racionális számokkal írásban.  

A zárójelek, a műveleti sorrend biztos alkalmazása. Helyes és értelmes 

kerekítés, az eredmények becslése, a becslés használata ellenőrzésre is.  

Szöveges feladatok megoldása. A 

százalékszámítás alapjai.  

A matematikai ismeretek és a mindennapi élet történései közötti 

kapcsolat tudatosítása. Szavakban megfogalmazott helyzet, történés 

matematizálása; matematikai modellek választása, keresése, készítése, 

értelmezése adott szituációkhoz. Konkrét matematikai modellek  

A tematikai egység értelmezése a modellnek megfelelő szöveges feladat alkotásával.  
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nevelési-fejlesztési A szabványos mértékegységekhez tartozó mennyiségek és céljai 

 többszöröseik, törtrészeik képzeletben való felidézése.  

Az együttműködéshez szükséges képességek fejlesztése páros és 

kiscsoportos tevékenykedtetés, feladatmegoldás során – a munka 

tervezése, szervezése, megosztása.  

Az ellenőrzés, önellenőrzés iránti igény, az eredményért való felelősségvállalás 

erősítése.  

Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok Racionális 

számok (véges,  A számfogalom mélyítése.  végtelen tizedes törtek), példák nem 

racionális számra (végtelen, nem szakaszos tizedes törtek). Számhalmazok és azok jelölése.  

Adott számhalmazok elemeinek 

meghatározása, elemekből 

halmaz tulajdonságok 

megállapítása.  

 

A természetes, egész és racionális A rendszerező képesség   számok 

halmazának kapcsolata.  fejlesztése.  

Halmazok képzése, műveletek végzése 

adott számhalmazokkal.  

 

 Műveletek racionális számkörben Műveletfogalom mélyítése.  Fizika; kémia;  

 

írásban és számológéppel. Az 

eredmény helyes és értelmes 

kerekítése.  

Eredmények becslése, 

ellenőrzése.  

Gyakorló óra az alapműveleti 

készség elsajátítása érdekében, 

szintfelmérők.  

 

A zárójel és a műveleti sorrend 

biztos alkalmazása.  

Számolási és a becslési készség 

fejlesztése.  

Az algoritmikus gondolkodás 

fejlesztése.  

biológia-egészségtan; 

földrajz: számításos 

feladatok.  

A hatványozás fogalma pozitív 

egész kitevőre, egész számok 

körében.  

Feladatok gyakorlása a hatvány 

érték meghatározásával.  

 

A hatvány fogalmának 

kialakítása, fejlesztése.  

A definícióalkotás igényének 

felkeltése.  
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Műveletek hatványokkal: azonos 

alapú hatványok szorzása, 

osztása.  

Hatványozásnál az alap és a 

kitevő változásának hatása a 

hatványértékre.  

 

Hatvány azonosságok alkalmazása 

a gyakorlatban.  

 

 Kémia: az 

anyagmennyiség 

mértékegysége (a 

mól).  

 

Földrajz: termelési 

statisztikai adatok.  

10 egész kitevőjű hatványai.  

Mol számítás matematika órán !!  

 

Számolási készség fejlesztése 

(fejben és írásban).  

Kémia: számítási 

feladatok.  

Prímszám, összetett szám.  

Prímtényezős felbontás.  

Matematikatörténet: érdekességek 

a prímszámok köréből.  

Törtek egyszerűsítése és közös 

nevezőre hozása prímtényező 

segítségével- megismerés 

szinten,jártasság szinten.  

 

A korábban tanult ismeretek és az 

új ismeretek közötti 

összefüggések felismerése.  

 

Oszthatósági szabályok.  

Számelméleti alapú játékok. 

Matematikatörténet: tökéletes 

számok, barátságos számok. 

Legnagyobb közös osztó, 

legkisebb pozitív közös 

többszörös.  

Prímszám keresése a neten,  

A tanult ismeretek felelevenítése.  

Oszthatósági szabályok 

alkalmazása a törtekkel való 

műveleteknél.  

A bizonyítási igény felkeltése 

oszthatósági feladatoknál.  Két 

szám legnagyobb közös 

osztójának kiválasztása az összes 

osztóból. A legkisebb pozitív 

közös többszörös megkeresése a 

közös többszörösök közül.  
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Arány, aránypár, arányos osztás. 

Egyenes arányosság, fordított 

arányosság.  

 

Adatok táblázatba rendezése, 

összetartozó érték párok közötti 

kapcsolatok megtalálása, ezek 

használata .  

A következtetési képesség 

fejlesztése: a mindennapi élet és a 

matematika közötti gyakorlati 

kapcsolatok meglátása, a 

felmerülő arányossági feladatok 

megoldása során.  

 

Magyar nyelv és 

irodalom:szövegértés, 

szövegértelmezés.  

 

Fizika; kémia; földrajz: 

arányossági  

számítások 

felhasználása 

feladatmegoldásokban.  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: műszaki 

rajzok értelmezése.  

 

Mértékegységek átváltása 

racionális számkörben.  

 

Jártasság szinten mérték váltás 

gyakoroltatása.  

 

Mérték váltás a hétköznapi 

életben,  

Gyakorlati mérések, 

mértékegység-átváltások helyes 

elvégzése.  

Ciklusonként átélt idő és lineáris 

időfogalom, időtartam, időpont 

szavak értő ismerete, használata.  

Technika, életvitel és 

gyakorlat: Főzésnél a 

tömeg, az űrtartalom és 

az idő mérése.  

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: évtized, 

évszázad, évezred.  

Az alap, a százalékérték és a 

százalékláb fogalmának ismerete, 

értelmezése, kiszámításuk 

következtetéssel, a megfelelő 

összefüggések alkalmazásával.  

Leárazás, áremelés, százalék 

számítás gyakorlása.   

 

A mindennapi élet és a 

matematika közötti gyakorlati 

kapcsolat meglátása a gazdasági 

élet, a környezetvédelem, a 

háztartás köréből vett egyszerűbb 

példákon.  
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A mindennapjainkhoz köthető 

százalékszámítási feladatok. 

Gazdaságossági számítások.  

 

 

Tudásszint mérés, hiányosságok 

pótlása, gyakoroltatás , jártassági 

szint elérés céljából.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feladatok az árképzés:  

árleszállítás, áremelés, áfa, 

betétkamat, hitelkamat, adó, 

bruttó bér, nettó bér, valamint 

különböző termékek (pl. 

élelmiszerek, növényvédő-szerek, 

oldatok) anyagösszetétele köréből.  

Szövegértés, szövegalkotás 

fejlesztése.  

Becslések és következtetések 

végzése.  

Zsebszámológép célszerű 

használata a számítások 

egyszerűsítésére, gyorsítására.  

Magyar nyelv és 

irodalom:szövegértés, 

szövegértelmezés.  

 

Fizika; kémia:  

számítási feladatok.  

 

Kémia: oldatok 

tömegszázalékos 

összetételének 

kiszámítása.  

 

Fizika: hatásfok 

kiszámítása.  

Az algebrai egész kifejezés  Elnevezések, jelölések megértése,  Fizika: összefüggések  

fogalma. Egytagú, többtagú, 

egynemű kifejezés fogalma.  

Helyettesítési érték kiszámítása.  

Összevonás, kiemelés.   

rögzítése, definíciókra való 

emlékezés. Egyszerű 

szimbólumok megértése és 

alkalmazása a matematikában. 

Betűk használata szöveges 

feladatok általánosításánál.  

megfogalmazása, 

leírása a matematika 

nyelvén.  

Egyszerű átalakítások: zárójel 

felbontása, összevonás. Egytagú 

és többtagú algebrai egész 

kifejezések szorzása racionális 

számmal, egytagú egész 

kifejezéssel. 

Gyakoroltatás.  

Matematikatörténet: az algebra 

kezdetei.  

 

Egyszerű szimbólumok 

megértése és a matematikában, 

valamint a többi tantárgyban 

szükséges egyszerű 

képletalakítások elvégzése. 

Algebrai kifejezések egyszerű 

átalakításának felismerése.  

Fizika; kémia; 

biológia-egészségtan: 

Képletek átalakítása. A 

képlet értelme, 

jelentősége.  

Helyettesítési érték 

kiszámítása képlet 

alapján.   

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Racionális szám. Hatvány, alap, kitevő.  

Négyzetgyök. Százalékalap, százalékláb, százalékérték.  

Prímszám, összetett szám, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös 

többszörös.  

Arány, aránypár, arányos osztás, egyenes és fordított arányosság.  

Változó, együttható, algebrai egész kifejezés, helyettesítési érték, 

egynemű kifejezés, összevonás, zárójelfelbontás.  

Egytagú, többtagú kifejezés.  

Egyenlet, változó, egyenlőtlenség, azonosság, mérlegelv, ellenőrzés.  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  
3. Függvények, az analízis elemei  Órakeret 

25 óra  

11  

  
10%  1  

 

 
szabadon  

választható 

órakeret  

 

10  

Előzetes tudás  

Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint.  

Biztos tájékozódás a derékszögű koordináta-rendszerben.  

Egyszerű grafikonok értelmezése. Egyszerű kapcsolatok ábrázolása 

derékszögű koordináta-rendszerben.  

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Függvényszemlélet fejlesztése. Grafikonok, táblázatok adatainak 

értelmezése, elemzése.  

Megoldás a matematikai modellen belül. Matematikai modellek 

ismerete, alkalmazásának módja, korlátai (sorozatok, függvények, 

függvényábrázolás).  

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási pontok 

Két halmaz közötti 

hozzárendelések megjelenítése 

konkrét esetekben. Függvények 

és ábrázolásuk a derékszögű 

koordinátarendszerben. 

Tájékozódás a koordináta 

rendszerben. Pontok ábrázolása 

készség szinten.  

Szabály alapján táblázat 

készítés,számpárok ábrázolása .  

 

A függvényszemlélet fejlesztése. 

Időben lejátszódó valós 

folyamatok elemzése a grafikon 

alapján.  

Fizika; 

biológiaegészségtan; 

kémia; földrajz: 

függvényekkel leírható 

folyamatok.  
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Lineáris függvények.  

Gyakorlás, képlet alapján 

grafikon felrajzolása, a 

meredekség és tengely metszés 

alapján,  

 

Egyenes arányosság grafikus 

képe.  

Függvények jellemzése 

növekedés, fogyás.  

Függvény jellemzés, értelmezési 

tartomány , érték készlet.   

 

A mindennapi élet, a tudományok 

és a matematika közötti kapcsolat 

fölfedezése konkrét példák 

alapján.  

Számolási készség fejlesztése a 

racionális számkörben. 

Számítógép használata a 

függvények ábrázolására.  

Fizika: út-idő; 

feszültségáramerősség.  

Grafikonok olvasása,  

értelmezése, készítése: szöveggel 

vagy matematikai alakban 

megadott szabály grafikus 

megjelenítése értéktáblázat 

segítségével.  

Szintfelmérés, hiányosságok 

pótlása.  

Kapcsolatok észrevétele, 

megfogalmazása szóban, írásban.  

Környezettudatosságra nevelés: 

pl. adatok és grafikonok elemzése 

a környezet szennyezettségével 

kapcsolatban.  

Földrajz: adatok 

hőmérsékletre, 

csapadék 

mennyiségére.  

 

Kémia: adatok 

vizsgálata a levegő és a 

víz szennyezettségére 

vonatkozóan.  

Egyszerű sorozatok vizsgálata. 

Matematikatörténet: Gauss.  

Gauss-módszer.    

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Hozzárendelés, függvény, lineáris függvény, növekedés, fogyás, 

értelmezési tartomány, értékkészlet.  

Számtani sorozat, számtani közép.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  
4. Geometria  Órakeret 

50 óra  

26  

  
10%  4  

 

 
szabadon  

választhat 

órakeret  

 

4  
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Előzetes tudás  

Pont, vonal, egyenes, félegyenes, szakasz, sík, szögtartomány.  

Háromszögek, csoportosításuk. Négyszögek, speciális négyszögek 

(trapéz, paralelogramma, deltoid). Kör és részei. Adott feltételeknek 

megfelelő ponthalmazok. Háromszög, négyszög belső és külső 

szögeinek összegére vonatkozó ismeretek.  

Téglatest tulajdonságai.  

Tengelyesen szimmetrikus alakzatok. Egyszerű alakzatok tengelyes 

tükörképének megszerkesztése.  

Két pont, pont és egyenes távolsága, két egyenes távolsága.  

Szakaszfelezés, szögfelezés, szögmásolás. Merőleges és párhuzamos 

egyenesek szerkesztése. Néhány nevezetes szög szerkesztése.  

Szerkesztési eszközök használata.  

Koordináta-rendszer megismerése, pont ábrázolása, adott pont 

koordinátáinak a leolvasása.  

A téglalap és a deltoid kerületének és területének kiszámítása.  

A téglatest felszínének és térfogatának a kiszámítása.  

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Rendszerező készség fejlesztése.  

A mindennapi élethez kapcsolódó egyszerű geometriai számítások 

elvégzésének fejlesztése. A gyakorlatban előforduló geometriai 

ismereteket igénylő problémák megoldására való képesség fejlesztése. 

Statikus helyzetek, képek, tárgyak megfigyelése. Geometriai 

transzformációkban megmaradó és változó tulajdonságok megfigyelése.  

Az esztétikai-, művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

fejlesztése. Képzeletben történő mozgatás: átdarabolás elképzelése, 

testháló összehajtásának, szétvágásának elképzelése. A pontos 

munkavégzés igényének fejlesztése.  

A geometriai problémamegoldás lépéseinek megismertetése 

(szerkesztésnél: vázlatrajz, adatfelvétel, a szerkesztés menete, 

szerkesztés, diszkusszió).  

Az együttműködéshez szükséges képességek fejlesztése páros és kis 

csoportos tevékenykedtetés, feladatmegoldás során – a munka tervezése, 

szervezése, megosztása; kezdeményezőkészség, együttműködési 

készség, tolerancia.  

 
Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Háromszögek osztályozása 

oldalak, illetve szögek szerint.  

Háromszögek szerkesztése .  

A tanult ismeretek felidézése, 

megerősítése.  

A halmazszemlélet fejlesztése.   

A háromszögek és a négyszögek 

tulajdonságaira vonatkozó igaz-  
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 hamis állítások megfogalmazásán 

keresztül a vitakészség 

fejlesztése.  

Tömör, de pontos szabatos   

 

kifejezőkészség fejlesztése. A  

szaknyelv minél pontosabb 

használata írásban is.  

 

 

A háromszögek magassága, 

magasságvonala, 

magasságpontja.   

A háromszögek kerületének és 

területének kiszámítása.  

Gyakorlás- terület, kerület 

számítási feladatok.  

 

Számolási készség fejlesztése. 

Átdarabolás a terület 

meghatározásához. Eredmények 

becslése.  

Informatika: tantárgyi 

szimulációs program.  

 

A háromszög és a négyszög belső 

és külső szögeinek összege. 

Matematikatörténet: Bolyai 

Farkas, Bolyai János.  

 

Érdekességek: gömbi geometria. 

Kutakodás a neten- matematika 

történeti érdekességek.  

 

 

Tételek megfogalmazása 

megfigyelés alapján. Bizonyítási 

igény felkeltése.  

 

Paralelogramma, trapéz, deltoid 

tulajdonságai, kerülete, területe.  

Szabályos sokszögek.  

Kör kerülete, területe. A 

kör és érintője.  

 

Négyszög tulajdonságai- 

számonkérés.  

 

Törekvés a tömör, de pontos, 

szabatos kommunikációra. A 

szaknyelv egyre pontosabb 

használata írásban is.  

A terület meghatározása 

átdarabolással.  

A kör kerületének közelítése 

méréssel.  

Számítógépes animáció 

használata az egyes 

területképletekhez.  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: hétköznapi 

problémák, területtel 

kapcsolatos számítás.  

 

Vizuális kultúra:  

Pantheon, Colosseum.   
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A tanult síkbeli alakzatok 

(háromszög, trapéz, 

paralelogramma, deltoid) 

szerkesztése.  

Nevezetes szögek szerkesztése:  

15°, 45°, 75°, 105°, 135°.  

A szerkesztéshez szükséges 

eszközök célszerű használata. 

Átélt folyamatról készült leírás 

gondolatmenetének értelmezése  

(pl. egy szerkesztés leírt 

lépéseiről a folyamat felidézése).  

Technika, életvitel és 

gyakorlat:műszaki rajz 

készítése.  

 

Földrajz: szélességi 

körök és hosszúsági  

 

 

Szerkesztési feladatok – jártasság 

és készség szint elérése céljából.  

 

 

 

A szaknyelv pontos használata.  fokok. 

Középpontos tükrözés.  A 

középpontos tükrözés 

tulajdonságai. A 

középpontos tükörkép 

szerkesztése.  

 

Tükrözési feladatok.   

 

 

 

Pontos, precíz munka elvégzése a 

szerkesztés során. A 

transzformációs szemlélet 

továbbfejlesztése.  

Vizuális kultúra: 

művészeti alkotások 

megfigyelése a tanult 

transzformációk 

segítségével.  

 

Középpontosan szimmetrikus 

alakzatok a síkban.  A tanult 

sokszögek osztályozása 

szimmetria szerint.  

 

 

 

A megfigyelőképesség 

fejlesztése.  

Halmazképző, rendszerező 

képesség fejlesztése. A 

matematika kapcsolata a 

természettel és a művészeti 

alkotásokkal: művészeti 

alkotások vizsgálata 

(Penrose,  Escher, Vasarely).  

Gondolkodás fejlesztése 

szimmetrián alapuló játékokon 

keresztül.  

 

 

Vizuális kultúra; 

biológia-egészségtan:  

középpontosan 

szimmetrikus 

alakzatok 

megfigyelése, 

vizsgálata a 

műalkotásokban és a 

természetben.  

 

Tengelyes és középpontos 

szimmetria alkalmazása 

szerkesztésekben.  

Szerkesztési feladatok.  

 

 

Áttekinthető, pontos szerkesztés 

igényének fejlesztése.  

Vizuális kultúra: 

festmények geometriai 

alakzatai.  
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Mértékegységek átváltása 

racionális számkörben.   

 

Hiányosságok pótlása.  

A gyakorlati mérések, 

mértékegységváltások helyes 

elvégzésének fejlesztése.   

Testnevelés és sport: 

távolságok és idő 

becslése, mérése.  

 

Fizika; kémia: mérés, 

mértékegységek, 

mértékegységek 

átváltása.  

 

Egyszerű számításos feladatok a   

A számolási készség, a becslési 

készség és az ellenőrzési igény 

fejlesztése.  

Magyar nyelv és 

irodalom: szövegértés, 

szövegértelmezés.  

geometria különböző területeiről.  Zsebszámológép célszerű 

használata a számítások 

egyszerűsítésére, gyorsítására.  

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Geometriai transzformáció, tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés, 

eltolás. Vektor. Egybevágóság.   

Középpontos szimmetria, paralelogramma, rombusz.  

Egyállású szög, váltószög, csúcsszög.  

Belső és külső szög. Háromszög, magasságvonal, magasságpont.  

Hasáb, henger, gúla, kúp, gömb. Alaplap, alapél, oldallap, oldalél.  

 

 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  5. Statisztika, valószínűség  

Órakeret 

13 óra  

7  

  10%  3  

  

szabadon  

választhat 

órakeret  

8  

Előzetes tudás  

Egyszerű diagramok készítése, értelmezése, táblázatok olvasása. 

Néhány szám számtani közepének kiszámítása.  

Valószínűségi játékok és kísérletek az adatok tervszerű gyűjtése, 

rendezése.  

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A statisztikai gondolkodás fejlesztése.  

A valószínűségi gondolkodás fejlesztése.  

Gazdasági nevelés.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fen
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rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 

Adatok gyűjtése, rendszerezése, 

adatsokaság szemléltetése, 

grafikonok készítése.  

 

Gyűjtött adatok rendszerezése. 

Diagram grafikon készítés.  

 

Adatsokaságban való eligazodás: 

táblázatok olvasása, grafikonok 

készítése, elemzése.  

Statisztikai szemlélet 

fejlesztése.Együttműködési 

készség fejlődése.  

Testnevelés és 

sport:teljesítmények 

adatainak, mérkőzések 

eredményeinek 

táblázatba rendezése.  

Valószínűségi kísérletek.  

Érme, dobókocka, kártya ,  

 

Valószínűség előzetes becslése, 

szemléletes fogalma.  

 

Kisérletezés  

Valószínűségi kísérletek,  

Valószínűségi szemlélet 

fejlesztése.  

Tudatos megfigyelőképesség 

fejlesztése.  

A tapasztalatok rögzítése 

képességének fejlesztése.  

Tanulói együttműködés 

fejlesztése.  

Számítógép használata a  

 

eredmények lejegyzése.   

 

 

 

 

 

Valószínüségi játékok.  

 

Matematikatörténet:  

érdekességek a valószínűség- 

számítás fejlődéséről.  

 

 

 

tudománytörténeti érdekességek 

felkutatásához.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  Diagram, gyakoriság, relatív gyakoriság, valószínűség.  

 

 

 

 

Az egyes tematikus egységekre javasolt óraszámokat a táblázatok tartalmazzák. Ezen   

 

kívül számonkérésre és  ismétlésre  7. osztályban 12 órát ,   

 

 

matematika 7.osztály  heti 3 + 1  óra , évi 144 óra   

 

                                 órakeret :    88 óra                                     

10 %    :    10 óra  

Fen
nta

rtó
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számonkérésre , ismétlő óra  :    12 óra        

szabadon választható óra  :   34 óra 

                                   összesen  :  144 óra   

 

 

 

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT  

 

7. évfolyam  

heti 1 óra= 36 óra  

 

Tematikai egység  1. A háztartás és a közszolgáltatások  

Órakeret 

10 óra  

Előzetes tudás  

A háztartásban használt eszközök szerepe, használati jellemzői, a 

kezelésük biztonsági szabályai.  

A háztartásban felhasznált anyagok jellemzői, a tevékenységek alapvető 

feltételei és környezetre gyakorolt hatásaik.  

A háztartás mint műszaki környezet elemeinek és összetevőinek, 

valamint funkcióinak azonosítása, érdeklődés, törekvés azok megfelelő 

használatára.  

A műszaki környezet jellemzőinek, kapcsolatainak, kölcsönhatásainak  

 

 megfigyeléséből származó tapasztalatok felhasználása a problémák 

megoldása során, tevékenységek gyakorlásakor.  

A szükségletekből adódó, illetve a műszaki jelenségekkel járó, hibákból 

következő technikai problémák felismerése.  

Használati utasítások, leírások, műszaki információk megértése, 

értelmezése.  

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Tapasztalatszerzés a háztartás műszaki jellegű rendszereinek 

felépítéséről, működéséről, a tapasztalatok megfogalmazása, rögzítése. 

Az ember mindennapos tevékenységei és a környezet állapota, jellemzői 

közötti összefüggések felismerése, a természet általi meghatározottság 

és a környezetre gyakorolt hatások megértésére irányuló szándék, a 

tevékenységekkel járó felelősség belátása.  

Véleményalkotás a tevékenységekkel érintett szakmákról, 

munkafolyamatokról.  

A tevékenységekhez, feladatokhoz kapcsolódó célzott 

információszerzés információforrásokból. A használt anyagok, 

eszközök, a tapasztalt látvány, jelenség vizsgálatából fakadó 

tapasztalatok önálló rögzítése.  

Gyakorlati problémamegoldás feltételeinek és lépéseinek meghatározása 

segítséggel.  

Előzetesen bemutatott és megbeszélt munkaműveletek pontos 

végrehajtása, a biztonsági szabályok betartása, veszélyhelyzetek 

felismerése.  

Igényesség a megfelelően funkcionáló, rendezett mesterséges környezet 

iránt.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

1.1. A háztartás elektromos rendszere  

Az elektromos hálózat fizikai-műszaki jellemzői, áramköri elemek a 

háztartási hálózatban.  

Világítás, motorok, fűtő, hűtő eszközök, elektromossággal működő 

háztartási és egyéb eszközök, gépek jellemzői, működésük és 

használatuk.  

Az elektromos rendszer üzemzavarai, túláramvédelmi és 

érintésvédelmi eszközök jellemzői, szerepe.  

Az elektromos energiafogyasztás árának, díjának meghatározása, 

takarékossági lehetőségek. Villanyszámlák tartalmának értelmezése. 

Tapasztalatok gyűjtése a környezetben használt elektromos eszközök 

működéséről és használati jellemzőiről, a tapasztalatok 

összehasonlítása, értékelése.  

Fizika: Elektromos 

áram, áramkör, 

energiatermelés, 

energiaátalakítás, 

energiaforrások. 

Fényforrások, motorok 

működési elve, az 

elektromos áram 

hőhatása. Elektromos 

és hőtani mennyiségek  

(feszültség, 

áramerősség, 

teljesítmény, 

hőmérséklet, 

hőmennyiség, 

hőenergia, égéshő, 

fűtőérték).  

 

Biológia-egészségtan: 

A víz szerepe az élet 

kialakulásában és 

fenntartásában.   

1.2. A háztartás és a lakókörnyezet vízellátó-, szennyvíz- és 

csapadékvíz-elvezető, illetve -kezelő rendszere  

A vízfelhasználáshoz kapcsolódó felszerelési, berendezési tárgyak, 

szerelvények szerkezete és működése.  

Az ivóvíz forrásai, a víz minősége, fizikai, kémiai és biológiai 

jellemzői, vízfogyasztási módok, a víz élelmi, más háztartási, 

valamint műszaki, technológiai célú felhasználása.  

A háztartási szennyvíz keletkezési forrásai, az elvezetés, gyűjtés, 

tisztítás eljárásai, eszközei.  
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A csapadékvíz káros mechanikai és kémiai (korróziós) hatásai az 

emberi lakókörnyezetben.  

Üzemzavarok, rendellenességek a vízellátás és a szennyvíz-, valamint 

a csapadékvíz-elvezetés működésében.  

Felelősségünk a talajvíz és a vízbázisok tisztaságának megőrzésében. 

A vízfogyasztás árának, díjainak meghatározása, takarékossági 

lehetőségek. Víz- és csatornaszámlák tartalmának értelmezése.  

A csapadékvíz-gyűjtés és -felhasználás lehetőségei.  

Víztakarékos technológiai megoldások és rendszerek.  

Tapasztalatok gyűjtése a környezetben használt, a vízfelhasználáshoz 

kapcsolódó eszközök működéséről és használati jellemzőiről.  

A víz humán-élettani 

szerepe.  

A hulladékok 

tárolásának, 

kezelésének biológiai 

veszélyei.  

0Mérgező anyagok 

egészségügyi hatásai.  

 

Földrajz: A víz 

körforgása a 

természetben.  

A víz felhasználása az 

egyes gazdasági 

termelési területeken. 

Fosszilis és megújuló 

energiaforrások.  

 

Matematika: számok, 

alapműveletek, 

matematikai modell.  

 

Kémia: Az égés mint 

kémiai folyamat, 

égéstermékek, a 

környezetre káros 

hatású kémiai 

anyagok.  

A víz tulajdonságai. 

Korrózió.  

1.3. A háztartás és a lakókörnyezet különböző fűtési megoldásai A 

gáz forrásai, az ellátás rendszere, elemei, gázfűtés, a gáz szállítása, 

tárolása, gázt felhasználó háztartási készülékek.  

Szilárd tüzelőanyagok és fűtőberendezéseik, üzemeltetési 

szabályaik. Füstgázelvezetés, az égéstermékek környezeti hatásai. A 

gázhálózat, gázpalackok, gázfogyasztó berendezések 

üzemeltetésének veszélyei, üzemzavarok, a használat biztonsági 

szabályai, a biztonsági berendezések működési jellemzői.  

Gázszivárgásra és más üzemzavarra utaló jelek, teendők és tilalmak 

rendellenességek esetén.  

A fűtési és más hőenergia-felhasználási költségek meghatározása, 

takarékossági lehetőségek. Gázszámlák tartalmának értelmezése. 

Megújuló energiaforrások felhasználása a fűtésben és a használati 

melegvíz készítésében.  

Tapasztalatok gyűjtése a környezetben használt, fűtésre, 

hőenergiatermelésre használt eszközök működéséről és használati 

jellemzőiről, összehasonlításuk energetikai, gazdaságossági és 

környezetvédelmi szempontból.  
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1.4. Hulladékgazdálkodás  

A hulladékok keletkezési módjai a háztartásban és a 

lakókörnyezetben.  

A keletkező hulladékok fizikai és kémiai jellemzői, tárgyként való 

tovább használati, illetve anyagként való újra feldolgozhatóságuk 

lehetőségei.  

A hulladék keletkezését mérséklő fogyasztási, életmódbeli szokások, 

hulladékok házilagos kezelése, komposztálás.  

A hulladékszállítás, szelektív hulladékgyűjtés, hulladékkezelés, 

energetikai célú hulladékhasznosítás települési környezettől függő 

rendszerei.  

A hulladékok kezelése, a hulladék keletkezésével, tárolásával, 

kezelésével járó veszélyek.  

Veszélyes hulladékok, környezeti és egészségügyi hatásaik.  

Komposztálható hulladékok.  

Háztartási körülmények között égethető és nem égethető 

hulladékanyagok.  

A hulladékokkal járó költségek meghatározása, a csökkenést 

eredményező megoldások, a takarékosság lehetőségei.  

Tapasztalatok gyűjtése a lakókörnyezetben keletkező hulladékokról, a  

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: Családi 

kiadások. 

Takarékosság a 

háztartások 

fogyasztásában.  

 

Erkölcstan: A modern 

technika 

alkalmazásának 

előnyei, hátrányai, 

veszélyei, az életvitelt 

könnyítő lehetőségei. 

Magunkért és 

másokért érzett 

felelősség. 

Mértékletesség a  

gyűjtés, kezelés megoldásairól, az újrahasznosítási lehetőségekről.  fogyasztásban. Érték 

és mérték.  

 

Informatika: 

információkeresés, 

internethasználat.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Elektromos energia, energiafogyasztás, áramfelvétel, túláramvédelem, 

érintésvédelem, áramütés, ivóvíz, szennyvíz, csapadékvíz, használati 

melegvíz, vízvezeték, vízszerelvény, szennyvízvezeték, csatornázás, 

szennyvíztisztítás, gázenergia, gázfogyasztás, gázfűtés, gázszivárgás, 

gázmérgezés, füstmérgezés, füstgázelvezetés, szilárd tüzelés, hulladék, 

veszélyes hulladék, újrahasznosítás, hulladékkezelés, szolgáltatás, közmű, 

közüzemi szolgáltató, közüzemi számla.  

 

 

Tematikai egység  2. Közlekedés  

Órakeret 

8 óra  

Előzetes tudás  

A gyalogos és kerékpáros közlekedés szabályai, közlekedési jelzőtáblák. 

A közlekedési balesetek megelőzését szolgáló magatartás.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A közúti kerékpáros közlekedésben való felelős részvétel erősítése. A 

gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos problémák 

megfigyelésével, megvitatásával a szabályismeret, a szabálykövető 

attitűd, a felelősségérzet és a környezettudatosság erősítése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Fen
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2.1. A kerékpáros közúti közlekedés  

A kerékpáros közúti közlekedés KRESZ szerinti szabályai, 

eszközrendszere.  

A balesetmentes, udvarias közlekedés. Közlekedési 

veszélyhelyzetek felismerése, elhárítása.  

A biztonságos kerékpáros közlekedéshez szükséges gyakorlati 

készségek fejlesztése az alapvető szituációkat modellező gyakorlati 

pályán.  

Felkészítés a közúti forgalomban történő kerékpáros közlekedésre.  

Magyar nyelv és 

irodalom: szövegértés, 

digitális információk 

kezelése.  

 

Testnevelés és sport: 

kerékpározás.  

 

Fizika: motorok, 

mechanika.  

 

Matematika:  

tájékozódás a térben 

térkép és egyéb 

vázlatok alapján, 

számok, műveletek, 

számítások 

időtartamokkal.  

 

Informatika:  

Alkalmazások 

használata. Többszálú 

lineáris olvasás.  

2.2. Közlekedéstörténet  

A motorok fejlődési állomásai.  

A korszerű szárazföldi közlekedés.  

A járműmeghajtások jövője.  

2.3. Környezet- és egészségtudatos közlekedés  

A közlekedési eszközök által okozott, a környezetet terhelő, illetve az 

egészséget károsító hatások.  

A mozgás élménye. A természet mint közlekedési környezet.  

A biztonságos túrakerékpározás. Kerékpártúra-útvonalak, útvonalterv 

készítése.  

2.4. Nyomtatott és elektronikus közlekedési információforrások 

Tájékozódás közlekedési útvonalakról, járatokról, adatokról.  

Papíralapú és elektronikus menetrendek használata.  

A közlekedés idő- és költségigényének meghatározása útvonaltervező 

segítségével.  

A közlekedési környezet – mint rendszer – jellemzői.  

A közlekedési infrastruktúra mennyiségi jellemzői (idő, sebesség, 

gyakoriság, közlekedési logisztika).  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Motor, útvonaltervezés, menetrend, környezettudatos közlekedés, 

környezeti terhelés.  

 

 

Tematikai egység  

3. Tárgyi kultúra, technológiák, tárgykészítés, 

modellezés  

Órakeret 

10 óra  

Előzetes tudás  

Tájékozottság a háztartás ellátó rendszereiről  

Adott feladat megoldásához szükséges információk szerzése és célszerű 

felhasználása. Rajzolvasás, mérés. Tárgyak elkészítése minta alapján.  

Egyszerű szerelési műveletek elvégzése segítséggel. Szerszámok 

biztonságos alkalmazása.  

Tapasztalatok megfogalmazása, rögzítése.  Fen
nta
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A tematikai 

egység 

nevelésifejlesztési 

céljai  

Tapasztalatszerzés a tárgyak, modellek készítéséhez felhasznált 

anyagokról, eszközökről, technológiákról, tapasztalatok 

megfogalmazása, rögzítése.  

A karbantartás szükségességének felismerése, helyzetelemzés, 

hibakeresés, problémamegoldás, a változásokhoz való rugalmas 

alkalmazkodás képességének fejlesztése.  

A munka során felhasznált anyagok technológiai tulajdonságainak 

felismerése, az ismeretek alkalmazása.  

A tervezett és az aktuálisan végzett tevékenységgel kapcsolatos 

veszélyérzet kialakítása, a biztonság iránti igény kialakítása.  

Véleményalkotás az egyes szakmákról, munkatevékenységekről.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

3.1. Karbantartás a háztartásban  

Vízvezeték-szerelvények, különféle vízcsapok, lefolyók, WC 

tartályok működése (szabályozása), gyakran előforduló hibák, 

javítások.  

Áramkör: a biztosító, a vezeték és a szerelvények mérete, valamint a 

fogyasztók teljesítménye közötti összefüggés.  

Világítási áramkör, foglalatok, izzófajták, energiatakarékos izzók, 

kapcsolók – adatok értelmezése, összehasonlítása.  

Fali dugaszoló aljzatok, vezetékcsatlakozások, villásdugók szerelése.  

A laikus által végezhető javítások határai.  

Fizika: áramkör, 

vezető, fogyasztó, az 

elektromos áram 

munkája és 

teljesítménye.  

 

Informatika: 

információkeresés, 

irányítás, szabályozás.  

 

Erkölcstan: Kötődés a 

tárgyi világhoz. 

Találmányok az 

emberiség 

szolgálatában (az 

emberek javára, 

kárára.  

3.2. A) Tárgykészítés  

Egy probléma (érzékelés, kapcsolás stb.) megoldása elektronikai 

áramkör modell készítésével, a hozzá tartozó kapcsolási rajz 

segítségével.  

Az irányítástechnika és az automatizálás alapjainak megismerése a 

készített modell segítségével.  

Motoros járműmodell (közúti, vízi, vagy kötött pályás) tervezése,  

elkészítése, kipróbálása, értékelése.  

A gépek és a gépelemek megismerése a készített modell segítségével.  

VAGY (az érdeklődési kör és a lehetőségek függvényében)  

3.2. B) Tárgykészítés  

Kötés és/vagy horgolás elsajátítása és gyakorlása.  

Egyszerű tárgy (pl. sál, poháralátét) elkészítése az elsajátított kötési 

vagy horgolási technikával.  

Gépi varrás elsajátítása és gyakorlása.  

Egyszerű tárgy (pl. kötény, párnahuzat) elkészítése gépi varrás 

alkalmazásával.  
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3.3. Eszközök rendeltetésszerű, biztonságos használata, megfelelő 

munkakörnyezet  

Biztonságos munkavégzéshez szükséges munkafogások ismerete, 

alkalmazása.  

A szerszámok célszerű, balesetmentes használata.  

A munkakörnyezet rendjének fenntartása.  

A műveletekhez szükséges munkavédelmi felszerelések alkalmazása.  

A segítségnyújtás lehetőségeinek megismerése.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Vízvezeték, szerelvény, szabályozás, elektromos szerelvény, áramkör, A) 

gépelem, B) kötés, horgolás, varrógép.  

 

 

Tematikai egység  

4. Továbbtanulás, munkák, szakmák, megélhetés, 

munkakörnyezetek megismerése  

Órakeret 

8 óra  

Előzetes tudás  

A környezet állapotára, változtatására, az emberi tevékenységek 

feltételeire és hatásaira irányuló érdeklődés, erről szerzett tapasztalatok. 

Saját tapasztalatok a munka világából a személyes környezetben élők 

tevékenységéhez kapcsolódóan.  

A saját tevékenységek eredményességéről, erősségekről, gyengeségekről 

szóló tapasztalatok.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A munkavégzés jelentőségének tudatosítása a társadalom jóléte 

szempontjából.  

Az ember környezetének, valamint tevékenységeinek, munkájának, 

továbbá a megélhetés és az életminőség kapcsolatának felismerése. 

Továbbtanulási, pályaválasztási elhatározás, életpálya-elképzelés 

kialakítása, megerősítése. A tervezett pálya jellemzőinek összevetése a 

személyes elképzelésekkel, a lehetőségek helyes megítélése, fejlődő 

önismeret, reális önértékelés.  

A megélhetést biztosító tervezett életpályára, munkára való alkalmasság 

nélkülözhetetlen összetevőinek (képesség, szaktudás, tanulás, 

munkakultúra) tudatosítása.  

A saját életpálya és életminőség alakításában viselt személyes felelősség 

felismertetése.  

Előzetes ismeretszerzés a karrier, a hivatás és a családi élet 

összeegyeztetéséről.  

A munkamegosztás, az egyéni és kollektív munkatevékenységek, a 

technológiai folyamat, a produktumok stb. összefüggéseinek 

felismerése, megértése.  
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 A munkára való alkalmasság összetevőinek, a munkavégzés 

körülményeinek és a munkát végzőre gyakorolt hatásoknak, a munkával 

járó veszélyeknek a felismerése.  

Tapasztalatszerzés a helyes munkamagatartásról, a munkakultúráról. A 

megismert munkakörnyezetekről alkotott vélemény és érvek 

megfogalmazása a saját elképzelésekkel összevetve. Közelebb kerülés 

a saját pályaválasztási döntéshez.  

A munkakereséssel, munkába állással kapcsolatos alapvető tudnivalók 

elsajátítása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

4.1. A tanulási pálya  

A tanulási pálya szakaszai.  

Képzési lehetőségek, eltérő tanulási utak, szakmatanulási lehetőségek 

megismerése, elemzése, összevetése.  

Iskolatípusok, képzési formák, közoktatás, szakképzés, felsőoktatás, 

felnőttképzés, érettségi, szakmai vizsga, diploma.   

Informatika: 

adatgyűjtés az 

internetről.  

 

Földrajz: a gazdaság 

ágai, a  

munkahelyteremtés 

természet- és 

gazdaságföldrajzi 

alapjai.  

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: munkahely 

és munkavállalói 

szerep.  

 

Erkölcstan: A munka 

és a munkát végző 

ember tisztelete. 

Személyes 

tapasztalatok, 

együttműködés, egyéni 

boldogulás és a 

csapatmunka.  

Pályaválasztás – 

foglalkozás, 

élethivatás.  

 

Magyar nyelv és 

irodalom: az 

önéletrajz formái, a 

4.2. Szakmák és munkák  

Az egyes gazdasági ágazatokhoz tartozó munkák, foglalkozások, 

szakmák, szakmacsoportok megismerése, elemzése, összevetése. 

Szakmák közös és eltérő tevékenységi elemei, termékei, 

szolgáltatásai, munkakörülményei.  

A napi életvitelt meghatározó, az egyes szakmákhoz, 

foglalkozásokhoz kapcsolódó jellemzők (pl. munkaidő beosztás, 

szezonalitás).  

4.3. Munkakörnyezetek megismerése  

Előzetes tájékozódás a megismerendő munkakörnyezetekről, 

technológiákról, munkatevékenységekről, termékekről, 

szolgáltatásokról, munkakörülményekről, munkaszervezeti 

keretekről. Információforrások felkutatása.  

 Egyedi termékkészítéssel foglalkozó, javító, felújító;  

 árutermelő, ipari vagy agrár jellegű;  

 kereskedelmi, vendéglátási, gazdasági, közlekedési jellegű;  

 egészségügyi, szociális, oktatási jellegű, és személyeknek 

szolgáltatást nyújtó más munkahely, munkakörnyezet, foglalkozás 

megismerése helyszínen tett látogatás, audiovizuális segédanyag 

vagy meghívott szakértő segítségével.  

Információgyűjtés a megismert munkakörnyezetekről: az alkalmazott 

eszközök, technológiák, a felhasznált anyagok, a munkafolyamatok 

jellemzői, a tevékenység feltételei és környezeti hatásai, 

munkaszervezeti sajátosságok, munkakörülmények, kereseti 

lehetőségek. A szerzett tapasztalatok rögzítése, feldolgozása.  
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4.4. Környezet és pályaválasztás  

A családi, települési környezet, az életmód, a megélhetés, a 

továbbtanulási lehetőségek és a személyes ambíciók összevetése. 

Elképzelések megfogalmazása a saját lehetőségekről, tanulási 

pályáról.  

Karrier és hivatás fogalma, ezek hatása a családi szerepek, értékrend 

és munkamegosztás alakulására.  

hivatalos levél 

jellemzői.  

A települési és a tágabb környezet gazdasági, foglalkoztatási, 

továbbtanulási lehetőségei.  

A szakmákról, munkalehetőségekről, pályaalkalmasságról, 

továbbtanulásról szóló információk forrásainak megismerése, 

használata. Önálló tájékozódás szakmákról, munkákról internetes (pl. 

Nemzeti pályaorientációs portál) és más információforrásokból, 

valamint a személyes környezetben.  

 

4.5. Munkavállalás  

Vállalkozók és alkalmazottak az értékteremtő munkában. A 

vállalkozói lét és az alkalmazotti helyzet előnyei és hátrányai. 

Vállalkozói tevékenységek, a vállalkozó személye, felelős vállalkozói 

magatartás.  

Alkalmazottként való elhelyezkedés. A munkába állás adminisztratív 

előzményei (álláskeresés, tájékozódás, önéletrajz, motivációs levél, 

állásinterjú).  

4.6. Megélhetés  

A család megélhetése, a jövedelemforrások, a napi életvitel, az 

élethelyzetek és az életminőség összefüggései.  

A család megélhetési, önfenntartási lehetőségei, tevékenységei, a 

tanulás és a munkamagatartás szerepe, kapcsolata.  

Teendők és lehetőségek munkanélküliség esetén.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Általános iskola, középiskola, felsőoktatás, szakképzés, felnőttképzés, 

szakképesítés (szakma), érettségi, diploma, fizikai munka, kétkezi munka, 

szellemi munka, ipar, kereskedelem, mezőgazdaság, közlekedés, termelés, 

termék, szolgáltatás, foglalkozás, munkahely, munkaidő, munkabér, 

munkaadó, munkavállaló, vállalkozó, alkalmazott, motivációs levél, 

állásinterjú, munkaszerződés, munkanélküliség, családi önfenntartás, 

karrier, hivatás, alapanyag, termelőeszköz, gép, árutermelés, 

sorozatgyártás, egyedi termék, javítás, felújítás, szolgáltatás, építés, 

szerelés, technológia, munkaművelet, fogyasztó, vevő, ügyfél, vállalat, 

vállalkozás, intézmény, munkaszervezet, munkahelyi hierarchia, 

munkamegosztás, munkanorma, munkabér.  

 

 

 

7. évfolyam Testnevelés  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Természetes és nem természetes mozgásformák  

Órakeret 

17 óra 

Előzetes tudás  

A gyakorláshoz szükséges alakzatok öntevékeny gyors kialakítása. A 

tanult rend-, illetve gimnasztikai gyakorlatok folyamatos, pontosságra 

törekvő és megfelelő intenzitású végrehajtása.  

8 10 gyakorlattal önállóan bemelegítés végrehajtása.  

Az autogén tréning alapfokú gyakorlatainak ismerete.  

A biomechanikailag helyes testtartás kialakítása.  

A tanévben alkalmazott gimnasztika alapvető szakkifejezéseinek ismerete.  

A bemelegítés és a levezetés szempontjainak ismerete.   

Öntevékenyen részvétel a szervezési feladatok végrehajtásában.  

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai 

Gyakorlottság a szervezés célszerűségét, gyorsaságát szolgáló új térformák, 

alakzatok kialakításában.  

Egyszerű relaxációs technikák elsajátítása.  

Motoros tesztekkel mérhető fejlődés a kondicionális képességekben. A 

gimnasztikai gyakorlatok, gyakorlatsorok zenével összhangban történő 

végrehajtása.  

A kreativitás kinyilvánítása önállóan összeállított gimnasztikai 

gyakorlatfüzérrel.   

Az erősítés és nyújtás ellenjavallt gyakorlatainak ismerete és az okozati 

összefüggés egyszerű magyarázata.  

Igényesség a harmonikus, szép testtartás kialakításában.  

A kamaszkori személyi higiénével kapcsolatos ismeretek bővülése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  
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MOZGÁSMŰVELTSÉG  

Rendgyakorlatok, térbeli alakzatok kialakítása.  

A testnevelésóra szervezéséhez szükséges egyéb térformák, alakzatok. 

Mozgások zárt rendben, alakzatváltozások. Alakzatfelvételek járás és 

futás közben, a lépéshossz és a járás sebességének változtatásával. 

Ellenvonulások járásban és futásban. Fejlődések és szakadozások 

ellenvonulásban.  

 

Gimnasztika  

Természetes mozgásformák egyéni és társas gyakorlatok formájában, 

szerek, kéziszerek felhasználásával, játékos feladatokkal és 

versengésekkel összekötve. Játékos és szabadgyakorlati alapformájú 

szabad-, társas- szer és kéziszer-gyakorlatok (pad-, bordásfal-, labda-, 

karika-, ugrókötél-, gumikötél stb.). Nyújtó-, lazító hatású, 

állóképességet fejlesztő 8 16 ütemű, legalább 4 gyakorlatelemet 

tartalmazó szabadgyakorlatok és gyakorlatsorok. Bemelegítő és 

levezető gyakorlatok egyénileg, párban és társakkal végrehajtva, önálló 

tervezéssel is. Zenére végzett összefüggő gimnasztikasor. Egyszerű 

légző és relaxációs gyakorlatok. A testtartás javítását szolgáló ízületi 

mozgékonyságot és a törzs erejét növelő gimnasztikai gyakorlatok.  

 

Képességfejlesztés  

Az alapállóképesség fejlesztése és a keringés fokozása zenére történő 

futásokkal és futás közben végzett feladatokkal. A kar- és a láb 

dinamikus erejének növelése kéziszer-gyakorlatokkal. A ritmusérzék, a 

kreativitás és a kinesztétikus differenciáló képesség fejlesztése zenére 

végzett gyakorlatokkal.  

 

Játékok, versengések  

A szervezet előkészítését, bemelegítését szolgáló testnevelési játékok, 

eszközzel is. A testtudatot alakító, koordináció- és fittségfejlesztő 

szabályjátékok és feladatjátékok kreatív, kooperatív, valamint 

versenyjelleggel. Játékok testtartásjavító feladatokkal.  

 

Matematika: számolás, 

térbeli tájékozódás, 

összehasonlítások.  

 

Természetismeret:  

testünk, 

életműködéseink.  

 

Vizuális kultúra: tárgy- 

és környezetkultúra, 

vizuális 

kommunikáció. 
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Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés  

A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását, a gerinc 

izomegyensúlyának és a medence középállásának automatizálását 

biztosító eszközökkel is végezhető gyakorlatok. A láb statikai 

rendellenességei ellen ható gyakorlatok. Javasolt: A 10 testtájra 

vonatkozó gerinctorna gyakorlatanyagának felhasználása. Relaxációs 

alapgyakorlatok: (autogén tréning, progresszív relaxáció). Motoros, 

illetve fittségi tesztek végrehajtása.  

 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS   

Az általános bemelegítő gyakorlatok összeállításának szempontjai és a 

bemelegítő blokkok főbb élettani hatásai.  

A keringést fokozó természetes és speciális sportági mozgásformák 

jelentősége a bemelegítés és az edzettség szempontjából.  

Az életkori sajátosságoknak megfelelő funkcionális erősítő gyakorlatok 

ismeretei és végrehajtásuk szempontjai.  

Az erősítés és nyújtás kapcsolata, alkalmazásuk módszerei. Az 

ellenjavallt gyakorlatok indoklása.  

Relaxációs technikák és prevenciós gyakorlatok szerepe az 

egészségmegőrzésben. Az autogén tréning és progresszív relaxáció 

értelmezése.  

Az izomegyensúly fogalmának feltárása.  

A kamaszkori személyi higiénével kapcsolatok információk. A tudatos 

higiénés magatartás ismérvei.   

Az edzettség értelmezése és a rendszeres fizikai aktivitás szerepe az 

edzettség megszerzésében és az egészségtudatos magatartásban.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Ellenvonulás, gerinc-izomegyensúly, funkcionális gyakorlat, edzettség, 

egészségtudatos magatartás, autogén tréning, progresszív relaxáció, 

ellenjavallt gyakorlat, fizikai aktivitás, inaktivitás, intenzitás, terjedelem, 

időtartam, edzhetőség.   

 

  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Sportjátékok  

Órakeret  

31 óra+18 

óra+ 9 óra  Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 

Előzetes tudás  

A sportjátékok technikai és taktikai készletének elsajátításában 

alkalmazott testnevelési játékok és játékos feladatok aktív és értő 

végrehajtása.  

A sportjátékok alapvető technikai készletének elsajátítása.  

Törekvés a játékelemek (technikai, taktikai elemek) pontos, eredményes 

végrehajtására és tudatos kontrollálására.  

A sportjátékok játékszabályainak ismerete és alkalmazása.  

Szabálykövető magatartás, önfegyelem, együttműködés kinyilvánítása a 

sportjátékokban.  

Részvétel a kedvelt sportjátékban a tanórán kívüli sportfoglalkozásokon, 

vagy egyéb szervezeti formában.   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai 

A játékelemek eredményességre törekvő alkalmazása testnevelési 

játékokban és a sportjátékban.  

A sportjátékok technikai és taktikai készletét bővítő új elemek elsajátítása, 

és alkalmazása.   

Tapasztalatszerzés a taktikai helyzetek megoldásában.  

A játékszabályok kibővített körének ismerete és értő alkalmazása.  

A csapatjátékhoz szükséges együttműködés és kommunikáció fejlődése. A 

sportjátékokhoz tartozó test-test elleni küzdelem megtapasztalása és 

elfogadása.   

Konfliktusok esetén a gondolatok, vélemények szóban történő kifejezése 

és indokolása. 

A sportjátékokat kísérő sportszerűtlenségek, deviáns magatartások helyes 

megítélése.   

A sportjátékok magyar történetének kiemelkedő korszakai és 

személyiségei, valamint a világ élvonalába tartozó nemzetek 

megismerése.  

A sportjátékok iránti érdeklődés megszilárdulása.   

Az egyéni adottságokhoz és a megszerzett képességekhez igazodó 

sportjáték- tudás kialakulása, rekreációs célú vagy versenysport igényű 

alkalmazás elősegítésére.    

  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények   Kapcsolódási pontok  
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Legalább két labdajáték választása kötelező.  

MOZGÁSMŰVELTSÉG  

Kosárlabdázás  

Labda nélküli technikai gyakorlatok: irányváltoztatás, cselezés; 

cselezés induláskor és futás közben.  

Labdás technikai gyakorlatok: Labdás ügyességi gyakorlatok (normál 

méretű labdával). Labdavezetés: Labdavezetés félaktív, aktív védővel 

szemben játékos formában. Labdavezetés közben cselezés. Megállás, 

sarkazás, labdavezetésből kapott labdával változatos körülmények 

között. Megállás, sarkazás önpasszból és kapott labdával, 

meghatározott helyen és időben. Kosárra dobások: dobócsel, indulócsel 

után labdavezetés, fektetett dobás. Lepattanó labda megszerzése után 

kosárra dobás. Fektetett dobás labdavezetésből, illetve kapott labdával 

ráfordulással. Közép távoli dobás helyből. Átadások, átvételek: Átadás 

különböző irányba és távolságra, mozgás közben, kétkezes mellső 

átadással, pattintva is. Bejátszás befutó társnak. Páros lefutás egy 

védővel. Hármas-nyolcas mögéfutással. Gyors indítás párokban.  

Taktikai gyakorlatok:  

Emberfogásos védekezés: labda nélküli és labdát birtokló támadó 

védése. Labdavezető játékos védése; védekezés a labdavezetést 

befejező és a még labdát vezető támadóval szemben.   

Játékelemek alkalmazása: 1:1 elleni játék, félaktív és aktív védővel; 

létszámfölényes helyzet 2:1 elleni játék. Befutások. 1:1 elleni 

játékadogatóval. Létszámfölényes helyzet 3:2 elleni játék. 

Képességfejlesztés   

Kondicionális képességek fejlesztése a sportjátékra jellemző labda 

nélküli és labdás technikai elemek, játékelemek gyakorlásával. 

Koordinációs képességek fejlesztése labdás gyakorlatokkal: az idő, a 

pontosság, a feladat bonyolultsága és a mozgás összehangolásának 

kényszere okozta feltételek közötti feladat végrehajtásokkal. A 

komplex képességfejlesztéssel hozzájárulás az edzettség és fittség 

szervi megalapozásához. A kognitív képességek fejlesztése 

(helyzetfelismerés, kreativitás, anticipáció stb.) az üres helyek, az 

előnyök felismerése, az ellenfél általi akadályoztatás kezelése, a 

célba találás, az összjátékban való részvétel eredményeként. Játékok, 

versengések  

A kosárlabdázás technikai, taktikai készletének tökéletesítése, valamint 

a játékelemek begyakorlása játékos feladatok és testnevelési játékok 

alkalmazásával. Kosárlabdázás labdavezetés nélkül, könnyített 

szabályokkal, a szabályok bővülő körének beépítésével. Kosárra dobó 

versenyek. Részvétel az iskolai mini kosárlabda bajnokságban, a 

sportágválasztás és az utánpótlás-nevelés elősegítése.   

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés  

Baleset-megelőzés a kosárlabdázás játékelemeinek szabályos, 

körültekintő végrehajtásával, valamint a játékszabályok betartásával, a 

sportszerűség szabályainak szem előtt tartásával. Sikeres tanulás  

Matematika: logika, 

valószínűség-számítás, 

térbeli alakzatok, 

tájékozódás.  

 

Vizuális kultúra: tárgy 

és környezetkultúra, 

vizuális 

kommunikáció.  

 

Fizika: mozgások, 

ütközések, erő, 

energia.  

 

Biológia-egészségtan: 

az emberi szervezet  

működése, 

energianyerési 

folyamatok.  
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biztosításával a kosárlabdázás megszerettetése, hozzájárulás a fizikai 

rekreációs sportágválasztáshoz. 

 

Röplabdázás  

Labdás technikai gyakorlatok, a tanult játékelemek tökéletesítése: Az 

alkar-, kosárérintés, felső ütőérintés és alsó egyenes nyitás gyakorlása 

egyéni, páros és csoportos gyakorlatokban.  

Kosárérintés változatai: kosárérintés előre-hátra, alacsony és 

közepesen magasra elpattanó labdával. Kosárérintés célba, fölre tett 

karikába, kosárba, különböző magasságú zsinór felett.  

Felső egyenes nyitás. a mozgás végrehajtása a labda megütése nélkül, 

egyénileg a fallal szemben a labda megütésével; párokban a zsinór/háló 

felett. A nyitás végrehajtása a zsinórtól növekvő távolságra és 

különböző nagyságú célterületre, az alapvonal különböző pontjairól.  

Felső egyenes nyitás-nyitásfogadás. A felső egyenes nyitás és az 

alkarérintéssel történő nyitásfogadás gyakorlása csoportokban, 

forgással.  

Egyenes leütés: a mozgássor gyakorlása labda és zsinór nélkül, majd 

zsinórnál tartott, illetve pontosan dobott labdából.  

Taktikai gyakorlatok. Támadási alapformák. Helyezkedés támadásnál. 

Az ütés és a sáncolás fedezése.  

Képességfejlesztés  

Labdakezelési ügyesség komplex fejlesztése (reagáló képesség, 

gyorskoordináció, ritmusérzék, differenciális mozgásérzékelés, téri 

tájékozódás, és egyensúlyozás) a testrészek különböző felületeivel 

történő érintésekkel egyénileg, párokban és csoportokban. Az 

egyensúlyozó és téri tájékozódó képesség fejlesztése csoportokban 

végzett alapérintéseket tartalmazó gyakorlatokkal, fordulatok és 

helycserék végrehajtásával.  

Az erő-állóképesség fejlesztése az egyenes leütés és a sáncolás 

többszöri és folyamatos végrehajtásával. Mozdulatgyorsaság fejlesztése 

dobott labdák elérésére törekvéssel különböző kiinduló helyzetből.   

Játékok, versengések  

Az alapérintések tökéletesítése és a játékelemek eredményességének 

javítása testnevelési játékok, játékos feladatok alkalmazásával. 2:2, 3:3 

elleni játék meghatározott érintési módokkal, a tanult érintések 

beiktatásával. Versengések egyénileg és párokban különböző 

érintésekkel.  

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés  
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A röplabdajáték szabadidőben, szabadtéren, strandon is játszható 

technikai készletének valamint egyszerűsített játékformáinak 

elsajátítása  

Kézilabdázás  

Labda nélküli technikai gyakorlatok: Alapmozgás, indulás, megállás, 

irányváltoztatások, cseles, megtévesztő mozgások, fordulatok labda  
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nélkül. Lábmunka csiszolása. Indulócselek, le- és visszaforgások. 

Ütközések. Sáncolás helyben, mozgással talajon és felugrással. Résekre 

helyezkedés. Esések-tompítások.  

Labdás technikai gyakorlatok: labdavezetés nehezített körülmények 

között irány- és ritmusváltoztatásokkal. Önszöktetés. Labdás cselek: 

indulási-átadási lövő cselek. Átadások: test előtti átadások, oldalról és 

hátulról érkező labda elkapása. Test mögötti átadások.  

Kapura lövések: talajról különböző lendületszerzés után és felugrásból, 

passzív, félaktív és aktív védővel szemben. Átlövés felugrással is.  

Kapura lövések cselezés után. Kapura lövés bedőléssel, bevetődéssel.  

Ejtés.  

Kapusmunka: helyezkedés, támadás, ill. védekezés esetén. Feladatok 

gyorsindítás esetén. Indítások megelőzése. Védés kézzel, lábbal. 7 

méteres védése.  

Taktika: Egyéni taktika - betörések labda nélkül és labdával. A kapus 

átívelése. Kitámadás, halászás, szerelés, elzárás. Csapatrész- és 

csapattaktika: 1.1; 2:1; 2:2, 3:2, 3:3 elleni játék. Védekezés 

emberfogással, 6:0-s és 5:1-es területvédekezéssel. Üres helyre 

helyezkedés. Védőtől való elszakadás. Melléállásos elzárás. Gyors 

indítások. Lerohanásos támadás rendezetlen védelem ellen. Ötletjáték. 

Támadásból védekezésbe való gyors visszahelyezkedés.  

Képességfejlesztés  

A kondicionális képességek fejlesztése a sportjátékra jellemző 

feladatokkal, gyakorlatokkal, a játékelemek intenzív gyakorlásával; 

mérkőzések játszásával. A labdás koordináció kiemelt fejlesztése: az 

idő, a pontosság, a feladat bonyolultsága és a mozgás 

összehangolásának kényszere okozta feltételek közötti feladat 

végrehajtásokkal. A szervezet edzettségének növelése a szabadtéren 

különböző időjárási viszonyok között a játékelemek intenzív 

gyakorlásával és mérkőzések játszásával. A kondicionális és 

koordinációs képességek fejlesztésével hozzájárulás az edzettség és a 

fittség szervi megalapozásához.   

Játékok, versengések  

A kézilabdázás technikai, taktikai készletének tökéletesítése, valamint a 

játékelemek begyakorlása játékos feladatok és testnevelési játékok 

alkalmazásával. Célba dobó versenyek; kézilabdajáték a szabályok 

fokozatos bővítésével. Részvétel az iskolai bajnokságban, a 

sportágválasztás és az utánpótlás nevelés elősegítése.  

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés  

Baleset-megelőzés a kézilabdázás játékelemeinek szabályos és 

körültekintő végrehajtásával. A kézilabdázás megszerettetésével és a 

játéktudás bővítésével a fizikai rekreációra alkalmas sportok 

repertoárjának bővítése. A szervezet edzettségének növelése a 

szabadtéren különböző időjárási viszonyok között végzett 

játéktevékenységgel.  
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Labdarúgás  

Labdás technikai gyakorlatok: labdavezetések mindkét lábbal, külső és  
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belső csüddel, különböző alakzatban. Labdahúzogatás, -görgetés 

haladás közben, fordulatokkal. Átadások (passzolások), átvételek 

mindkét lábbal. Átadások laposan mozgás közben, ívelten növekvő 

távolságra, irányváltoztatással. Átvételek ívelt labdával. Labdalevétel: 

talppal, belsővel, külső csüddel, combbal, mellel. Levegőből érkező 

labda átvétele belsővel. Labda toppolás. Rúgások: belső csüddel, teljes 

csüddel, külső csüddel, állított labdával, mozgásból, a futással 

megegyező irányból, oldalról és szemből érkező labdával, különböző 

irányból érkező labdával. Dekázás: haladással, irányváltoztatással. 

Dekázás csoportosan csak lábbal, csak fejjel. Fejelés: előre, oldalra, 

különböző irányból érkező labdával. Fejelés felugrással. Cselezés:  

testcsel, labdavezetésből labda elhúzása oldalra, labdaátvétel testcsellel. 

Átadócsel, rúgócsel, rálépéssel, hátra húzással. Szerelés: alapszerelés- 

megelőző szerelés, labdaátvétel megakadályozása. Helyezkedés a 

támadó és a kapu közé, a labda elrúgása. Egyéb feladatok: partdobás 

szabályosan.   

Kapusmunka: guruló- és ívelt labda megfogása, kigurítás, kirúgás 

állított, lepattintott labdával, helyezkedés, erős lövés megfogása, lábbal 

védés, kidobás.  

Taktikai gyakorlatok: Gyors támadásba felfejlődés és visszarendeződés.  

„Poszt” vagy „udvaros” gyakorlás. Helyezkedés. Emberfogás poszt 

szerint. Támadásban a védőtől való elszakadás, üres helyre 

helyezkedés. Váltás védelemben. A támadások súlypontjának 

változtatása rövid és hosszú átadásokkal. Egyből játék. 4:2 elleni játék. 

Képességfejlesztés  

A motoros képességek fejlesztése a labdarúgás technikai készletének 

variálásával, intenzív, nehezített körülmények közötti nagyobb 
ismétlésszámban történő végrehajtásával. A komplex  

képességfejlesztést szolgálja a technikai elemek sajátos 

ritmusánakdinamikájának kialakítása, valamint azok változatos, egyre 

bonyolultabb feltételek (idő, pontosság, összjátékkényszer, 

ellenféljelenlét stb.) mellett történő gyakorlása. A szervezet 

edzettségének, fittségének növelése a szabadtéren, különböző 

évszakokban és időjárási viszonyok közötti gyakorlással, mérkőzések 

játszásával.  

Játékok, versengések  

A labdarúgás játékelemeinek elsajátítását és rögzítését segítő játékos 

feladatok, testnevelési játékok. Cserefoci. Lábtenisz meghatározott 

szabályokkal. Vonal foci. Játék 1 kapura 2 labdával. 2:1 elleni játék. 

Labdavezető, dekázó, célba rúgó és fejelő versenyek egyénileg és 

csoportosan. Kispályás labdarúgó mérkőzések. Részvétel az iskolai 

kispályás bajnokságban, a sportágválasztás és az utánpótlás nevelés 

elősegítése.   

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés  
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Baleset-megelőzés az évszakhoz, az időjáráshoz alkalmazkodó 

sportágspecifikus bemelegítés-gyakorlataival, és a technikai- taktikai 

játékelemek szabályos és sportszerű végrehajtásával. A labdarúgásban 

különösen igénybe vett izmok erősítésének és nyújtásának elvei és  
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gyakorlatai a sérülések, károsodások prevenciója érdekében. A szervek-

szervrendszerek működésének fejlesztése a szabadtéren, különböző 

évszakokban és időjárási viszonyok között végzett sportágspecifikus 

motoros cselekvésekkel. Az élményszerű játékkal és a sokoldalú 

játéktudással a fizikai rekreációra alkalmas sportok repertoárjának 

bővítése.  

A fent megnevezett tananyagtartalmat megemelt óraszámban 
gyakoroljuk  

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  

A sportjátékokban a kibővített játékelem-repertoár technikai 

végrehajtására, a hibajavításra, a taktikai megoldásokra és hozzájuk 

kapcsolódó játékszabályokra vonatkozó ismeretek.  

A játék kiteljesítését szolgáló egyéni- és csapattaktikai ismeretek. A 

sportjátékszabályok körének bővítése és a képzettséghez igazodó 

játékvezetési ismeretek.  

A specifikus sportjátéktudás elsajátításához szükséges motoros 

képességek és alapvető fejlesztési módszerek.  

A csapatjátékok szerepe az együttműködés, a társas készségek 

kialakításában, a közösségi sikerek átélésének lehetőségeiben.  

A sportszerűség, a fair play és a szabálykövető magatartás fontossága a 

sportjátékokban. A sportolói és a szurkolói magatartás pozitív és 

negatív vonásai, a sporteseményekhez kapcsolódó durvaságok, az 

agresszió helyes értelmezése.   

A sportjátékok kiemelkedő magyar bázisai, nemzetközi sikerei.  

A világ élenjáró nemzetei a sportjátékokban.  

A sportjátékok rekreációs célú felhasználási lehetőségei és szerepe az 

egészséges életmód kialakításában.  

A sportjátékokkal kapcsolatos balesetvédelmi és elsősegély-nyújtási 

ismeretek.  

 

Kulcsfogalmak/ 

Fogalmak  

„Félaktív”, aktív védő, dobócsel, indulócsel, önpassz, lepattanó labda, 

ráfordulás, befutás, páros lefutás, hármas-nyolcas, 1:1, 2:1, 3:2. elleni játék, 

létszámfölényes helyzet. Adogató, felső egyenes nyitás, egyenes leütés, 

feladás, sáncolás, támadási alapformák, ütés-sáncolás fedezése, 1:1, 2:2 elleni 

játék. Ütközések, sáncolás, résekre helyezkedés, esés-tompítás, önszöktetés, 

átlövés, bevetődéses-bedőléses lövés, ejtés, betörés, gyorsindítás, kitámadás, 

halászás, elzárás, lerohanás. Átadócsel, rúgócsel, labda toppolás, emberfogás, 

védőtől való elszakadás, üres helyre helyezkedés, egyből játék, partdobás, 

sportágspecifikus bemelegítés, deviancia.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Atlétikai jellegű feladatok   

Órakeret 

23,5 óra 

+21,5+ 9 

óra  
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Előzetes tudás  

A tanult futó-, ugró-, dobógyakorlatokban jártasság.  

A rajtok mozgáselemeinek végrehajtása az indítás jeleknek megfelelően.   

 A futómozgás technikájának alkalmazása a vágta, illetve a tartósfutásban.  

Tapasztalat a nekifutás távolságának és sebességének megválasztásában.  

Kislabdahajítás.  

A kar- és láblendítés szerepe az el- és felugrások eredményességében.  

Az atlétikai versenyek lényeges szabályai.  

Szervezési feladatok vállalása a tanórai versenyek lebonyolításában.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai 

Az atlétikai cselekvésminták sokoldalú és célszerű alkalmazása.  

Futó-, ugró- és dobógyakorlatok képességeknek megfelelő elsajátítása és a 

versenyszabályoknak megfelelő alkalmazása.  

Az atlétika versenyszámainak eredményes tanulását és a teljesítmények 

javulását megalapozó motoros képességekben mérhető fejlődés elérése.  

A vágta-, a tartós-, valamint a váltófutás technikájának a mozgásmintához 

közelítő bemutatása.  

Ugrásoknál az optimális nekifutás, valamint az erőteljes kar- és láblendítés 

kialakítása.   

A hajításnál, lökésnél a lendületszerzés és kidobás összekapcsolása. Az 

ugrásoknál és a dobásoknál érvényesülő alapvető fizikai 

törvényszerűségek ismerete.   

A futás, a kocogás élettani jelentőségének ismerete.   

Az érdeklődés cselekvésekben történő kinyilvánítása az atlétikai 

mozgások, valamint a sportolás és a rendszeres testedzés iránt.  

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények   Kapcsolódási pontok  
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MOZGÁSMŰVELTSÉG  

Futások, rajtok  

A korábban tanult rajtformák (álló- és térdelőrajt) gyakorlása.  

Térdelőrajt rajtgépről. Rajtversenyek állórajttal, térdelőrajttal 15-20 

mes távon. Repülő és fokozó futások. Gyorsfutások játékosan és 

versenyek alkalmazásával 30-60 m-es távon. Iramfutás, tempófutás a 

táv fokozatos növelésével. Váltófutás váltózónában, egyenesben, 

játékosan és versenyszerűen, egykezes váltással. Tartós futás a táv és 

az intenzitás növelésével. Futás feladatokkal, akadályokkal, átfutás 

akadályok felett. Futóiskolai gyakorlatok.   

 

Szökdelések, ugrások  

Szökdelő és ugróiskolai gyakorlatok. Sorozat el- és felugrások. 

Helyből távolugrás. Távolugrás guggoló vagy lépő technikával. A 

nekifutás, az elugrás és a talajérés iskolázása (elugró sávból). 

Magasugrás átlépő és guruló technikával. A nekifutás és a felugrás 

iskolázása.   

 

Dobások  

Dobóiskolai gyakorlatok. Dobások, lökések különböző kiinduló 

helyzetből tömött- és füles labdával, célba is. Vetésfüles labdával 

zónába vagy célba, egy és két kézzel (jobb és bal kézzel).  

Ének-zene:  

ritmusgyakorlatok, 

ritmusok.  

 

Biológia-egészségtan: 

energianyerés, 

szénhidrátok, zsírok, 

állóképesség, erő, 

gyorsaság.  

 

Informatika:  

táblázatok, grafikonok.  

 

Földrajz:  

térképismeret. 
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Kislabdahajítás helyből, nekifutással hármas és ötös lépésritmusból. 

Kislabdahajítás célba. Súlylökés helyből és becsúszással (jobb és bal 

kézzel is). Vetés füles labdával távolba és célba, egy és két kézzel. 

Vetés tömött labdával, két kézzel két oldalra. Vetések negyed- és egész 

fordulattal, a pördület iskolázása.  

 

Képességfejlesztés   

Az ideg-izom kapcsolat fejlesztése futóiskolai gyakorlatokkal. A 

reakció- és a vágtagyorsaság fejlesztése rajtokkal és vágtafutásokkal.  

Az idő- és tempóérzék fejlesztése iram- és tempófutásokkal. 

Gyorskoordinációs képességek fejlesztése különböző sebességgel 

végzett futásokkal. Az aerob állóképesség fejlesztése növekvő 

intenzitású tartós futással. Az ugrásokhoz szükséges gyorserő 

fejlesztése szökdelő és ugróiskolai gyakorlatokkal, valamint sorozat el- 

és felugrásokkal. A dobóerő és dobóügyesség fejlesztés tömött- és füles 

labda dobásokkal.  

 

Játékok, versengések  

Az atlétikai versenyszámok eredményes elsajátítását és az azokban 

elérhető teljesítmény fokozását elősegítő adekvát játékos feladatok és 

testnevelési játékok alkalmazása, versenyszerűen is. Az atlétikai 

versenyszámokban lebonyolított versenyek.  

 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés  

Az atlétikai mozgások cselekvésmintáinak optimalizálása növeli a 

mindennapi cselekvések és feladathelyzetek biztonságos megoldását. 

Az életkori periódushoz igazodó arányos és harmonikus erőfejlesztés 

elősegíti az atlétikus versenyszámok eredményes elsajátítását és rögzíti 

a biomechanikailag helyes testtartást. A futások különböző formáinak 

és különböző terepen történő végzése cselekvésmintát szolgáltatnak a 

szabadidőben és különböző terepen végzett tartós futások, kocogások 

számára. Levezetés, a szervezet lecsillapítása.  

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  

A rajtolás sikerében kiemelt szerepet játszó indulás utáni fokozatosan 

növekvő és gyorsuló lépések, a lábak és a karok aktív munkájának 

tudatosítása.  

Az ugrásoknál és a dobásoknál érvényesülő alapvető fizikai 

törvényszerűségek.  

Az „aktív elugrás” értelmezése.  

Az ugrások és dobások eredményes elsajátításához szükséges 

erőfajták, információk a passzív mozgatórendszer megterhelését, 

károsodását okozó erőedzésekről.  

A mozgáskoordináció szerepének tudatosítása az állóképességi és 

gyorsasági teljesítményekben.  

Az akarati tényezők szerepe az állóképességet igénylő 

teljesítményekben    
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Alapvető ismeretek a terhelési összetevőkről.  

Ismeretek a tartós terhelések hatásáról a keringési rendszerre, a szervek 

és szervrendszerek szabályozására, működésük gazdaságosságára és a  

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 

tanulásban érvényesülő teljesítőképességre.  

Az atlétikai képzéssel pozitív magatartásbeli tulajdonságok fejlesztése.  

A fent megnevezett tananyagtartalmat megemelt óraszámban 

gyakoroljuk  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Váltózóna, egykezes váltás, magasugrás guruló technikával, hármas-ötös 

lépésritmus, vetés, ideg-izom kapcsolat, reagáló-gyorsaság, vágtagyorsaság, 

aktív és passzív mozgatórendszer, terhelési összetevő.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Torna jellegű feladatok  

Órakeret 

28,5 

óra+1,5  

Előzetes tudás  

A testtömeg uralása szükséges segítségadás mellett.  

A tanult akadályleküzdési módok és feladatok biztonságos végrehajtása. 

Kötélmászás a képességnek megfelelő magasságig.  

Egyensúlygyakorlatok a képességnek megfelelő magasságon, szükség 

esetén segítségadás mellett.  

Az aerobik alaplépésekből 2 4 ütemű gyakorlat, egyszerű kartartásokkal 

és kargyakorlatokkal zenére is.  

A ritmikus sportgimnasztika egyszerű tartásos és mozgásos 
gyakorlatelemei.   

Technikailag helyes járások, ritmizált lépések, futások és szökdelések. 

Hibajavítás.  

Balesetvédelem.   

Segítségnyújtás a társaknak.   

 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai 

A tornajellegű gyakorlatok végrehajtásánál igényesség a helyes testtartás 

kialakítására, a koordinált mozgás és az erőközlés összhangjának 

megteremtésére.  

Talajon, gerendán, valamint gyűrűn összefüggő gyakorlatok önálló 

összeállítása, összekötő elemek alkalmazásával.   

A szekrény- és a támaszugrások biztonságos végrehajtása, a képességnek 

megfelelő magasságon.  

Az aerobik gyakorlatok végrehajtásában kreativitásra és igényes 

kivitelezésre törekvés.   

Az aerobik gyakorlatok zenével összhangban történő végrehajtása.  

A figyelemkoncentráció, az önkontroll és a kitartó képesség fejlődése. 

Önállóság, együttműködés és segítségnyújtás a torna jellegű gyakorlatok 

végrehajtásában.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  
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MOZGÁSMŰVELTSÉG  

Torna (talajtorna, szertorna)  

A talajtorna és legalább egy tornaszer választása kötelező.  

Fizika: az egyszerű 

gépek működési 

törvényszerűségei, 

forgatónyomaték,  
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Támaszhelyzetek, támaszgyakorlatok, támaszugrások:Támlázások 

előre, hátra, oldalra, mellső, hátsó fekvőtámaszban haladással is. 

Mellső és mély fekvőtámaszban karhajlítás, nyújtás. Akadályok 

leküzdése támaszfeladatokkal.Gurulóátfordulások előre, hátra, 

különböző kiinduló helyzetből különböző befejező helyzetbe. 

Gurulóátfordulások sorozatban. Fejállás különböző kiinduló 

helyzetből, különböző lábtartással és lábmozgással. Mellső 

mérlegállás. Fellendülés kézállásba bordásfalnál, segítséggel és 

segítség nélkül. Fellendülés futólagos kézállásba, gurulás előre. 

Repülő-guruló átfordulás néhány lépés nekifutásból (fiúknak). Kézen 

átfordulás oldalra, mindkét irányba megközelítően nyújtott testtel. 

Összefüggő talajgyakorlat. Csúsztatás nyújtott ülésből hasonfekvésbe 

és vissza (lányoknak). Vetődés mellső fekvőtámaszból nyújtott ülésbe 

(fiúknak). Ugrószekrény széltében (lányoknak: 3 4 rész, fiúknak: 4 5 

rész): guggolóátugrás. Ugrószekrény hosszában (lányoknak: 3 4 rész, 

fiúknak 4-5 rész): gurulóátfordulás a szekrényen talajról elugrással; 

felguggolás, leterpesztés.  

Függésgyakorlatok: Akadályok leküzdése függésfeladatokkal.Mászás 

kötélen/rúdon. Függeszkedési kísérletek bordásfalon felfelé és lefelé. 

Vándormászás. Függeszkedési kísérletek kötélen (fiúknak). Magas 

gyűrű (fiúknak): alaplendület; zsugorlefüggés; lendület előre 

zsugorlefüggésbe; zsugorlefüggésből ereszkedés hátsó lefüggésbe; 

homorított leugrás hátra, lendületből. Érintő magas gyűrű 

(lányoknak): lendületek előre-hátra; fellendülés lebegő függésbe; 

zsugorlefüggés; ereszkedés hátsó függésbe; függésben lendület hátra, 

homorított leugrás. Egyensúlyozó gyakorlatok: Magas gerendán, 

ferdén elhelyezett padon: természetes és utánzó járások, futások, 

fordulatok. 1 m-es gerenda (lányoknak): Járások előre, hátra, oldalt 

különböző kartartásokkal. Érintőjárás; hármas lépés. Járás 

guggolásban. Mérlegállás. Függőleges repülés különböző kiinduló 

helyzetből.   

 

Aerobik(lányoknak, fiúknak)  

Alaplépések, lépéskombinációk irányváltoztatással, forgással és 

karmunkával; komplett gyakorlatlánc (koreográfia); zenére történő 

duplázás; aszimmetrikus koreográfia.  

 

Ugrókötélgyakorlatok(lányoknak, fiúknak)  

Lengetések: oldalt lengetés; elől lengetés; fent lengetés; „fűnyíró”; 8-as 

figura.  

Kötéláthajtások: egy, illetve páros lábon szökdeléssel, előre és hátra 

kötélhajtással állóhelyben és haladással; futás mindkét láb alatt történő 

áthajtással; helyben futás a joggoláshoz hasonló lábmunkával. 

Kombinációk: oldalt lengetés egyik oldalra, majd páros lábon 

szökdelés közben kötéláthatás előre, ezt követően oldalt lengetés másik 

oldalra; ugyanez hátra kötélhatással.  

egyensúly, reakcióerő, 

hatásidő; egyensúly, 

tömegközéppont. 

 

Biológia-egészségtan: 

egyensúlyérzékelés, 

izomérzékelés.  

 

Ének-zene: ritmus és 

tempó.  
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Fordulatok: 2x180  fordulat (egy oldallengetés közben 180  fordulat, 

majd kötélhajtás hátra a láb alatt, ezután a második 180  fordulat majd 

kötélhatás előre a láb alatt. 
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Képességfejlesztés  

Koordinációs képességek komplex fejlesztése talajgyakorlati és gyűrűn 

végezhető elemek kombinált végrehajtásával, valamint az ugrószekrény 

alkalmazásával (téri tájékozódó-mozgásátállítódás képesség, 

ritmusérzék). A statikus és dinamikus egyensúly-érzékelés fejlesztése 

gerendán végezhető gyakorlatokkal, illetve azok variálásával. A váll, a 

kar és törzs erejének erősítése támaszhelyzetben és függésben végzett 

gyakorlatokkal. Zenére, állásban és talajon saját testsúllyal végezhető 

gyakorlatok a főbb izomcsoportok erősítése céljából (térdfeszítő, -

hajlító, csípőfeszítők,   

-hajlítók, törzsfeszítő, -hajlító, könyökízület-feszítők, -hajlítók). Erősítő 

és statikus nyújtó hatású gyakorlatok variálása.  

 

Játékok, versengések  

Célszerű testnevelési játékok a tornaszerek (gerenda, ugrószekrény, 

zsámolyok) felhasználásával is.  

Játékos feladatok, ugrókötéllel, kötélhajtással, hullámzó kör, hullámzó 

vonal. Összefüggő talajgyakorlat (fiúk-lányok), valamint 

gerendagyakorlat (lányok) önálló összeállítása, bemutatása összekötő 

elemek felhasználásával, a társak pontozásával. Tehetséggondozás a 

torna, az aerobik és ugrókötél sportágakban tehetségesekkel különböző 

versenyeken való részvétellel, tehetségirányítás a versenysportba.  

 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés  

Az egészséges testi fejlődés elősegítése a tornajellegű 

feladatmegoldásokkal és az aerob munkavégzéssel. A test izmainak 

arányos fejlesztése, a biomechanikailag helyes testtartás, a gerinc 

izomegyensúlyának elősegítése a különböző támaszban és függésben 

végzett gyakorlatokkal, az erő- és nyújtó gyakorlatok összhangjának 

megteremtésével. A tornajellegű feladatmegoldásokkal a 

cselekvésbiztonság növelése, áttételesen a mindennapok biztonságos 

cselekvéseinek elősegítése.  

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  

A tornajellegű feladatmegoldásokhoz tartozó sportágak koncentrikusan 

bővülő szaknyelvi ismeretei.  

A sportágspecifikus önálló és bemelegítés szempontjai.   

Az erősítő és nyújtó hatású gyakorlatok alapvető anatómiai és élettani 

ismeretei.   

A mozgáshibákkal kapcsolatos ismeretek bővítése, a technikáról 

alkotott mozgáskép pontosításához és az önkontroll elősegítéséhez.  A 
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funkcionális és célzatos erőfejlesztő gyakorlatok kiválasztásának és 

végrehajtásának alapismeretei.  

A zenei és az esztétikai kivitelezésre vonatkozó ismeretek.  
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Az életkor szenzitív szakaszai és értelmezésük alapismeretei.  

A tornajellegű gyakorlatokkal kapcsolatos versenyrendezés és  -

lebonyolítás kérdései.  

A feladat-végrehajtások során az egymásnak nyújtott segítségnyújtás és 

-biztosítás módjainak verbális és gyakorlati ismeretei.  

Az egészséges életmód összetevői közül a rendszeres testmozgás és 

táplálkozás összefüggéseire vonatkozó ismeretek.  

Gerenda  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Futólagos kézállás, repülő guruló átfordulás, csúsztatás, vetődés, 

guggolóátugrás, vándormászás, homorított leugrás, aszimmetrikus 

koreográfia, ugrókötél-gyakorlat, statikus és dinamikus egyensúlyérzékelés, 

statikus nyújtás, szenzitív életkori szakasz.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  
Alternatív környezetben űzhető sportok  Órakeret 

22 óra   

Előzetes tudás  

Az alternatív környezetben űzhető sportágak alaptechnikái.  

A tanult sportágak űzéséhez szükséges eszközök biztonságos használata.  

A természeti és környezeti hatások és a szervezet alkalmazkodó képessége 

közötti összefüggés ismerete.  

A természeti környezetben sportok egészségvédelmi és környezettudatos 

viselkedési szabályai.  

A mostoha időjárási feltételek melletti testmozgás.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai 

A helyi tárgyi feltételek függvényében választott sportági mozgásokkal a 

tematika továbbtervezése.   

A játék- és sportkultúra gazdagodása a szabadidőben szórakozást és a 

játékélményt nyújtó új sportágak mozgásanyagának megismerésével.  Az 

évszakoknak megfelelő rekreációs célú sportágak és népi hagyományokra 

épülő sportolási forma elsajátítása.  

Az egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretek elsajátítása.  

A szabadban végzett mozgások jelentőségének belátása.  

A környezettudatosság fontosságának elismerése.  

A természeti/környezeti hatásokkal szembeni alkalmazkodó, ellenálló 

képesség növekedése.  

A verbális és nem verbális kommunikáció fejlődése a testkultúra 

hagyományos és újszerű mozgásanyagainak elsajátításával.  

A szabadidőben rekreációs céllal végzett fizikai aktivitás iránti pozitív 

beállítódás fokozódása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények   Kapcsolódási pontok  
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MOZGÁSMŰVELTSÉG  

A helyi tantervben rögzített választás szerint legalább négy, az 

évszaknak megfelelő és a helyi személyi és tárgyi körülményekhez, 

feltételekhez igazodó fizikai aktivitás: feladatok és játékok havon és  

Földrajz: időjárási 

ismeretek, tájékozódás, 

térképhasználat.  
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jégen; siklások, gördülések, gurulások, gurítások különféle 

eszközökkel; hálót igénylő és háló nélküli labdás sportok, játékok; 

labdás játékok különféle labdákkal; falmászás; íjászat, lovaglás, 

karate, nordic-walking, vívás. Egyéb szabadidős mozgásos, táncos 

tevékenységek.   

Egy – a helyi tantervben leírható – lehetséges választás mintáját 

képző négy aktivitás mozgásműveltségi anyaga:  

Korcsolyázás (az 5-6. évfolyamos tudásanyag bővítése)  

Siklások: egy lábon kapaszkodással, majd önállóan; váltott lábbal, 

ellökéssel; guggolásokkal.  

A korcsolyázás technikai alapjai:elrugaszkodás, pihenés, 

támaszhelyzet. Rajtolás.   

Előrekorcsolyázás egyéni és páros gyakorlatokban: a jégpálya 

hosszában, keresztben, körben; szlalom korcsolyázás; jobb és bal 

lábon siklással; egymás tolásával. Előrekorcsolyázás, az optimális 

sebesség után váltott lábon siklások. Váltott lábon siklások, a lengő 

láb előre és hátra lendítésével. Előrekorcsolyázó gyakorlatok 
csoportokban.   

Hátrakorcsolyázás: lépegetéssel hátrafelé;állásban, guggolásban; 

folyamatosan. Ívben korcsolyázás:tárgyak, társak megkerülése 

lendületes korcsolyázással. Koszorúzás előre:szlalom korcsolyázás 

tárgyak, társak között; koszorúzás nyolcas alakzatban; koszorúzás 

kijelölt kör kerületén.Megállás. Hátrakorcsolyázás egyenes vonalon 

és körben. Íves korcsolyázás tárgyhoz közeli kanyarodással - 

versenyszerűen is. Koszorúzás hátra. Fordulatok jobbra, balra.  

 

Asztalitenisz (folyosón és szabadban felállított asztalon is 

gyakorolható)  

Előkészítő gyakorlatok: a játékoknál felsorolt játékos gyakorlatok. 

Technikai elemek: alapállás; ütőtartás; lábmunka; tenyeres hosszú 

adogatás; tenyeres kontraütés; fonák hosszú adogatás; fonák 

kontraütés; fonák droppütés; tenyeres droppütés; fonák nyesett 

adogatás; tenyeres nyesett adogatás; alapszervák.  

 

Nordic Walking (NW)  

Technikai elemek: A Nordic Walking alaplépése, a diagonál lépés 

elsajátítása (az ellentétes kar és láb mozgásának összehangolása). A 

bot aktív és funkcionális használata (lendületet ad,elősegíti az 

erőkifejtést, egyensúlyt biztosít). Az alaplépés automatizálása 

különféle terepviszonyok között (puha, kemény talaj, emelkedő, lejtő 

stb.). Gyaloglólépés, futó és ugró alaptechnikák. 

 

Turul 

Technikai elemek: adogatás, adogatás átlósan és egyenesen; a labda 

megütése alulról és felülről, falra, háló felett.   
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Képességfejlesztés  

A korcsolyázás alaptechnikai elmeinek gyakorlásával az  

alapállóképesség, a lokomotoros gyorsaság, az alsó végtag erejének,  

 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 

valamint a koordinációs képességek közül kiemelten az egyensúlyozó 

képesség fejlesztése.   

Az asztalitenisz játékhoz szükséges koordinációs képességek 

fejlesztése játékos gyakorlatokkal, illetve az alapütések technikájának 

gyakorlásával. A láb és a kar gyorserejének fejlesztése, különös 

tekintettel az asztalitenisz sportág igényeire.   

Nordic Walking: Sokoldalú motoros képességfejlesztés  

(állóképesség, erő, koordináció, mozgékonyság, gyorsaság), az 

NWalaptechnika gyakorlásával. A NW időjáráshoz és környezeti 

feltételekhez igazodó bemelegítő és nyújtógyakorlatai.   

Turul: Anyári időszakban a szabad levegőn történő testmozgással, a 

természet erőinek felhasználásával az edzettség fokozása.  

 

Játékok, versengések   

Korcsolyázás: Játékos rajtolási és megállási gyakorlatok: rajtolás, 

megállás meghatározott vonal előtt és mögött. Ívben 

korcsolyázástárgyak, társak megkerülésével. siklóversenyek, 

korcsolyaversenyek 30 és 60 méteren, időmérésre. Íves korcsolyázás 

tárgyhoz közeli kanyarodással, versenyszerűen.  

Asztalitenisz: Labdapattogtatás az ütő tenyeres, illetve fonák oldalán 

különböző testhelyzetben, állóhelyben és járás közben - ügyesebb és 

ügyetlenebb kézzel. Ütögetés a falra, illetve párokban - ügyetlenebb 

kézzel is. Játékos ütögetés, pattogtatás, egyensúlyozás állomásokon, 

mindkét kéz igénybevételével. Ütögetés az ütő tenyeres és fonák 

oldalát váltogatva. Szervák célba - versenyszerűen. Rövidített, illetve 

szabályos játszmák.  

Turul: ütögetések és nyitások különböző méretű és felületű célba. 

Egyéni, páros és vegyes páros játszmák mérkőzésszerűen.   

 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés  

Szabadidőben, különböző évszakokban, egyénileg, csapatban, 

formális és informális kertek között űzhető új testedzési formák 

megismerése, jártasság szintű elsajátítása. A szervezet edzettségének, 

ellenálló- és alkalmazkodó képességének fokozása a természeti és 

környezeti hatásokkal. Az egészséges életmóddal kapcsolatos 

tudásanyag bővítése, a környezettudatos magatartás formálása. Az új 

sportági mozgásformák megismerésével a motoros 

cselekvésbiztonság növelése, technikailag helyes elsajátításukkal a 

balesetek megelőzése. A technikai gyakorlatok káros kivitelezése 

következményeinek tudatosításával prevenciós ismeretek átadása.  

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  

A pszichomotoros tartalmakhoz tartozó információk az önálló és 

tudatos tanulás, gyakorlás elősegítésére.  

A választott aktivitás kellékei, játék- és versenyszabályai.  
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A válsztott aktivitás helyes kivitelezésével és a testi épségre káros 

mozdulatokkal kapcsolatos ismeretek. Információk az 

sporteszközökről, valamint az évszaknak és időjárásnak megfelelő 

öltözékről   
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Ismeretek a szabadtéren különböző évszakokban és időjárási 

körülmények között történő sportolás egészségvédő hatásairól.   

A környezetkímélő magatartás főbb kritériumai.  

A rekreáció alapértelmezése, életkori sajátosságai és az életen át tartó 

fizikai aktivitás alapismeretei.   
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

A választott aktivitásoknak megfelelő fogalmak. A közölt minta esetén:  

előre- és hátrakorcsolyázás, koszorú; tenyeres adogatás, tenyeres kontraütés, 

fonák adogatás, fonák kontraütés, fonák droppütés, tenyeres droppütés, fonák 

nyesett adogatás, tenyeres nyesett adogatás, alapszerva, Nordic Walking, 

diagonál lépés, Turul, egészségvédő hatás, rekreáció.  

 

 

 

7. évfolyam Ének  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Zenei reprodukció – Éneklés  

Órakeret 

11 +1 óra 

Előzetes tudás  Biztos éneklési készség, kifejező és stílusos előadás csoportosan.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A dalkincs ismétlése és folyamatos bővítése: többféle zenetörténeti 

stílusból válogatott szemelvény, magyar népdalok, más népek dalai, 

kiegészítve a magyar populáris zene műfajaiból válogatott néhány 

példával. Az énekhang további képzése, figyelve a tanulók egyéni 

vokális fejlődésére (mutálás).  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Magyar népzene az életkornak megfelelő csoportokból válogatva (pl.  

táncnóta, szerelmi dal, búcsúzó dal, keserves).  

Más népek dalai (pl. orosz, cseh, szlovák, lengyel, román népdalok).  

Zongorakíséretes dalok, népdalok feldolgozásai.  

Többszólamúság: kánonok, reneszánsz társasdalok rövid részletei.  

Példák a populáris zenéből.  

A zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó énekes anyag: dal- és 

témarészletek a barokk és a romantika korából.  

A fenti zenei példák éneklése közben az életkori sajátosságoknak 

megfelelő tiszta intonáció és helyes hangképzés (szükség esetén 

egyénre szabott kezdőhangról), továbbá stílusos, kifejező éneklésre 

törekvés.  

Magyar nyelv és 

irodalom: verbális 

kifejezőkészség 

fejlesztése, 

versmegzenésítések 

irodalmi alapja.  

 

Idegen nyelvek: más 

népek dalai eredeti 

nyelven.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Verbunkos dal, keserves, romantikus dal, táncnóta.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy 

csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység 

Órakeret 

4 +1 óra 

Előzetes tudás  
Ritmus- és dallamvariálási készség, fejlődő formaérzék,.  
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A kialakított készségek továbbfejlesztése. Generatív képességfejlesztés 

komponálással, rögtönzött folytatással.   

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Különböző metrikájú, egyszerű ritmusgyakorlatok alkotása és 

reprodukálása.  

Ritmus, metrum: különböző táncok metrikai és 

ritmikai jellemzőinek megfigyelése, reprodukciója  

ritmusimprovizáció, szinkópálás. Dallam:  

hétfokú hangsorok megismertetése.  

Komponálás és rögtönzés összekapcsolása:  

egyszerű dallam alkotása megadott paraméterekkel (hangkészlet, 

metrum, ritmikai elemek, szekvencia), rögtönzött folytatás (pl. 

kérdés és felelet rögtönzés).  

Matematika: absztrakt 

gondolkodás 

fejlesztése. 

 

Vizuális kultúra: 

önkifejezés, érzelmek 

kifejezése többféle 

eszközzel.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Ritmusvariációk, augmentáció, diminúció.   

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, 

zeneelméleti alapismeretek  

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás  

Ritmikai, metrikai és dallami alapkészségek: a tanult ritmikai és dallami 

elemek felismerése kottaképről és azok alkalmazásának és 
újraalkotásának képessége a különböző generatív tevékenységek során.  

Könnyű olvasógyakorlatok énekes reprodukciójának képessége.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

További ritmikai, metrikai és dallami elemek elsajátításával a zenei 

reprodukció fejlesztése. Előkészítést követően rövid, az énekelt zenei  

anyagnál könnyebb olvasógyakorlatok reprodukciójával a belső hallás 

fejlesztése. Felismerő kottaolvasási képesség fejlesztése egy-egy 

meghallgatott zenemű kottaképének követése alapján.   

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  Fen
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Zeneelméleti ismeretek bővítése az előkészítés – tudatosítás – 

gyakorlás/alkalmazás hármas egységében:  

a változó ütemmutató felismerése, fejlődés a 

felismerő kottaolvasás terjedelmében és 

sebességében.  

Ritmikai elemek, metrum:  

új ütemfajták:   

Dallami és harmóniaelemek: harmóniai 

változások megfigyelése.  

Hangközök: kis és nagy szext, kis és nagy szeptim (megismerés 

szintjén).  

Matematika: törtek.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Kis és nagy szext, kis és nagy szeptim.  

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése  

Órakeret 

4 + 1 óra 

Előzetes tudás  

A megszerzett éneklési és generatív készségek szintjével, valamint az 

átélt zenei élmények mennyiségével arányos befogadói kompetencia.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Összetettebb, hosszabb, fokozott koncentrációt igénylő zenei anyag 

befogadásához szükséges kompetenciák fejlesztése.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  
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A zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó zenei tapasztalatok 
Szerkesztési és formai ismeretek: homofon és polifon  

szerkesztésmód, egytémájúság és egy-egy zenei ötlet kibontása a 

barokk zenében, klasszikus szonáta forma megfigyelése. 

Nemzeti jelleg a romantika zenéjében, a kelet-európai népek 

népzenéje.  

A népdalfeldolgozás módjai Bartók és Kodály művészetében.  

Műzene és népzene megkülönböztetése hangszerek megfigyelésével.   

Impresszionizmus a festészetben és a zenében.  

A populáris dalok zenei jellemzőinek megfigyelése a következő 

szempontok alapján: forma, szöveg, szövegábrázolás, dallami 

jellemzők, alapritmus és más érdekes ritmikai elemek, hangszerelés, 

improvizáció, dallami díszítés, különleges előadói megoldások. A 

zeneirodalmi példák befogadását segítő kiegészítő ismeretek: 

Alapvető ismeretek, a mű keletkezésének körülményeiről, 

zeneművek történeti koráról, a zeneszerzők életéről, a művek 

műfajáról és formájáról.  

Ismerkedés a partitúrával (a zenehallgatást segítő egyszerűsített 

kottakép).   

Más műveltségi területekhez tartozó kapcsolódások felfedeztetése, 

bemutatása, az önálló ismeretszerző tevékenységre való ösztönzés, 

önálló gyűjtések, kutatások (zenei példa és ismeretanyag). 

Összefüggések bemutatása a zenei stíluskorszakok és történelmi 

események között, önálló gyűjtőmunka segítségével.  

Magyar nyelv és 

irodalom: középkori 

világi költészet, nemzeti 

romantika, romantikus 

vers, szövegelemzés.  

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: zeneirodalmi 

alkotások történelmi 

kapcsolata.  

 

Idegen nyelvek: énekes 

művek eredeti nyelven.  

 

Erkölcstan: 

műalkotások erkölcsi 

üzenete.  

 

Vizuális kultúra: 

művészettörténeti 

stíluskorszakok és 

stílusirányzatok.   

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Homofónia, polifónia, zenei impresszionizmus, műzene, népzenei 

feldolgozás, klasszikus zene, populáris zene.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Zenei befogadás – Zenehallgatás  

Órakeret 

10 +1 óra 

Előzetes tudás  

A zenemű gondolati tartalmát közvetítő kifejezőeszközök 

átélésének és értelmezésének képessége.  

A korábban tanult jellegzetes zeneművek részleteinek 

felismerése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

A befogadói kompetencia erősítése az ismeretek kronológiai 

rendszerezésével. Zenehallgatóvá nevelés.  

 

céljai   

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  
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Az énekes anyaghoz kapcsolódó szemelvények meghallgatása, 

zeneirodalmi szemelvények a zeneirodalom széles spektrumából 

válogatva:  

a középkor és a reneszánsz zenéje: gregorián és trubadúr ének, 

madrigál,  

barokk zene: kantáta és oratórium szvit, concerto, concerto 

grosso részletek,  

bécsi klasszicizmus: vonósnégyes, versenymű, szimfónia, a 

romantika zenéje: romantikus dal, operarészlet, 

zongoradarabok, programzene, szimfonikus költemény,  a 

20. század zenéje: kórusművek, daljáték, opera, táncjáték, 

kamarazene, jazz és a rock születése,  kortárs zenei művek 

megismerése.   

A zeneirodalom gazdagságának, műfaji sokszínűségének 

megismerése.  

A meghallgatott szemelvények felismerése.   

Zenetörténeti korszakok, stílusjegyek, műfajok és formák 

rendszerezett ismerete.  

A művek megismerésén, elemzésén keresztül a kultúrabefogadás 

szándékának erősítése (hangverseny-látogatás motivációs 

szerepének felhasználásával).  

Magyar nyelv és 

irodalom: romantikus és 

kortárs költészet, 

szövegelemzés.  

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

zeneirodalmi alkotások 

történelmi kapcsolata.  

 

Vizuális kultúra: 

művészettörténeti 

stíluskorszakok és 

stílusirányzatok ismerete.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Trubadúr ének, madrigál, oratórium, kantáta, concerto grosso, 

vonósnégyes, versenymű, szimfonikus költemény; táncjáték, kamarazene.  

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két  

évfolyamos ciklus 

végén  

Az énekes anyagból 15 dalt és zenei szemelvényt emlékezetből 

énekelnek kifejezően csoportban.  

A generatív készségfejlesztés eredményeként továbbfejlődött a 

ritmusérzékük, dallami készségeik, többszólamú és harmonikus 

hallásuk, formaérzékük.  

Az új zenei elemeket felismerik kottaképről. Előkészítést követően a 

megismert zenei anyagnál könnyebb gyakorló feladatokat 

szolmizálva olvassák.   

Képesek egy-egy zenemű adekvát befogadására annak adott 

funkciójához, stílusához, műfajához mérten.  

A zenehallgatásra ajánlott, stílusból, zenei korszakból kiválasztott 

zeneműveket (min. 10 alkotás) megismerték, a halott műveket 

jellemző részleteik alapján felismerik.  

 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag  

A felsorolás ajánlásokat tartalmaz. A zeneművek megadott listája a tanár egyéni választása 

szerint módosítható. A megadott művek egy része olyan terjedelmű, hogy az ének-zene óra 

keretei között csak részletek meghallgatására van mód (pl. szimfóniatétel, daljáték, opera). A 

megfelelő részletek kiválasztásához a fejlesztési céloknál meghatározott tartalmak adnak 

iránymutatást.  
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Európán kívüli kultúrák népzenéje   

Johann Sebastian Bach: 3. Brandenburgi verseny, BWV 1048 – 3. tétel  

Jean Baptist Lully: Az úrhatnám polgár – balett  

Georg Friedrich Händel: Messiás (Messiah), HWV 56: For unto us a child is born, Halleluja  

Joseph Haydn: Évszakok (Die Jahreszeiten), Hob. XXI:3 – Szüreti kórus Ludwig 

van Beethoven: V. „Sors” szimfónia, Op. 67.  

Franz Schubert: Die Schöne Müllerin – dalciklus  

Frederic Chopin: H-dúr nocturne, op. 32. No. 1   

Erkel Ferenc: Hunyadi László - részletek  

Liszt Ferenc: Les Preludes  

Bartók Béla: Concerto, BB 123 IV. tétel – Megszakított közjáték  

Kodály Zoltán: Székelyfonó – Görög Ilona balladája  

Igor Sztravinszkij: A katona története (Histoire du soldat) – elbeszélésre, játékra és táncra John 

Cage: 4’33”  

Benjamin Britten: Variációk és fúga egy Purcell-témára (The Young Person’s Guide to the 

Orchestra: Variations and Fugue on a Theme of Henry Purcell), op. 34  

 

 

 

7–8. évfolyam  

Rajz  

Mivel a vizuális kultúra tantárgy legfontosabb célja ebben az iskolaszakaszban is a vizuálisan, 

illetve vizuális művészi eszközökkel megismerhető világ vizsgálata, az esztétikai, művészeti 

nevelés kulcskompetencia fejlesztésének feladatát képes leginkább közvetíteni. E megismerési 

folyamatban különösen fontos szerepet nyer, hogy a tantárgy nem csupán a megfigyelés, 

értelmezés, azaz a befogadás tevékenységeinek segítségével kívánja teljesíteni ezt a feladatot, 

hanem csakúgy, mint az alsóbb iskolaszakaszokban, egy produktumokat létrehozó, szorosan 

kapcsolódó alkotótevékenység segítségével. E tevékenység különösen fontos, mert az 

alkotófolyamat során az önálló tanulói utak bejárásával a hatékony és önálló tanulás 

támogatásának is megteremti a lehetőségét, továbbá ez az összetett megismerési és fejlesztési 

folyamat fokozottan segíti az önismeret és önértékelés képességének a fejlesztését, ennek 

segítségével ebben az iskolaszakaszban különösen fontos jelentőséget nyerhet az adott tantárgy 

és a pályaorientáció kapcsolata is. Ebben az időszakban különösen fontos továbbá a vizuális 

nevelés értékközvetítő és értékteremtő hatásának személyiségformáló ereje, így továbbra is 

nagyban segítheti a testi, lelki egészség megteremtését és fejlesztését. Mivel a vizuális kultúra 

tantárgy hagyományosan erős kultúraközvetítő szerepben van, így a történeti korok 

művészetének megismerése erősítheti a nemzeti öntudatot, illetve a történeti példák esztétikai 

preferenciái a szociális kompetenciák fejlesztését is támogathatják. A vizuális kultúra tantárgy 

kevéssé hagyományos, azonban szükség szerint korszerű tartalmai a képzőművészeten kívül a 

vizuális kommunikáció és a tárgy- és környezetkultúra, amelyek határozott célul tűzik ki a 

médiatudatosság fejlesztését, illetve a fenntarthatóság, környezettudatos szemlélet erősítését.  

A vizuális kultúra részterületei közül ebben a szakaszban a gyerekek természetes 

érdeklődését és szükségletét is kielégítve, a „Vizuális kommunikáció” részterület fejlesztési 

feladata veszi át a főszerepet, illetve a „Kifejezés, képzőművészet” részterületnek a modern 

művészet és kortárs kultúra által közvetíthető tartalmai kapnak fontosabb, kiemelt szerepet, míg 
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a „Tárgy- és környezetkultúra” részterület követelményei az építészettörténet összegző jellegű 

megközelítését és a környezettudatosság erősítését tűzik ki célul.   

A médiatudatosság fejlesztésének egyre fontosabb aspektusa a vizuális megfigyelés és 

értelmezés segítségével megvalósuló médiahasználat és médiaértés. Ebből következően a 

mozgóképkultúra és médiaismeret bizonyos vizuális kultúrához kapcsolódó fejlesztési 

követelményei is itt jelennek meg, külön tematikai egységekben (lásd a vizuális 

kommunikáció tematikai egységei után).  

 

 

7. évfolyam 

 

 

Tematikai 

egység/  

Fejlesztési cél  

Kifejezés, képzőművészet 

Érzelmek, hangulatok kifejezése  

Órakeret 

3 óra  

+ 4 

óra  

Előzetes tudás  

Látvány plaszticitásának és színviszonyainak, érzelmi hatásainak 

megfigyelése és kifejező ábrázolása. Színtani alapok kifejező használata 

és ismerete. Önkifejezés alkalmazása az alkotó-tevékenységekben. 

Vizuális-esztétikai jellegű szempontok érvényesítése az alkotásokban. 

Különböző festészeti, grafikai és plasztikai technikák kifejezési 

szándéknak megfelelő alkalmazása.  

A tematikai 

egység 

nevelésifejlesztési 

céljai  

Érzelmek, hangulatok megfogalmazása egyéni szín- és formavilágban. A 

kifejezésnek megfelelő kompozíció használata. Személyes gondolatok, 

érzelmek vizuális megjelenítése a vizuális kifejezés alapvető eszközeinek 

segítségével. Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások 

munkáiról.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

 Látványok, jelenségek asszociatív megjelenítése, kifejező 

feldolgozása színes technikákkal (pl. akvarell, temperafestés, 

fotókollázs/montázs, pasztell, vegyes technika), különböző 

színérzet (pl. hideg, meleg), illetve különböző ábrázolási 

rendszerek (pl. axonometria) használatával. Ábrázolási 

rendszerek a művészeti korszakokban  

 Művészeti élmények (pl. zene, mozgás, médiajelenség) 

vizuálisan értelmezhető megjelenítése önkifejező asszociációs 

alkotások által síkban, térben, időben (pl. zene hangulatát 

kifejező festészeti vagy plasztikai megjelenítéssel, talált 

tárgyakból készített installációval, fotókollázs technikával).  

 

Magyar nyelv és 

irodalom: verbális 

közlésformák, a 

műelemzés verbális 

módszerei.  

 

Ének-zene: A zenei és 

vizuális élmények 

kapcsolata.  

Zenei kompozíció.  

 

Dráma és tánc: 

jelenetek, mozgások, 

összetett mediális 

művészeti hatások 

élményének 

feldolgozása.  
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Megjelenítés, vizuális átírás, stilizálás, kiemelés, kompozíció, színritmus, 

vonalritmus, formaritmus, felületek (textúra, faktúra), parafrázis, 

mozgásfázisok, fotókollázs, montázs, vetület, Monge vetület, horizont, 

nézőpont, tapasztalati távlattan, perspektíva.  

 

 

 

Tematikai 

egység/  

Fejlesztési cél  

Kifejezés, képzőművészet A 

művészi közlés, mű és jelentése  

Órakeret 7 óra  

Előzetes tudás  

Művészeti és a képzőművészeti ágak legfontosabb jegyeinek 

megkülönböztetése a műelemzés során. Művészeti alkotások, vizuális 

jelenségek, látványok verbális és képi elemzése. A vizuális kifejezés 

eszközeinek használata. Vizuális esztétikai jellegű értékítéletek 

megfogalmazása elemzésekben, illetve érvényre juttatása az alkotó 

feladatokban.   

A tematikai 

egység 

nevelésifejlesztési 

céljai  

A vizuális közlés különböző műfajú köznapi és művészi formáinak 

árnyalt megkülönböztetése. Különböző ábrázolási rendszerek, 

színkontrasztok, felületi hatások felismerése, kifejező szerepük 

értékelése műalkotások tematikus elemzésén keresztül. A megfigyelt 

jelenségek, műalkotások formai és színviszonyainak értelmezése vizuális 

és verbális módszerekkel. A legjelentősebb művészettörténeti 

stíluskorszakok és irányzatok legjellemzőbb műalkotásainak és 

szimbolikus tárgyainak azonosítása. Önálló vélemény megfogalmazása 

saját és mások munkáiról.  
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Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

 Az alkotómunkához kapcsolódva műalkotások 

megfigyelése alapján, művészettörténeti korszakok, 

stílusirányzatok (különösen a 20. század irányzatai) 

stílusjegyeinek elemzése, összehasonlítása, művek 

tematikus csoportosítása (pl. műfaj, formarend, technika, 

kifejezőeszköz, tériség, mű célja: pl. mágia, megörökítés, 

provokálás, tanítás) szerint.  

 Személyes véleményt kifejező elemző jellegű vizuális 

megjelenítés adott témában (pl. felnőtté válás, tolerancia, 

szorongás) a kortárs irányzatok példáinak 

felhasználásával (pl. fotóalapú, kinetikus, installációs, 

environment, performansz/eseményművészet).  

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

Időmeghatározás. 

Művészeti korstílusok és 

irányzatok kötődése a 

társadalmi, kulturális 

háttérhez. Társadalmi 

témák vizuális 

megjelenítése.  

 

Magyar nyelv és irodalom: 

a művészeti ágak 

mellérendelt viszonyainak 

megtapasztalása.  

Könyvtárhasználat.  

 

Ének-zene: 

művészettörténeti és 

zenetörténeti 

összefüggések.  

 

Informatika:  

Internetes portálok 

használata. Digitális 

prezentációk készítése.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Művészi kifejezés, látványelemzés, téri helyzet, vetület, képsík, 

axonometria, egy iránypontos perspektíva, képzőművészeti műfaj, 

plaszticitás, arányrendszer, kompozíció, képkivágás, síkbeli és téri 

helyzetviszonylat, takarás, felület, forma, faktúra, textúra, szín, tónus, 

irány, térbeliség, formatömeg, főszín, mellékszín, kevert szín, 

színkontraszt, tónus, szín-, vonal-, formaritmus, stíluskorszak, 

stílusirányzat, intermediális kifejezés/műfaj, kortárs művészet.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Vizuális kommunikációMagyarázó 

képek/rajzok  

Órakeret 

4 óra  

Előzetes tudás  

A legfontosabb vizuális jelek, jelzések, szimbólumok értelmezése, 

alkotó használata. Képi utasítások követése, illetve ilyenek létrehozása.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai 

Nem vizuális természetű információk érzékletes képi megfogalmazása. 

Időbeni folyamatok értelmezhető vizuális megjelenítése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  
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Pontosan értelmezhető információközlések képes és rajzos 

használati utasítások megfogalmazásával, kivitelezésével 

(pl. kitalált, „képtelen tárgyról”) a  

Magyar nyelv és irodalom: 

Szöveg és kép viszonya.  

Nyelvi és nem nyelvi kódok  

különféle jelentésmódok, ábrázolások megfigyelésének 

céljával.  

Nem vizuális természetű információk érzékletes 

megjelenítése egyezményes jelzések használatával (pl. 

grafikonon, diagramon), és/vagy saját jelzésrendszer 

alkalmazásával, a jelentésváltozatok megfelelő 

működésének tudatosítása érdekében.  

mindennapi közlési 

helyzetekben. Meggyőző 

kommunikáció. Ábrák, 

képek, illusztrációk 

kapcsolata a szöveggel. Szó 

szerinti és metaforikus 

jelentés.  

 

Matematika: Rajzolt, illetve 

tárgyi jelek értelmezése. 

Rendszeralkotás: elemek 

elrendezése különféle 

szempontok szerint.  

Rendszerezést segítő 

eszközök (fadiagram, 

útdiagram, táblázatok).  

 

Földrajz: a mindennapi 

környezetben előforduló 

jelek, jelzések, a jelekből 

álló információhoz 

kapcsolódó kommunikáció. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Egyezményes jel, jelzés, saját jel, jelzés, jelrendszer, tér-idő változás, 

(grafikon), (diagram).  

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Vizuális kommunikáció Vizuális 

kommunikációs formák  

Órakeret 

5 óra  

Előzetes tudás  

Fényképek, újságképek, reklámképek csoportosítása adott szempontok 

alapján, olvasása, értelmezése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai 

A vizuális kommunikáció különböző formáinak csoportosítása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  Fen
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 A verbális és a vizuális kommunikáció közötti lényegi 

különbségek felismerése és megfogalmazása kreatív 

gyakorlatok tanulságaiból levonva (pl. képek szóbeli 

leírásával, „közvetítésével” történő rekonstruálással).  

 A vizuális kommunikáció különböző formáinak 

csoportosítása, összehasonlítása a különféle vizuális 

kifejező eszközök, médiumok tudatosítása érdekében.  

Magyar nyelv és irodalom: 

Nyelvi és nem nyelvi kódok, 

mindennapi közlési 

helyzetek, meggyőző 

kommunikáció. A nyomtatott 

és az elektronikus szövegek 

jellemzői. Gyakori 

szövegtípusok. Ábrák, képek, 

illusztrációk kapcsolata a 

szöveggel.  

Információhordozók  

 természete, kommunikációs 

funkcióival és kultúrájával.  

 

Informatika: Multimédiás 

dokumentumok elemei. Az 

információs technológián 

alapuló kommunikációs 

formák. Kommunikációs 

médiumok és szerepük. A 

hagyományos médiumok 

modern megjelenési formái.  

 

Matematika: Osztályozás. 

Rendszeralkotás - elemek 

elrendezése; rendszerezést 

segítő eszközök (pl. 

táblázatok). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A kép „működése”, állókép és mozgókép különbözősége, közvetlen és 

közvetett kommunikáció, tömegkommunikáció, távközlés, televízió, 

internet, gesztusnyelv, közlekedési tábla, térkép, plakát, képes 

forgatókönyv, fotográfia, mozgókép, (techno)médium.  

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Tárgy- és környezetkultúra 

Tervezett, alakított környezet  

Órakeret 

7 óra  

Előzetes tudás  

Közvetlen környezet vizuális megfigyelése alapján tapasztalatok 

megfogalmazása. Azonosságok és különbségek célirányos 

megfogalmazása a megfigyelés és elemzés során. Egyszerű téri 

helyzetek értelmezése vizuálisan és szövegben. Tárgyakkal, 

épületekkel kapcsolatos információk gyűjtése. Egyszerű tárgykészítő 

technikák alkalmazása. Tervvázlatok készítése.  
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A tematikai 

egység 

nevelésifejlesztési 

céljai  

Megfigyelések alapján a vizuális közlések érdekében különböző rajzi 

technikák alkalmazása. Tárgykészítő, kézműves technikák megfelelő 

alkalmazása. Tárgyak, épületek felmérése, elemzése, értelmezése 

különböző szempontok alapján. Elemzési szempontok megfelelő 

érvényesítése. A választás lehetőségének mérlegelése a 

feladatmegoldás során felmerülő ötletek között.   

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

 Tárgytervezés (pl. öltözék kiegészítő, csomagolás), 

tárgyalkotás (pl. saját amulett, egyszerű repülő eszköz) 

a vizuális felmérésből, megismerésből származó 

elemző tapasztalatok (pl. rajzos felmérés) alapján, a 

gazdaságos anyaghasználat érvényesítésével.  

 Mintatervezés megadott cél érdekében (pl. pólóra a 

toleranciáért, falfestmény az iskola ebédlőjébe).  

Matematika: Síkbeli és 

térbeli alakzatok. Vetületi 

ábrázolás.  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: Szükségletek és 

igények elemzése,  

 Épületek, tárgyak átalakítása, áttervezése 

meghatározott célok (pl. védelem, álcázás) vagy más 

funkció betöltése (pl. használati tárgyból személyes 

tárgy) érdekében. Egyszerű műszaki jellegű ábrázolás  

segítségével (pl. alaprajz, metszetrajz, vetületi 

ábrázolás) saját tervezés (pl. tárgy, környezet) 

megjelenítése szabadkézi rajzban, illetve az önálló 

tervezési, tárgyalkotó folyamat dokumentálása az 

ötlettől a kivitelezésig.  

 

tevékenységhez szükséges 

információk kiválasztása, 

tervezés szerepe, 

jelentősége, műveleti 

sorrend betartása, 

eszközhasználat. 

Lakókörnyezet-életmód. 

Tárgyak, szerkezetek, 

rendeltetés.  

 

Biológia-egészségtan: 

Minőségi tulajdonságok 

megkülönböztetése. 

Környezet fogalmának 

értelmezése. Helyi 

természet- és 

környezetvédelmi problémák 

felismerése. 

Környezettudatos 

magatartás, fenntarthatóság.  

 

Földrajz: védett hazai és 

nemzetközi természeti 

értékek.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tervezési folyamat, felmérés, funkció, gazdaságos anyaghasználat, 

alaprajz, metszetrajz, vetületi ábrázolás, műszaki jellegű ábrázolás, 

vonalfajta, környezettudatos magatartás, környezetvédelem.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Tárgy- és környezetkultúra Az 

épített környezet története  

Órakeret  

6 óra  
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Előzetes tudás  

Tárgyak, épületek vizuális megfigyelése adott szempontok alapján. 

Azonosságok és különbségek célirányos megfogalmazása a 

megfigyelés és elemzés során. Tárgyakkal, épületekkel kapcsolatos 

információk gyűjtése.   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai 

Épített, tervezett környezet értelmezése különböző módon. Különböző 

korú és típusú tárgyak, épületek felmérése, elemzése, értelmezése 

különböző szempontok alapján. Az építészet térszervező és 

tömegalakítást szolgáló eszközeinek megértése. Elemzési szempontok 

megfelelő érvényesítése.   

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

 Tárgyak, épületek összehasonlító elemzése a történeti 

változást vagy a földrajzi elhelyezkedést jól szemléltető 

szempontok szerint (pl. anyaghasználat, funkció).  

– Az építészet történetében megjelenő alapvető 

térszervezést és tömegalakítást (pl. alaprajztípusok, 

alátámasztó elemek, térlefedések) szolgáló építészeti  

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

épületek, használati és 

dísztárgyak megfigyelése.  

 

Hon- és népismeret:  

megjelenések összegzése a fontosabb építészettörténeti 

példák alapján.  

 

Néprajzi tájegységek, 

nemzetiségek.  

Hagyományos paraszti 

tárgykultúra.  

 

Földrajz: A természeti 

környezet és a kultúra 

összefüggései.  

Magyarország és a 

Kárpátmedence földrajza, 

kulturális régió.  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: lakókörnyezet és 

életmód; tárgyak, 

szerkezetek, rendeltetése.  

 

Ének-zene: népdalok, 

hangszeres népzene. 

 

 

 

 

 

 

 
Fen

nta
rtó

 ál
tal

 jó
vá

ha
gy

va



 

1266 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Építészeti elem, közösségi és személyes tér, alaprajztípus, osztatlan és 

osztott (vagy egyszerű és bővített) tér, fő-, oldal-, kereszthajó, apszis, 

dongaboltozat, keresztboltozat, oszloprend, masztaba, piramis, 

akropolisz, amfiteátrum, bazilika, palota, kúria, használati tárgy, 

dísztárgy, rituális tárgy, viselet, népi kultúra, néprajzi tájegység, 

kézművesség, ipari formatervezés, organikus építészet.  

 

 

 

 

 

 

 

Magyar irodalom 8. 

évfolyam  

 

A 8. évfolyamon a már megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése (azaz megerősítése, 

bővítése, finomítása, hatékonyságuk, változékonyságuk növelése) történik. Az információ 

felismerése (azonosítása), visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje 

szintén nagy jelentőségű.  

     A 8. évfolyamon tanulóinknak már érteniük kell, hogy az irodalom olyan üzenet, amelyet 

elődeink és a rendkívüli képességekkel megáldott művészek örökítettek ránk, és amely 

üzenetnek a megfejtése és befogadása a mi feladatunk.  

     Beszédkészség szempontjából a 8. évfolyamon a tanuló beszédében a megfelelő artikuláción 

túl kiejtésével közlő szándékát is jól tükrözi, a mondat- és szövegfonetikai eszközöket is 

megfelelően alkalmazza. Az olvasottak összefoglalásán túl érvelni is képes, és a 

beszédtársaival empatikusan együtt tud működni. A beszédhelyzethez jól alkalmazkodik, 

különféle kommunikációs technikákat is képes alkalmazni.   

     Tanulási képesség szempontjából már nemcsak használni képes a vázlatot, hanem ő maga is 

képes az önálló vázlatkészítés különféle eljárásaira.   

     Szövegértés szempontjából az értelmezésen túl formai-stilisztikai elemzésre is képes, 

valamint a zenei és ritmikai eszközök típusainak azonosítására.   

     Irodalomismeret szempontjából már nemcsak a lírai és az elbeszélő szerkezetek 

kulcsfogalmait ismeri, hanem érti a formai jegyek jelentésteremtő szerepét is, továbbá 

megismerkedik a drámával, a befogadóval, a hatással, a beszédhelyzettel, a jellemzés módjaival 

és a tantervben számára előírt további fogalmakkal.   

     Erkölcsi ítélőképesség szempontjából a tetszésnyilvánítás és az eltérő vélemények 

tiszteletén túl érti az ízlés kontextuális összefüggéseit, kulturális, történeti, közösségi, családi, 

egyéni beágyazottságát. Ismeri a média működésének, társadalmi hatásainak alapvető 

összefüggéseit, a történetalakítás és elbeszélés mozgóképi eszközeit.  
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 A kerettanterv által előírt óraszám:   

65 óra.   

• A tematikai egységeknél feltüntetett 

óraszám magában foglalja a 

témakörök összefoglalásait, a 

számonkéréseket, a szövegalkotás 

fejlesztésére szánt órákat is.   

• Ajánlás a helyi tanterv időkeretéből 

felhasználható órákra:   

           : 4 óra - műajánlás (a tematikai                

egységeknél feltüntetve)  

     : 3 óra -ismétlések, rendszerezések, 

számonkérések 
 

 

 

Éves óraszám: 72+18  

Heti óraszám: 2+0,5  

 

 Órakeret  

Stílusirányzatok a 20. század elején (klasszikus modernség)  6 óra+3 óra szabadon  

Kisepikai alkotások - prózai és verses, pl. novella, elbeszélés, 

kisregény, anekdota, karcolat  

10 óra + 3óra+3 óra 

szabadon  

Nagyepikai alkotás – regényelemzés  8 + 1 óra+ 3 óra 

szabadon  

Lírai és átmeneti műfajok, műtípusok - óda, dal, epigramma, 

elégia, ekloga, életkép, tájlíra, hangulatlíra, gondolati líra  

17 óra+ 3 óra 

szabadon  

Nagyepikai alkotás az ifjúsági és/vagy a szórakoztató irodalom 

köréből - magyar vagy világirodalom, regényelemzés  

7 óra+ 3 óra 

szabadon  

Drámai műfajok - egy tragédia és/vagy egy komédia  
7 óra3 3 óra 

szabadon  

A média kifejezőeszközei (1)  

Történet és elbeszélés a mozgóképen  

3 óra  

A média kifejezőeszközei (2)  

A mozgóképi és az írott sajtó szövegeinek rendszerezése  

3 óra  

A média társadalmi szerepe, használata  

A média nyelve, a médiaszövegek értelmezése  

4 óra  

Ismétlések, rendszerezések, számonkérések  + 3 óra  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  
Stílusirányzatok a 20. század elején (klasszikus 

modernség)  

Órakeret  

6 óra+ 3 

óra  

szabadon  

f.  

Előzetes tudás  
A romantika mint az utolsó egységes korstílus.   

Ady, Kosztolányi (vagy más, korszakbeli szerző) egy-két műve.   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Annak elfogadása, hogy egy korszak sokféle módon vet fel erkölcsi és 

esztétikai kérdéseket, és sokféle műformában és hangnemben felelhet a 

problémákra.  

Megismerkedés egy korszak irodalmi életével és stílusirányzataival – pl. 

impresszionizmus, szimbolizmus, szecesszió –, az irányzatok és egyegy 

mű összefüggésével. A stíluselemzési képességek fejlesztése. Az önálló 

ismeretszerzés, könyvtárhasználat és forráskezelés támogatása. A 

regionális és helyi kötődések elmélyítése a korszak irodalmi, művészeti, 

kulturális emlékeinek, emlékhelyeinek azonosításával.  

Ismeretek  
Követelmények  Kapcsolódási pontok  
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Stílusirányzatok a 20. század 

elején (klasszikus modernség).  

 

Az impresszionizmus, 

szimbolizmus, szecesszió stílus- 

és formajegyei.  

Jellemző művek, ábrázolásmódok 

pl. Ady, Babits, Juhász Gyula, 

Tóth Árpád műveiből.   

A tanuló megismerkedik   

 egy korszak 

stílusirányzataival – pl. 

impresszionizmus, 

szimbolizmus, szecesszió –, 

az irányzatok és egy-egy mű 

összefüggésével;   

 ismerkedik a korszak 

irodalmi életével (pl. a 

Nyugat szerepe, hatása; 

irodalmi kapcsolatok);  

 megismeri a korszakolás 

nehézségeit;   

 az irányzatok főbb esztétikai 

elveit, törekvéseit, 

ábrázolásmódját, stílus- és 

formajegyeit 

(szimbólumhasználat és 

szimbolizmus 

megkülönböztetésével); 

jellemző műveken felismeri 

az irányzatok 

jellegzetességeit, főbb 

vonásait;   

 az önálló ismeretszerzés 

többféle módszerével (pl.  

internet, elektronikus 

könyvtár stb.) is gyűjt 

információkat;   

 keres a korszakhoz regionális 

és helyi kulturális 

kötődéseket (bármely 

művészeti ágból, pl. festészet,  

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismertek: a korstílusok 

művelődéstörténeti, 

életmódbeli 

vonatkozásai.  

 

Vizuális kultúra:  

stílusirányzatok a 20. 

század elején.  

 szobrászat, építészet is).    

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Impresszionizmus, szimbolizmus, szecesszió, szinesztézia, allegória, 

szimbólum, összetett költői kép .Az izmusuk, az avantgard.  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Kisepikai alkotások - prózai és verses, pl. novella, 

elbeszélés, kisregény, anekdota, karcolat  

Órakeret  

10 + 3 +3  

szabado 

n f.óra  

Előzetes tudás  

Epikai műnem. Verses és prózaepika (néhány, már tanult műfajjal). 

Mese, monda, mitológiai történet, bibliai elbeszélés, novella, kisregény, 

anekdota, ballada.   

Cselekmény, idő, helyszínek, fordulat, szereplő; szerkezet; elbeszélés, 

párbeszéd, leírás; magatartásformák értékelése; vélemény megosztása.   

A tematikai 

egység 

nevelésifejlesztési 

céljai  

Tematikus kapcsolódások, alapvető élethelyzetek, érzelmi tartalmak 

felismerése, erkölcsi választások értelmezése, és véleményezése (pl. 

indulatok, szeretet, együttérzés, segítőkészség, félelem, bizalom, hála). 

Kisepikai művek műelemzései eljárásainak alkalmazása, a műelemzések 

alapján következtetések, általánosan érvényes megállapítások 

megfogalmazása. Szövegtudás megosztása kifejező előadással.  

Ismeretek  
Követelmények  Kapcsolódási pontok  

Kisepikai alkotások - prózai és 

verses műfajok.  

Novella, elbeszélés, kisregény, 

anekdota, karcolat, egyperces 

novella, komikus eposz, ballada - 

műfaji rendszerezés.  

 

Tematikus kapcsolódások, 

archetipikus helyzetek 

felismerése (pl. 

gyerekkorfelnőttkor, 

szegénységgazdagság, bűn-

bűnhődés, házastársi kapcsolatok, 

hűség, kitartás, beavatás).  

 

Kosztolányi Dezső, Móricz 

Zsigmond, Mikszáth Kálmán, 

Örkény István műveiből valamint  

más művekből.  

 

A tanuló   

 műelemzések során rögzíti az 

egyes műfajok sajátosságait is;   

 felismeri az epikus 

közlésformát, valamint a 

verses és a prózaforma 

műfajmegkötő vagy 

műfajfüggetlen szerepét;  

 alkalmazza a művek már 

ismert értelmezési 

szempontjait (elemzi az idő- 

és térviszonyokat, szerkezeti  

megoldásokat, 

előreutalásokat, 

késleltetéseket);  

 felismeri az elbeszélői 

nézőpontot, beszédhelyzetet;  

 azonosítja az irodalom nagy 

témáit, pl. család, iskola,  

Vizuális kultúra: 

tematikus 

kapcsolódások a 

festészetben.  

 

Erkölcstan: beavatás; 

bűn, bűnhődés, 

lelkiismeret.  

 

Dráma és tánc: 

kifejező 

szövegmondás, 

élménymegosztás.  
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Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem 

(részletek) – házi olvasmány. A 

karcolatgyűjtemény szerkezete; 

pár-novellák összevetése.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajánlás a helyi tanterv 

időkeretéből felhasználható 

órákra:  kisepikai alkotások  

gyerekek és felnőttek, 

szegénység;  

 a kisepikai műfajok 

rendszerezésével (eredet, 

forma, műfaji jellemzők) 

összefoglalja, átismétli a négy 

év során megszerzett 
ismereteit;  

 képes az irodalmi élmény 

megosztására;   

 képes érzelmi tartalmak 

felismerésére, erkölcsi 

választások értelmezésére és 

véleményezésére, pl. 

indulatok, szeretet, 

együttérzés, segítőkészség, 

félelem, bizalom, hála stb.;  

 memoriterek (verses és 

prózaepikai szövegrészletek) 

előadására.   

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Kisepika, anekdota, novella, egyperces novella, szerkezet, időrend, 

elbeszélői nézőpont, beszédhelyzet. A karcolat.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Nagyepikai alkotás - regényelemzés  

Órakeret 

8 óra A 

helyi 

tanterv 

időkeretéb 

ől: + 1 

óra+ 3 

óra a  

szabadon  

f.  

Előzetes tudás  Regények, regényműfaj-változatok. Regényelemzések.  Nagyepikai 

alkotások közlésformái.   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Az emberismeret, az önismeret fejlesztése: képesség a szereplők 

jellemzésére, tetteik minősítésére; alapvető emberi helyzetek, erkölcsi 

választások értelmezésére és megbeszélésére, véleményezésére. 

Nagyepikai alkotások elolvasása, több szempontú megközelítése, 

feldolgozása, a narráció sajátosságainak megbeszélése, megvitatása. Az 

irodalmi nagy témáinak felismerése, azonosítása pl. szülő és gyerek, 

gyerekek és felnőttek, iskola és nevelés; beavatás, próbatételek, 

szerelem. Az emberismeret, az önismeret fejlesztése: képesség a 
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szereplők jellemzésére, tetteik minősítésére; alapvető emberi helyzetek, 

erkölcsi választások értelmezésére és megbeszélésére, véleményezésére.  

 

Ismeretek  
Követelmények  Kapcsolódási pontok  
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Nagyepikai alkotás – egy regény 

sok szempontú megközelítése. Pl. 

Tamási Áron: Ábel a 

rengetegben vagy Szabó Magda: 

Abigél vagy Móricz Zsigmond: 

Légy jó mindhalálig (vagy egy 

másik regénye, pl. Pillangó, 

Árvácska) vagy Gárdonyi Géza: 

A láthatatlan ember.  

 

Tér- és időviszonyok,  

cselekmény, szerkezet, elbeszélői 

nézőpont, hangnem, 

ábrázolásmód.  

 

Hősök, tettek, magatartásformák 

– a szereplők jellemzése (egyéni 

állásfoglalással).  

 

Regényműfaji változat (pl. 

fejlődésregény, történelmi 

regény, példázatos regény).  

Elemzések, értelmezések és 

kreatív írások.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajánlás a helyi tanterv 

időkeretéből felhasználható 

órákra:  egy másik regény több 

szempontú megközelítése. 

A tanuló nagyepikai 

alkotás(ok)ban   

 azonosítja, elemzi az idő- és 

térviszonyokat, a narráció 

sajátosságait (az elbeszélés és 

a történet időrendje, 

előreutalások, késleltetések); a 

műfaji változatot;   

 felismeri az elbeszélői 

nézőpontot, beszédhelyzetet;   

 azonosítja az irodalom nagy 

témáit, pl. szülő és gyerek, 

gyerekek és felnőttek, iskola 

és nevelés; beavatás, 

próbatételek, szerelem.   

 

A tanuló  

 képes a szereplők 

jellemzésére, tetteik 

minősítésére; alapvető emberi 

helyzetek, erkölcsi 

választások értelmezésére és 

megbeszélésére, 

véleményezésére;  

 felidézi és rendszerezi az 

olvasott, feldolgozott 

regényeket (összefoglalás);  

 képes az irodalmi élmény 

megosztására, 

olvasmányainak ajánlására;  

 alkalmas az önálló 
olvasmányválasztás  

indoklására;  

 memoriterek (prózaepikai 

szövegrészletek) előadására;   

 képes annak felismerésére és 

tudatosítására, hogy az 

elemző-értelmező olvasás 

elmélyíti az élmény- és 

tapasztalatszerzést, hogy az 

irodalomolvasás érzelmi, 

gondolati, erkölcsi, esztétikai 

élményeknek, a 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: nagyepikai 

alkotások 

társadalomképe.  

 

Erkölcstan: hősök, 

tettek,  

magatartásformák 

értelmezése.  

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

nagyepikai alkotások 

filmes feldolgozásai és 

hatásuk.  
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tapasztalatszerzésnek a 

forrása.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Elbeszélői nézőpont, hangnem, ábrázolásmód; fejlődésregény, humor, 

példázat / parabola, történelmi regény.  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Lírai és átmeneti műfajok, műtípusok - óda, dal, 

epigramma, elégia, ekloga, életkép, tájlíra, hangulatlíra, 

gondolati líra  

Órakeret  

17+ 3 a 

szabadon  

f. óra  

Előzetes tudás  
Lírai műnem. Dal, óda, himnusz, elégia, epigramma. Poétikai 

és verstani alapfogalmak.   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Annak felismerése, hogy a líra különböző műfajai az emberi érzelmek, 

erkölcsi döntések átélésének és a velük való azonosulás lehetőségét 

teremtik meg.  

Az alapvető lírai műfajok sajátosságainak (pl. beszédhelyzet, 

megszólított; tematika, motívumok, műfaji és tematikus kapcsolatok) 

felismerése különböző korok alkotóinak művei alapján. A ritmusérzék, 

a belső hallás fejlesztése. Szövegértési és szövegelemző képességek 

fejlesztése: alakzatok, képek azonosítása, a jelentésteremtő szerep 

elemzése, a kompozíció meghatározó elemeinek értelmezése, az 

érzelmi intelligencia, az empátia fejlesztése, az érzelmi tartalmak 

megértése révén. Szövegelemzések, értelmezések sok szempontú 

megközelítésben. A szöveghű, kifejező szövegmondás fejlesztése.  

Képesség a reklám, a popzene új szóbeli költészetének értelmezésére, 

közműveltségi helyének, szerepének megértésére.  

Ismeretek  
Követelmények  Kapcsolódási pontok  
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Lírai és átmeneti műfajok, 

műtípusok, pl. óda, dal, 

epigramma, elégia, ekloga, 

életkép, tájlíra, hangulatlíra, 

gondolati líra - műfaji 

rendszerezés.  

 

Tematikus, motivikus 

kapcsolódások felismerése (a 

műválasztás felölel alapvető lírai 

témákat, pl. természet, évszakok 

és napszakok, szülőföld, haza, 

család, szerelem, háború, 

szabadság, öntudat, költősors, 

költészet / ars poetica).  

Verstani, poétikai fogalmak 

rendszerezése.  

 

Szemelvények Ady Endre, Arany  

János, Csokonai Vitéz Mihály,  

Janus Pannonius, József Attila, 

Kölcsey Ferenc, Petőfi Sándor,  

Radnóti Miklós (Nem tudhatom),  

Szabó Lőrinc, Vörösmarty  

A tanuló   

 elemzi az alapvető lírai 

műfajok sajátosságait 

különböző korok alkotóinak 

művei alapján, értelmezi 

néhány lírai mű 

beszédhelyzetét, a megszólító-

megszólított viszony néhány 

jellegzetes típusát;  

 azonosítja a művek 

tematikáját, meghatározó 

motívumait; felfedez műfaji és 

tematikus-motivikus 

kapcsolatokat;   

 elemzi a zenei és ritmikai 

eszközök típusait, felismeri 

funkciójukat, hangulati 

hatásukat;   

 elemzi a képeket, alakzatokat, 

szókincsbeli és mondattani 

jellegzetességeket, a lexika 

jelentésteremtő szerepét  

Ének-zene: dallam- és 

ritmusvariációk; 

énekelt versek, 

ritmushatások; a 

popzene néhány 

jellemzője.  

 

Dráma és tánc:  

kifejező 

szövegmondás.  

 

Társadalomismeret; 

mozgóképkultúra és 

médiaismeret: a 

reklámeszközök és 

hatásuk.  
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Mihály, Weöres Sándor műveiből 

és kortárs magyar lírai 

alkotásokból.  

 

Szemelvények a reklám és a 

popzene új szóbeli költészetéből.   

 

A fogalmi háló a választott 

művekhez kapcsolódik.  

megérti a lírai szövegekben;   

 elemzi a kompozíció 

meghatározó elemeit (pl. 

tematikus szerkezet, tér- és 

időszerkezet, logikai 

szerkezet, beszédhelyzet és 

változása);  

 elemzi a művekből feltáruló 

érzelmi tartalmakat;  

 sok szempontú 

megközelítésben elemez, 

értelmez különféle műfajú lírai 

alkotásokat és meg is tanul 

néhányat (Ady Endre, József 

Attila, Kosztolányi Dezső, 

Weöres Sándor egyegy művét, 

Radnóti Miklós Nem tudhatom 

című alkotását és kortárs 

magyar szerzők néhány 

költeményét;   

 rendszerezi műfajelméleti, 
verstani, poétikai ismereteit  

(ismétléssel is);   

 ismerkedik a reklám és a 

popzene új szóbeli 

költészetével, illetve ennek 

helyével, szerepével, hatásával 

a közműveltségben.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Óda, himnusz, elégia, dal, epigramma, ekloga, verselési rendszer, rímes és 

rímtelen időmértékes verselés, versláb, spondeus, trocheus, trochaikus 

verselés, daktilus, kötött verssor, hexameter, pentameter, disztichon, rím, 

rímelhelyezkedés, alliteráció; szókép, hasonlat, megszemélyesítés, metafora, 

alakzat, ismétlés, párhuzam, ellentét, fokozás, figura etymologica, inverzió.  

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  
Nagyepikai alkotás az ifjúsági és/vagy a szórakoztató 

irodalom köréből - magyar vagy világirodalom, 

regényelemzés  

Órakeret  

7+ 3 

szabadon  

f. óra  
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Előzetes tudás  
Regényelemzések (legalább 5–6, korábban közösen, részletesen 

értelmezett nagyepikai alkotás tapasztalatai). Témák, hősök, műfaji 

változatok.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  
A szociális képességek, az önismeret, az empátia, az erkölcsi tudatosság 

fejlesztése, tájékozódás erkölcsi kérdésekben, az igazság és nézőpont, a  

 

céljai  személyes és a közösségi igazság konfliktusának megértése. 

Műmegközelítési, műelemzési eljárások alkalmazása, a személyes 

irodalmi élmények megosztása, olvasmányválasztás önálló indoklása. 

Megbeszélésekben a tetszés- vagy véleménynyilvánítás árnyaltabb 

nyelvi formáinak alkalmazása, az eltérő ízlésítéletek különbözőségének 

megértése. A szórakoztató irodalom, a populáris irodalom egyes 

alkotásainak, különféle filmes feldolgozásoknak esztétikai szempontú, 

kritikus értékelése.   

Ismeretek  
Követelmények  Kapcsolódási pontok  
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Nagyepikai alkotás az ifjúsági 

és/vagy a szórakoztató irodalom 

köréből – egy magyar vagy 

világirodalmi regény sok 

szempontú megközelítése.  

 

A népszerű irodalom műfajai (pl.  

ifjúsági, bűnügyi, fantasztikus 

regény, kalandregény, sci-fi), 

megoldásai, hatása; hangnemei 

(pl. humoros regény), formái 

(pl. naplóregény, levélregény). 

Pl. Golding: A Legyek Ura /  

Salinger: Zabhegyező / Rejtő Jenő 

egy műve / Verne egy műve / egy 

klasszikus bűnügyi regény.   

 

A fogalmi háló a választott 

művekhez kapcsolódik.  

A tanuló  

 tudja alkalmazni a művek 

megközelítésének (korábban 

gyakorolt) lehetőségeit;  

 képes az irodalmi élmény 

megosztására, olvasmányainak 

ajánlására;  

 alkalmas az önálló 

olvasmányválasztás 

indoklására;  

 képes memoriterek 

(prózaepikai szövegrészletek) 

előadására;  

 képes annak felismerésére és 

tudatosítására, hogy az 

elemző-értelmező olvasás 

elmélyíti az élmény- és 

tapasztalatszerzést, hogy az 

irodalomolvasás érzelmi, 

gondolati, erkölcsi, esztétikai 

élményeknek, a 

tapasztalatszerzésnek a 

forrása;  

 tud tájékozódni erkölcsi 

kérdésekben, és ezt igényli is; 

megérti az igazság és 

nézőpont, a személyes és a 

közösségi igazság 

konfliktusát;   

 képes az önálló műbefogadás 

mind teljesebb élményére, a 

hatás feldolgozására 

(csoportos beszélgetésben való 

részvétellel és egyéni 

szövegalkotással egyaránt);   

 képes a tetszés- vagy 

véleménynyilvánítás 

árnyaltabb nyelvi formáinak 

alkalmazására, az eltérő 

ízlésítéletek 

különbözőségének 

megértésére;   

Társadalomismeret: a 

bűnügyi regények 

társadalomképe.  

 

Vizuális kultúra; 

énekzene: a „népszerű 

műfajok” jellemzői.  

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

filmtípusok, 

műsortípusok (pl. scifi; 

krimi).  
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 képes a szórakoztató irodalom, a 

populáris irodalom egyes 

alkotásainak, különféle filmes 

feldolgozásoknak esztétikai 

szempontú, kritikus 

értékelésére.   

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Népszerű irodalom, bűnügyi történet, kalandregény, fantasztikus regény, 

tudományos-fantasztikus irodalom, humoros hangnem.   

 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Drámai műfajok - egy tragédia és/vagy egy komédia  

Órakeret  

7+ 3 

szabadon  

f.óra  

Előzetes tudás  A drámai műnem, drámai szerkezet, drámai jellem, jellemtípusok.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A drámában megjelenített konfliktusok, erkölcsi választások 

mérlegelése és értékelése, azonosulás a műben megjelenített pozitív 

értékekkel, magatartásokkal.  

Drámai mű/vek közös és önálló olvasása, befogadása, feldolgozása; a 

műnem jellemzőinek (pl. szerkezet, jellem, szituáció, nyelv) feltárása. 

Képesség drámai hősök jellemzésére, kapcsolataik, konfliktusaik 

elemzésére. A tragikum/komikum mint műfajformáló minőség 

megértése, műbeli megjelenési formáinak felismerése. Különféle 

dramatikus formák kipróbálása révén (pl. helyzetgyakorlat, 

stílusgyakorlat, dramatikus improvizáció) az empatikus készségek 

fejlesztése.  

Ismeretek  
Követelmények  Kapcsolódási pontok  

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

1281 

 

Drámai műfajok - egy tragédia 

és/vagy egy komédia sok 

szempontú megközelítése.  

 

Shakespeare: Romeo és Júlia  

(vagy egy Shakespeare-komédia 

vagy Gogol: A revizor).   

 

Tér- és időviszonyok, szereplők 

rendszere, alapszituáció, 

cselekmény, konfliktusok. 

Drámai szerkezet.   

 

A meghatározó minőség szerepe 

(tragikus/komikus cselekmény; 

tragikus/komikus hős).  

A tanuló   

 felismeri és elemzi a drámai 

műnem főbb jellemzőit, a 

választott alkotás műfaját 

közös és önálló olvasással, 

feldolgozással, 

műelemzéssel;  

 elemzi a drámai szerkezet, 

drámai jellem és nyelv 

néhány jellemzőjét;  

 felismeri a 

tragikumot/komikumot mint 

műfajformáló minőséget, 

elemzi a műbeli 

megjelenési formáit;  

 tudja jellemezni a drámai 

hősöket, elemezni  

Dráma és tánc: dráma 

és színház; a tragikus, a 

komikus minőség 

megjelenítése; színházi 

előadás elemzése, 

értékelése.  

 

Erkölcstan: 

tragikus/komikus 

történés, cselekmény; 

érték, értékveszteség.  

 

Hősök (egyéni és tipikus 

vonások). Tragikus 

bukás, 

értékveszteség/komikus 

lelepleződés.  

kapcsolataikat, 

konfliktusaikat;  

 képes szituációk és 

instrukciók értelmezésére, 

esetleg megjelenítésére;  

 tud elemezni és értelmezni 

egy látott jelenetet (színházi 

előadás vagy felvétele);  

 alkalmas egy szövegrészlet 

megtanulására, jelenet 

előadására az olvasott drámai 

műből vagy annak alapján;  

 különféle dramatikus formák 
kipróbálása révén (pl.  

helyzetgyakorlat, 

stílusgyakorlat, dramatikus 

improvizáció) fejlődik 

empatikus készsége.   

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Dráma, komédia, tragédia, komikum, tragikum, dialógus, konfliktus, 

alapszituáció, drámai nyelv, drámai jellem.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  
      A média kifejezőeszközei (1) 

Történet és elbeszélés a mozgóképen 

Órakeret 

3 óra  
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Előzetes tudás  

Megfigyeli és azonosítja a különböző médiaszövegekben megjelenő 

egyszerű helyszín- és idő-, illetve konfliktusviszonylatokat.  

Képsorozattal meg tud jeleníteni valamely egyszerű cselekményt. Érti a 

rövid, egy szálon futó, történetet bemutató művekben az okokozati 

viszonyokat, azonosítja a történet idejét és helyszínét a cselekmény 

kezdő- és végpontját, a cselekményelemek sorrendjét. Dramatikus 

szövegek és drámajátékok segítségével képes átélni mindennapi 

konfliktusokat.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Annak felismerése, hogy a média nyújtotta lehetőségek közti választás 

erkölcsi-esztétikai felelősséget is jelent.  

Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó,  

komputerjáték, web) szövegértés képességének fejlesztése, az önálló és 

kritikus attitűd kialakítása, a mediális írás-olvasástudás fejlesztése. A 

médiumok nyelvi apparátusára vonatkozó alapszintű tájékozottság 

megszerzése.   

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Helyszín- és időviszonylatok, illetve jellemek és 

konfliktusviszonylatok felismerése, megfigyelése a 

médiaszövegekben (pl. rádióműsorban, riportban).  

Átélt, elképzelt vagy hallott esemény mozgóképi megjelenítésének 

megtervezése az életkornak megfelelő szinten (pl. story-board, 

animáció, interjú alkalmazásával).   

A beállítás (snitt; a kamera által rögzített folyamatos tér és idő), a  

Vizuális kultúra: idő- 

és térbeli változások 

megjelenítése 

képsorozatokkal.  

 

Dráma-tánc: az 

alapvető fogalmak  

jelenet (nagyobb tér és/vagy időugrások által határolt szerkezeti 

egység), a fordulat és epizód fogalmának magyarázata.  

A korosztálynak megfelelő mozgóképi szövegeken a cselekmény- és 

történetszervezés, valamint az elbeszélés (narráció) megfigyelése és 

tudatosítása, és mindezzel összefüggésben konkrét szövegek 

elemzése során az expozíció, bonyodalom, lezárás már ismert 

fogalmainak alkalmazása.   

Egyszerűbb médiaszövegek létrehozásával (pl. interjú, újságcikk, 

közösségi portálra készülő adatlap, önportré) a képzelőerő, 

kifejezőkészség fejlesztése.  

(történet, cselekmény, 

szándék, feszültség, 

konfliktus, fordulópont 

stb.) ismerete és 

alkalmazása a saját 

játékok értékelő 

megbeszélése során.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Jellem, hős, konfliktus, cselekmény, történet, elbeszélés, narráció, 

expozíció, bonyodalom, lezárás, beállítás, jelenet, epizód, fordulat.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  
A média kifejezőeszközei (2)  

A mozgóképi és az írott sajtó szövegeinek rendszerezése 

Órakeret 

3 óra  

Előzetes tudás  
Az egyes médiumokban megjelenő médiaszövegek közötti különbségek 

érzékelése, médiaszövegek fikciós vagy dokumentum jellegének 

megfigyelése.  
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A tematikai 

egység 

nevelésifejlesztési 

céljai  

Annak belátása, a mozgóképi és írott szövegek közti választás 

erkölcsiesztétikai mérlegelést és értékelést igényel.  

Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, 

komputerjáték, web) szövegértés képességének fejlesztése, önálló és 

kritikus attitűd kialakítása, a mediális írás-olvasástudás fejlesztése. A 

médiumok nyelvi apparátusára vonatkozó alapszintű tájékozottság 

megszerzése.   

A tudatos szövegválasztás képességének fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Annak tudatosítása és próbája, hogy noha a mozgóképi szövegeknek 

nincs minden szövegre alkalmazható osztályozása, a filmek  

értelmezését, elemzését segíti a rendszerezés néhány alapszempontja 

(a valóságanyag természete, dokumentumfilm-fikció; az alkotói 

szándék és nézői elvárás – műfajfilm, szerzői film).  

 

A szerzői és a műfajfilm néhány meghatározó jellemzőjének 

meghatározása (a nézők számára ismerős témák, szériaszerű 

filmalkotások, könnyen befogadható ábrázolási konvenciók, illetve a 

személyesebb, a szerzővel azonosítható eredeti formanyelv 

használata).  

 

A meghatározó sajtóműfajok felismerése, alapvető jellemzőik 

tudatosítása (tudósítás, riport, publicisztika, kritika).  

Ének-zene: zenei 

stílusok, műfajok 

ismerete - dal, kánon, 

kórusmű, szimfónia, 

más hangszeres és 

zenekari művek, 

opera.  

 

Dráma és tánc: 

alapvető tánctípusok, 

táncstílusok és 

kísérőzenéjük 

azonosítása, mozgás- 

vagy mozgásszínházi 

formák 

megkülönböztetése.   

 

Vizuális kultúra: 

Képzőművészeti  

  ágak, az építészet, a  

design főbb 

jellemzőinek ismerete.  

Ember és természet.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Dokumentum, fikció, műfaji, western, sci-fi, melodráma, burleszk, thriller; 

szerzői, ábrázolási konvenció; tudósítás, riport, kritika, publicisztika.  

 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  
A média társadalmi szerepe, használata A 

média nyelve, a médiaszövegek értelmezése 

Órakeret 

4 óra  
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Előzetes tudás  

A médiaszövegek emberek által mesterségesen előállított tartalmak.  

A médiaszövegek elemi szövegalkotó kódjainak, kifejező eszközeinek 

ismerete. A metafora és a metonímia felismerése, alkalmazása. A 

hírműfajhoz kapcsolódó meghatározó tevékenységek (pl. újságíró, 

fotóriporter) ismerete.  

A tematikai egység 

nevelésifejlesztési 

céljai  

Annak belátása, hogy a média nagyfokú társadalmi szerepet játszik; a 

szerep megítéléséhez elvi-erkölcsi alapon nyugvó mérlegelés szükséges.  

A média, kitüntetetten az audiovizuális média és az internet társadalmi 

szerepének, működési módjának tisztázása.  

Alapszintű, a média művelődéstörténetére vonatkozó tájékozottság 

megszerzése, a naiv fogyasztói szemlélet átértékelése.  

Önálló és kritikus attitűd kialakítása, a kritikai médiatudatosság 

fejlesztése.  

A résztvevő és aktív állampolgári szerep elsajátítása, kritikai képességek 

fejlesztése.   

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Annak felismerése, hogy a médiaszövegek megformálásához 

(„írásához”) és megértéséhez („olvasásához”) az adott médiumra 

vonatkozó nyelvismeretre van szükség, és a tömegkommunikáció 

médiumai más- és más jelrendszert, kódokat használnak írott, 

szimbolikus –, például egy képen látható tárgy – és technikai –, 

például a kameramozgás – kódokat).  

Annak tudatosítása, hogy a technikai úton rögzített képeket (is) 

alkalmazó kommunikáció sajátossága, hogy a képeken, 

mozgóképeken látható formáknak, motívumoknak nincs pontosan 

meghatározott értelme – a jelentés nagymértékben függ a 

befogadótól.  

Meghatározza a mágikus gondolkodás fogalmát (a tárgyak képének 

azonosítása az ábrázolttal, a kép és a valóság öntudatlan 

azonosítása).  

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: a médiumok 

hírei és a környezetben 

tapasztalt valóság 

összehasonlítása.  

 

Informatika:  

algoritmus kódolása a 

számítógép számára 

egyszerű programozási 

nyelven.  
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Annak felismerése, hogy míg a művek esetében a befogadó a szerző 

által megjelenített cselekményvilág eseményeiből maga konstruálja 

a történetet, a média direkt értelmezési kereteket kínál a 

fogyasztónak a közrebocsátott történetjavaslatok értelmezésére. 

Kérdéseket és állításokat fogalmaz meg a mediatizált kommunikáció 

egyirányú és/vagy interaktív jellegével kapcsolatban.  

Annak megismerése és aktuális médiaesemények feldolgozásával 

tudatosítása, miért és hogyan érvényesül a médiában a sztereotip 

megfogalmazás kényszere, milyen veszélyekkel járhat mindez. A 

nemeknek, foglalkozásoknak, életmódmintáknak, kisebbségeknek 

a tapasztalati valóságtól eltérő megjelenítésének felismerése a 

médiában, annak tudatosítása, hogy a médiaszövegek a közösség 

kulturális képviselői (reprezentánsai).   

A sztereotípia és a reprezentáció fogalmának meghatározása, annak 

érzékelése, miért problematikus hogy a világ nem olyan módon 

jelenik meg a médiában, mint a tapasztalati valóságban.  

Élmények és tapasztalatok összevetése a média által közvetített, 

megjelenített világokkal (pl. hírműsorok, talk-showk, reality-showk, 

életmód magazinok, közösségi portálok alapján az azonosságok és 

az eltérések megfigyelése, megbeszélése).   

Azonos események eltérő megfogalmazásainak összevetése, ésszerű 

indoklás az egyszerűbb reprezentációk különbözőségeire (érdekek, 

nézőpontok, politikai és gazdasági érintettség), illetve műfaji, nyelvi 

különbségek feltárása a hírműsorokban, hírportálokon, 

napisajtóban).  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elbeszélés, leírás, jellemzés, levél, érvelő szöveg.   
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A fejlesztés várt 

eredményei a 

két évfolyamos 

ciklus végén  

A tanuló képes a kulturált szociális érintkezésre, eligazodik és hatékonyan 

részt vesz a mindennapi páros és csoportos kommunikációs helyzetekben, 

vitákban. Figyeli és tudja értelmezni partnerei kommunikációs szándékát, 

nem nyelvi jeleit.   

Képes érzelmeit kifejezni, álláspontját megfelelő érvek, bizonyítékok 

segítségével megvédeni, ugyanakkor empatikusan képes beleélni magát 

mások gondolatvilágába, érzelmeibe, megérti mások cselekvésének 

mozgatórugóit.  

Képes a különböző megjelenésű és műfajú szövegek globális (átfogó) 

megértésére, a szöveg szó szerinti jelentésén túli üzenet értelmezésére, a 

szövegből információk visszakeresésére.   

Össze tudja foglalni a szöveg tartalmát, tud önállóan jegyzetet és vázlatot 

készíteni. Képes az olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos saját 

véleményét szóban és írásban megfogalmazni, állításait indokolni. Ismeri 

és a törekszik a szövegalkotásban a különböző mondatfajták 

használatára. Alkalmazza az írásbeli szövegalkotásban a mondatvégi, a 

tagmondatok, illetve mondatrészek közötti írásjeleket. A helyesírási 

segédkönyvek segítségével jártas az összetett szavak és gyakoribb 

mozaikszók helyesírásában.  
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 Ismeri a tömegkommunikáció fogalmát, legjellemzőbb területeit.  

Képes a könnyebben besorolható művek műfaji azonosítására, 8–10 műfajt 

műnemekbe tud sorolni, és a műnemek lényegét meg tudja fogalmazni. A 

különböző regénytípusok műfaji jegyeit felismeri, a szereplőket jellemezni 

tudja, a konfliktusok mibenlétét fel tudja tárni. Felismeri az alapvető lírai  

műfajok sajátosságait különböző korok alkotóinak művei alapján 

(elsősorban 19–20. századi alkotások). Felismeri néhány lírai mű 

beszédhelyzetét, a megszólító-megszólított viszony néhány jellegzetes 

típusát, azonosítja a művek tematikáját, meghatározó motívumait. Felfedez 

műfaji és tematikus-motivikus kapcsolatokat, azonosítja a zenei és ritmikai 

eszközök típusait, felismeri funkciójukat, hangulati hatásukat. Azonosít 

képeket, alakzatokat, szókincsbeli és mondattani jellegzetességeket, a 

lexika jelentésteremtő szerepét megérti a lírai szövegekben, megismeri a 

kompozíció meghatározó elemeit (pl. tematikus szerkezet, tér- és 

időszerkezet, logikai szerkezet, beszédhelyzet és változása). Konkrét 

szövegpéldán meg tudja mutatni a mindentudó és a tárgyilagos elbeszélői 

szerep különbözőségét, továbbá a közvetett és a közvetlen elbeszélésmód 

eltérését. Képes a drámákban, filmekben megjelenő emberi kapcsolatok, 

cselekedetek, érzelmi viszonyulások, konfliktusok összetettségének 

értelmezésére és megvitatására. Az olvasott, megtárgyalt művek erkölcsi 

kérdésfeltevéseire véleményében, erkölcsi ítéleteiben, érveiben tud 

támaszkodni.  

Képes egyszerűbb meghatározást megfogalmazni a következő 

fogalmakról: novella, rapszódia, lírai én, hexameter, pentameter, 

disztichon, szinesztézia, szimbólum, tragédia, komédia, dialógus, 

monológ. Képes néhány egyszerűbb meghatározás közül kiválasztani azt, 

amely a következő fogalmak valamelyikéhez illik: fordulat, retorika, 

paródia, helyzetkomikum, jellemkomikum. Az ismertebb műfajokról tudja 

az alapvető információkat.   

Képes művek, műrészletek szöveghű felidézésére.  

Képes beszámolót, kiselőadást, prezentációt készíteni és tartani különböző 

írott és elektronikus forrásokból, kézikönyvekből, 

atlaszokból/szakmunkákból, a témától függően statisztikai táblázatokból, 

grafikonokból, diagramokból.   

Tisztában van a média alapvető kifejezőeszközeivel, az írott és az 

elektronikus sajtó műfajaival. Ismeri a média, kitüntetetten az 

audiovizuális média és az internet társadalmi szerepét, működési módjának 

legfőbb jellemzőit. Kialakul benne a médiatudatosság elemi szintje, az 

önálló, kritikus attitűd.  
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Magyar nyelv  

 

8. évfolyam  

 

A 8. évfolyamon – a változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben – a már 

megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése (azaz megerősítése, bővítése, finomítása, 

hatékonyságuk, változékonyságuk növelése) történik. Az információ felismerése  

(azonosítása), visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje szintén 

nagy jelentőséget kap, mint pl. a digitális tartalomalkotás és -megosztás, továbbá 

kommunikációs együttműködés az interneten keresztül.   

Fontos feladat a nyelvről tanult ismeretek mélyítése, a nyelv szerkezetének, változó 

egységeinek megfigyelése mondat- és szövegépítő eljárásokkal.   

A 8. évfolyamon számos képességszintet el kell érni.   

Beszédkészség szempontjából a 8. évfolyamon a tanuló beszédében már nemcsak 

megfelelően artikulál, hanem kiejtésével közlő szándékát is jól tükrözi, továbbá a mondat- és 

szövegfonetikai eszközöket is megfelelően alkalmazza. Már nemcsak összefoglalni tudja az 

olvasottakat, hanem érvelni is képes, és a beszédtárssal empatikusan együtt tud működni. 

Nemcsak a beszédhelyzethez alkalmazkodik, hanem különféle kommunikációs technikákat is 

képes alkalmazni.   

Tanulási képesség szempontjából már nemcsak használni képes a vázlatot, hanem ő 

maga is képes az önálló vázlatkészítés különféle eljárásaira, sőt a jegyzetkészítésben is jártas.   

Szövegértés szempontjából már nemcsak értelmezésre, hanem formai-stilisztikai 

elemzésre is képes, továbbá a zenei és ritmikai eszközök típusainak azonosítására.   

Erkölcsi ítélőképesség szempontjából már nemcsak a tetszésnyilvánításra és az eltérő 

vélemény tiszteletére képes, hanem érti az ízlés kontextuális összefüggéseit, kulturális, 

történeti, közösségi, családi, egyéni beágyazottságát.  

Ismeri a média működésének, társadalmi hatásainak alapvető összefüggéseit, a 

történetalakítás és elbeszélés mozgóképi eszközeit.  

 

Magyar nyelv  

 

Éves óraszám: 72 +18  

Heti óraszám: 2+0,5  

 

 Órakeret  

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása  9 + 1  

Olvasás, szövegértés  5  
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Írás, fogalmazás  4 + 1  

Helyesírás  8 + 2  

A nyelv szerkezete és jelentése  32+13  

A nyelv állandósága   7  

Év eleji, félévi, év végi felmérés  + 3+5  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása  

Órakeret 

9 + 1 óra  

Előzetes tudás  

A beszéd zenei eszközei: dallam, hangsúly, tempó, hangerő, szünet; 

beszédhelyzet; nem nyelvi kifejezőeszközök: arcjáték, gesztus, 

testtartás, távolság, külső megjelenés.   

A kommunikáció folyamata, tényezői: adó, vevő, csatorna, kód, 

kapcsolat, valamint a különféle beszédhelyzetekben való részvétel 

formái.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai 

Különféle iskolai közéleti és kisközösségi beszédhelyzetek sémái, a 

helyzetnek és a kommunikációs célnak megfelelő beszédmód, szókincs, 

nyelvi viselkedés gyakoroltatása. A magyar nyelv kiejtési  

sajátosságainak (hangsúly, hanglejtés) tudatosításával a nyelvi, nemzeti 

identitás erősítése.   

A nyelvjárási változatok (pl. hangkészlet) felismertetése, az elfogadó 

attitűd, a másság iránti tisztelet erősítése.  

A tömegkommunikáció formáinak, céljának, működési módjainak és 

hatásának, valamint néhány gyakoribb műfajának megismertetése.   

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Kifejező, a beszéd zenei eszközeit, a nem verbális jeleket a 

beszédhelyzetnek megfelelően használó megnyilatkozás. A 

különféle mindennapi megnyilatkozások, valamint a 

tömegkommunikáció üzeneteinek dekódolása.  

A tömegkommunikáció és a sajtó műfajainak megismerése kritikus 

szemléletmód kialakítása és fejlesztése. A sajtó leggyakoribb 

műfajai: hír, tudósítás, interjú.  

Reagálás mások véleményére kisközösségi (iskolai, családi, baráti) 

helyzetekben.  

A közéleti kommunikáció iskolai helyzetei és műfajai: felszólalás, 

hozzászólás, rövid alkalmi beszéd, köszöntés, a helyzetnek és a 

kommunikációs célnak megfelelő beszédmód, szókincs használata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vizuális kultúra: szöveg 

és kép kapcsolata a 

vizuális médiumokban.  

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hozzászólás, felszólalás, kiselőadás, köszöntő, ünnepi beszéd.  

Tömegkommunikáció, sajtó, rádió, televízió, internet.  

Sajtóműfaj: hír, tudósítás, interjú.  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Olvasás, szövegértés  

Órakeret 

5 óra  

Előzetes tudás  

A tanult szövegértési, szövegfeldolgozási stratégiák (átfutás, jóslás, 

előzetes tudás aktiválása, szintézis, szelektív olvasás stb.) alkalmazása 

különféle megjelenésű és típusú szövegeken. A saját szövegértési hiba 

felismerése, korrigálása.  

A tematikai 

egység 

nevelésifejlesztési 

céljai 

Kritikai gondolkodás fejlesztése: az elektronikus, internetes 

információforrások kezelése a megbízhatóság, hitelesség szempontjából. 

A tömegkommunikációs szövegekben rejlő manipulációk felismerésének 

képességének fejlesztése.   

A webes felületek nem lineáris szövegeinek olvasási sajátosságainak 

felismertetése, a nehézségek tudatosítása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

A szöveg érzelmi-gondolati tartalmát kifejező olvasás.  

A különféle szövegfeldolgozási módok (szó szerinti, kritikai, kreatív 

olvasás) használata elektronikus és nyomtatott, folyamatos és nem 

folyamatos szövegeken.   

Az olvasott szöveg tartalmának és az azt kiegészítő képek, ábrák 

összefüggéseinek felfedése, értelmezése.  

Adatkeresés technikái (szelektív olvasás, átfutás).   

Az internetes adatkeresés, szöveghálók, az intertextualitás kezelése, a 

különböző forrásokból származó adatok megbízhatóságának és 

használhatóságának kérdése.   

A különböző forrásból származó információk megadott szempontok 

szerint való összehasonlítása, kritikai következtetés levonása.  

Ismeretterjesztő szövegek jellemzői és feldolgozási technikái.  

Elektronikus és nyomtatott szótár használata.  

Minden tantárgy: az 

egyes tantárgyakban 

olvasott szövegek 

feldolgozásának 

tantárgyi sajátosságai.  

Informatika: keresési 

ismeretek 

alkalmazása.   

 

Vizuális kultúra: 

ábrák, képek, 

illusztrációk 

értelmezése.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Adatkeresés, szótár, folyamatos szöveg, nem folyamatos szöveg, 

szövegfeldolgozás.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Írás, fogalmazás  

Órakeret 

4 + 1 óra  

Előzetes tudás  

Adatgyűjtés, jegyzet- és vázlatkészítés különböző technikákkal. 

Megadott témához, problémához való célzott anyaggyűjtés (pl. adatok, 

példák, érvek) a könyvtár nyomtatott és elektronikus eszközeinek és 

forrásainak felhasználásával.  

A tanult műfajokban történő önálló szövegalkotás. A fogalmazás 

folyamatközpontúságának alkalmazása.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

Néhány tömegkommunikációs műfaj jellemzőinek megismertetése, a 

műfaji sajátosságoknak megfelelő szövegalkotás.  

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

1291 

 

céljai Többféle jegyzetelési technika, forma elsajátíttatása, a célnak megfelelő 

kiválasztása, alkalmazása tanári segítséggel.   

A bemutatkozás írásos formáinak megismerése, írása.   

A nyilvános felületeken történő önbemutatás etikai kérdéseinek, 

következményeinek elemző megismerése, megvitatása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

A kommunikációs céloknak megfelelő papíralapú és elektronikus 

szövegek írása. Forrásjegyzék önálló elkészítése, az idézés pontos 

jelölése. 

Néhány tömegkommunikációs műfajban való kreatív szövegalkotás  

(hír, interjú, riport, tudósítás).  

A tanulást segítő papíralapú és számítógépes jegyzetelés gyakorlása, 

törekvés a legoptimálisabb egyéni forma kialakítására.  

Különböző nézőpontú és műfajú szövegek alkotása: elbeszélés, 

jellemzés, vélemény.  

Az írásban történő bemutatkozás szabályai a papíralapú és az online 

felületen (önéletrajz, blogbejegyzés, internetes közösségi portál).  

A netikett legfontosabb szabályai.  

Informatika: a 

szövegszerkesztő 

programok lehetőségei.  

 

Vizuális kultúra:  

tipográfia ismeretek.   

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Jegyzet, elektronikus szöveg, blog; önéletrajz.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Helyesírás  

Órakeret 

8 + 2 óra  

Előzetes tudás  
Alapvető helyesírási szabályok (kiejtés elve, szóelemzés eleve, 

hagyomány elve, egyszerűsítés) ismerete, alkalmazásuk a szövegalkotás 

folyamatában; önkontroll és szövegjavítás fokozatos önállósággal.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai 

Nyelvi tudatosság: a normakövető és a normától eltérő helyesírás 

értelemtükröztető szerepének értelmezése. Szövegértelmezési 

képességek fejlesztése: a mondatfajták, a mondat szerkezeti típusainak 

írásjelhasználata; a szöveg központozásának, a párbeszéd és az idézetek 

leggyakoribb szabályainak megismertetése.  

A nyelvtani tanulmányok során megismert összetett szavak helyesírása, 

az értelemtükröztető rendszer megismertetése.   

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  
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A helyesírás értelemtükröztető szerepének felhasználása különféle 

írásbeli műfajokban.  

Az írásjelek, a szöveg központozásának legfontosabb szabályai.  

A párbeszéd és az idézetek (egyenes, szabad függő, függő) 

írásmódja.  

Összetett szavak helyesírásának alapvető szabályainak megismerése, 

alkalmazása.  

Informatika: a 

helyesírási ellenőrző 

programok.  

 

Vizuális kultúra: 

tipográfia ismeretek –  

esztétikus és célszerű 

íráskép.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Központozás, írásjele: vessző, pont, kérdőjel, felkiáltójel, kettőspont, 
gondolatjel.   

Egyenes, szabad függő, függő idézet.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

A nyelv szerkezete és jelentése  

Órakeret 

32 óra+13 

szabadon  

felhasznál 

ható  

Előzetes tudás  

Szótő, toldalék: képző, jel, rag; összetett szók; alapszófajok: ige, főnév, 

melléknév, számnév, határozószó, névmások, igenevek: főnévi, 

melléknévi, határozószói igenév.  

Mondatfajták típusai, használatuk.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai 

A nyelv szerkezetének, változó egységeinek megfigyeltetése mondat- és 

szövegépítő eljárásokkal. A mondatfajták közlési szándékának 

felismertetése a beszélt és írott nyelvben, alkalmazásuk a mindennapi 

kommunikációban.   

A mondat szó szerinti és pragmatikai jelentésének felismertetése, az 

elsődleges és másodlagos jelentés megkülönböztetése.  

A viszonyszók és mondatszók funkcionális szerepének megismertetése.  

A szóalkotási módok megismertetése.  

A modalitásnak (a mondatfajtáknak) megfelelő akusztikai eszközök 

tudatosítása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  
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Az egyszerű és összetett mondatok megkülönböztetése.  

Az alárendelő és mellérendelő összetett mondatok.  

A tagmondatok közötti tartalmi-logikai és/vagy grammatikai viszony 

felismerése.  

 

Mondatátalakítási gyakorlatok a beszédhelyzetnek és a 

kommunikációs szándéknak megfelelően szóban és írásban.   

 

A szóösszetételek típusai, jelentésük változása, helyesírási 

szabályai. A szóösszetétel, a szóképzés és a jelentés 

összefüggésének elemzése szépirodalmi és nem irodalmi 

szövegekben; szógyűjtés játékos szóalkotás-képzéssel, összetétellel.  

Szóösszetétel, alapszó, képzett szó, szókapcsolat 

megkülönböztetése.  

 

 

 

Vizuális kultúra: vizuális 

kommunikáció, a 

vizuális közlések 

felépítése.  

 

 

Idegen nyelv: a tanult 

idegen nyelv 

szóalkotása.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Alárendelő és mellérendelő összetett mondat. Az alárendelő összetett 

mondat fajtái és a mellérendelő összetett mondat fajtái.  

Alárendelő  és  mellérendelő  szóösszetétel.  Az  összetett 

 szavak csoportosítása.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  A nyelv állandósága és változása  

Órakeret 

7 óra  

Előzetes tudás  A nyelv változó jelenség. Szótárhasználat, szókincsünk változásai.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai 

A mai és korábbi nyelvállapot különbségének felismertetése.   

A nyelvi tudatosság fejlesztése: a nyelv állandóságának és változásának 

megfigyelése, értelmezése különböző régi és mai szövegeken.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

A nyelv állandóságának és változásának megfigyelése különböző 

régi és mai szövegeken. A nyelvi változás bizonyítékainak 

értelmezése különböző korokból származó írott szövegeken és 

irodalmi példákon.  

Nyelvhasználatunk, a környezetünkben lévő nyelvváltozatok néhány 

jellemzőjének megfigyelése, megnevezése.  

A Magyarországon élő nemzetiségek nyelve, nyelvhasználata. 

A szókincs változása: régi és új szavak, kifejezések gyűjtése, 

összehasonlítása.  

A magyar nyelv eredete (finnugor rokonság), helye a nyelvek között.  

Nyelvünk agglutináló (ragasztó) jellegének bizonyítékai példákkal.  

 

 

 

 

 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: a finnugor 

nyelvrokonság kérdése.  
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A fejlesztés várt 

eredményei a 

két évfolyamos 

ciklus végén  

A tanuló eligazodik és hatékonyan részt vesz a mindennapi páros és 

csoportos kommunikációs helyzetekben, vitákban. Képes álláspontját 

megfelelő érvek, bizonyítékok segítségével megvédeni.  

Figyeli és tudja értelmezni partnerei kommunikációs szándékát, nem 

nyelvi jeleit.   

Képes a különböző megjelenésű és műfajú szövegek globális (átfogó) 

megértésére, a szöveg szó szerinti jelentésén túli üzenet értelmezésére, a 

szövegből információk visszakeresésére.   

Össze tudja foglalni a szöveg tartalmát, tud önállóan jegyzetet és 

vázlatot készíteni. Képes az olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos saját 

véleményét szóban és írásban megfogalmazni, állításait indokolni. A 

tanuló ismeri és a törekszik a szövegalkotásban a különböző 

mondatfajták használatára.  

Alkalmazza az írásbeli szövegalkotásban a mondatvégi, a tagmondatok, 

illetve mondatrészek közötti írásjeleket.   

A tanuló a helyesírási segédkönyvek segítségével jártas az összetett szavak 

és gyakoribb mozaikszók helyesírásában.  

Ismeri a tömegkommunikáció fogalmát, legjellemzőbb területeit. Tisztában 

van a média alapvető kifejezőeszközeivel, az írott és az elektronikus sajtó 

műfajaival. Ismeri a média, kitüntetetten az audiovizuális média és az 

internet társadalmi szerepét, működési módjának legfőbb jellemzőit. 

Kialakul benne a médiatudatosság elemi szintje, az önálló, kritikus attitűd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. osztály TÖRTÉNELEM  

65+7=72 óra  

Tematikai egység 

Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú 

világ kiépülése  

Órakeret 

6 óra  

+1 óra  

Össz: 7  

Előzetes tudás 

A világháborúk története. A hírek egyre gyorsabb 

terjedésének történetisége, a napi aktuális események 

figyelése, az egyre szaporodó információk befogadása. 

Élmények, információk merítése a XX. századdal 

kapcsolatban más tantárgyakból, műveltségterületekből.  
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A tematikai 

egység 

nevelésifejlesztési 

céljai 

A tanuló felismeri az európai kontinens természetellenes 

megosztottságának veszélyeit, képes ennek személyes 

sorsokon keresztül való átélésére. Látja a nukleáris háború 

lehetőségének veszélyeit. Tudatosulnak benne a demokratikus 

és diktatórikus társadalmi rendszerek közötti különbségek az 

emberi szabadságjogok biztosítása terén. Látja, hogy a 

demokrácia a közös döntés intézményrendszerének az emberi 

jogokat leginkább biztosító formája.  

Felismeri, hogy a közelmúlt eseményei nagyban 

meghatározzák napjaink történéseit. Képes önállóan 

tájékozódni és véleményt alkotni az adott kor 

fordulópontjairól, valamint különböző időszakokat összevetni, 

összefüggések megállapítása céljából. Érvelni tud az egyes 

történelmi folyamatok (pl. globalizáció) kérdésében. Képes 

akár egymásnak ellentmondó források értékelésére, 

értelmezésére a történelmi hitelesség szempontjából.  

 

Témák  

Fejlesztési 

követelmények  Kapcsolódási pontok 

 

A kétpólusú világ 

kialakulása. Az 

1947-es párizsi 

békeszerződések.  

 

A kettéosztott Európa. A 

NATO és a Varsói 

Szerződés születése. 

Egyezmények, 

szövetségek.  

Hatékony tanulás 

fejlesztése  

Válsággócok és fegyveres 

konfliktusok a 

hidegháború korában  

(Izrael Állam létrejötte,  

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Információk 

rendszerezése és 

értelmezése (pl.az 

Egyesült Államok és a 

Szovjetunió 

vetélkedéséről). 

– Információk szerzése 

a családok, 

gyermekek, nők 

helyzetéről a 

kettéosztott világban 

(pl. Európa nyugati 

és keletei felében és  

Észak-Amerikában).  

 

Kritikai gondolkodás:  

Földrajz:  

Kisebb államok és 

nagyhatalmak gazdasági, 

területi méreteinek 

összevetése.  

 

Vizuális kultúra: A 

korszak jellemző 

képzőművészeti 

alkotások. Köztéri 

szobrok. Modern 

építészet.  

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: Játékfilmek 

(pl. Dror  

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 1 óra  
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arab-izraeli és vietnami 

háborúk).  

– Kérdések 

megfogalmazása 

különféle 

eseményekhez 

kapcsolódóan. 

– Egymásnak 

ellentmondó a források 

gyűjtése, elemzése és 

ütköztetése.  

– Érvek gyűjtése azzal a 

kérdéssel kapcsolatban, 

hogy a globalizáció 

közelebb hozza vagy 

eltávolítja-e az egyes 

embereket egymástól.  

 

Kommunikáció:  

– Önálló gyűjtőmunkán 

alapuló beszámoló (pl.  

a távírótól a 

mobiltelefonig címmel).  

 

Tájékozódás térben és 

időben:  

– A NATO országok és a 

Varsói Szerződés 

tagállamainak 

azonosítása a térképen.  

Zahavi: Légihíd – Csak az 

ég volt szabad, Adrzej 

Wajda: Hamu és 

gyémánt).  

 

Ének-zene:  

Penderecki: Hirosima 

emlékezete; Britten, 

Ligeti György.  

 

Értelmező 

kulcsfogalom  

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi forrás, tény és 

bizonyíték, interpretáció, történelmi nézőpont.  

 

Tartalmi 

kulcsfogalom  

Társadalom, társadalmi csoport, társadalmi mobilitás, migráció, 

életmód, város, gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági 

rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági 

kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, 

piac, adó, politika, állam, államforma, köztársaság, államszervezet, 

parlamentarizmus, közigazgatás, szuverenitás, demokrácia, 

diktatúra, emberi jog, polgári jog. 
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Fogalmak, 

adatok  

Fogalmak: hidegháború, vasfüggöny,jóléti állam, piacgazdaság, 

szuperhatalom.  

Személyek: Truman, Marshall, Hruscsov.  

Topográfia: Szovjetunió, NSZK, NDK, Kína, Észak- és DélKorea, 

Észak- és Dél-Vietnam, Kuba, Közel-Kelet.  

Évszámok: 1946 (a fultoni beszéd), 1947 (a párizsi békék), 1949 (a 

NATO, az NDK és az NSZK megalakulása), 1953 (Sztálin halála), 

1955 (a Varsói Szerződés), 1961 (Jurij Gagarin űrrepülése, a 

berlini fal felhúzása). 

 

 

 

 

Tematikai egység 

Magyarország a második világháború végétől 

az 1956-os forradalom és szabadságharc  

leveréséig  

Órakeret 

8 óra  

+1 óra  

Össz: 9  

Előzetes tudás 

A bolsevikok hatalomra kerülése Oroszországban. 

Tanácsköztársaság Magyarországon. A kommunista és 

szocialista eszmék. A második világháború következményei 

hazánkban.  

 

A tematikai 

egység 

nevelésifejlesztési 

céljai 

A tanuló megismeri Magyarország szovjet mintára történő 

erőszakos átalakítását, megérti a kommunista diktatúra jellegét 

és lényegét. Értékeli az 1956-ban az idegen elnyomás és 

zsarnokság ellen föllázadt emberek, közösségek bátorságát, 

feladatvállalását, adott esetekben hősiességét, a hazafiságra 

nevelés és a nemzeti öntudat megerősítése érdekében. Együtt 

érez a szabadságharc hőseinek és áldozatainak sorsával, 

szolidáris velük.  

Felismeri, hogy a XX. században a két totalitárius diktatúra 

miképpen és milyen áldozatok árán alakította a világ, és benne 

Magyarország sorsát. Megismeri a kommunista diktatúrák 

embertelenségét, az ebből fakadó elnyomás, az alacsony 

életszínvonal jellegzetességeit, a vasfüggöny mögötti bezártság 

képtelen világát. Ismeretek merít az akkor élt emberek 

visszaemlékezéseiből, valamint a vonatkozó múzeumok 

anyagából is. Véleményt fogalmaz meg, melyet képes vitában 

képviselni.  

 

Témák  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
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Magyarország 1945– 

1948 között.  

 

Kommunista diktatúra: 

Rákosi, a diktátor.  

 

A személyes szabadság  

korlátozása, a mindennapi 

élet az ötvenes években.  

Hétköznapok és ünnepek. 

Logikai műveletek 

fejlesztése  

Az 1956-os magyar 

forradalom és 

szabadságharc. 

Ismeretszerzés, tanulás:  

– Információk, 

adatok, tények 

gyűjtése, 

értelmezése. (Pl. a 

korszak tanúinak 

meghallgatása, 

jegyzetek készítése.).  

– Az 1956-os 

események nyomon 

követése több 

szálon. Adatgyűjtés,  

fotók, filmek, a Terror  

Háza Múzeum 

meglátogatása. 

Vitafórum a 

visszaemlékezésekről. 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Történelmi 

személyiségek (pl. 

Rákosi és társai) 

jellemzése.  

– A felszámolt polgári  

Magyar nyelv és 

irodalom: 

Illyés Gyula: Egy mondat 

a zsarnokságról; Tamás 

Lajos: Piros a vér a pesti 

utcán; Márai Sándor: 

Mennyből az angyal.  

 

Vizuális kultúra: Az 

ötvenes évek építészete. 

Az első lakótelepek. A 

korszak jellemző 

képzőművészeti 

alkotásai.  

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret:  

 Játékfilmek (pl. Bacsó  

Péter: A tanú; Goda 

Krisztina: Szabadság, 

szerelem).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+1 óra  
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  életforma és az új 

életkörülményeinek 

összehasonlítása.  

 

Kommunikáció:  

– Saját vélemény 

megfogalmazása a 

Rákosi-diktatúráról.  

 

Tájékozódás térben és 

időben:  

– A magyar 

internálótáborok 

helyének megkeresése 

Magyarország térképén 

(pl. Recsk, Hortobágy). 

– Az 1956. október 23. és 

november 4. közötti 

események kronológiai 

sorrendbe állítása.  

– Magyarország 

vaktérképén az 1956ban 

hazánkra törő szovjet 

csapatok útvonalának 

bejelölése.  

  

Értelmező 

kulcsfogalom  

Ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, 

interpretáció, történelmi nézőpont.  

 

Tartalmi 

kulcsfogalom  

Társadalom, társadalmi csoport, felemelkedés, lesüllyedés, migráció, 

életmód, város, nemzet, nemzetiség;  

gazdaság, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági 

szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, 

politika, állam, államforma, köztársaság, államszervezet, 

közigazgatás, szuverenitás, demokrácia, diktatúra, emberi jog, 

állampolgári jog, vallásüldözés, egyházüldözés, vallásszabadság. 
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Fogalmak, 

adatok  

Fogalmak: népbíróságok, államosítás, internálás, pártállam, ÁVH, 

kitelepítések, tervgazdaság, kollektivizálás, szövetkezet, 

tömegpropaganda, 

Személyek: Tildy Zoltán, Rákosi Mátyás, Nagy Ferenc, Kovács Béla, 

Mindszenty József, Nagy Imre, Kádár János.  

Topográfia: Debrecen, Recsk, Hortobágy.  

Évszámok: 1945. november (választások Magyarországon), 1946 (a  

második köztársaság és az új forint), 1947 (a kékcédulás választások, 

a párizsi béke), 1956. október 23. (forradalom kitörése), 1956. 

november 4. (a forradalom leverésének kezdete). 

 

 

  

 

Tematikai egység 

A két világrendszer versengése, a szovjet tömb 

felbomlása  

Órakeret 

6 óra  

+1 óra  

Össz: 7  

Előzetes tudás 

A háború után kialakuló két világrendszer, a hidegháború 

időszakának kezdete. Integrációs törekvések a politikai és 

gazdasági életben, új katonai szövetségek létrehozása. A 

háború után a nemzetek közötti összefogásnak egyre nagyobb 

a szerepe.  

 

A tematikai 

egység 

nevelésifejlesztési 

céljai 

A tanuló felismeri a kommunista államberendezkedés 

fejlődésképtelenségét, tudatosulnak benne a bukás 

körülményei és következményei. Megismeri a két 

világrendszer vetélkedésének főbb történéseit. Felismeri a 

szovjet típusú országokban végbemenő rendszerváltozás 

lényegi elemeit.  

Képes a korszak főbb eseményeinek feldolgozására internet 

segítségével, korabeli sajtótudósítások és filmhíradók, 

valamint dokumentumfilmek felhasználásával.  

 

Témák  

Fejlesztési 

követelmények  Kapcsolódási pontok 
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A gazdaság két útja:  

piacgazdaság és 

tervgazdaság.  

 

Az életmód változása, a 

populáris kultúra 

kialakulása és terjedése a 

világban.  

Öltözködés, divat.  

 

Tudományos és technikai 

forradalom.  

Fegyverkezési verseny és 

űrprogram.   

Felfedezők, feltalálók. 

Önálló ismeretszerző 

képesség fejlesztése A 

nyugati integráció. Az 

enyhülés kezdetei.  

államférfiak.  

 

Az európai szovjet típusú 

rendszer összeomlása. 

Birodalmak.  

 

A rendszerváltó 

KözépKelet-Európa. 

Németország egyesülése.  

A Szovjetunió és  

Jugoszlávia felbomlása. 

Ismeretszerzés, tanulás:  

– Adatok, képek gyűjtése 

a fegyverkezési és 

űrprogramról.  

– Információk gyűjtése a 

nagyhatalmak politikai 

és gazdasági 

helyzetéről.  

Hasonlóságok és 

különbségek 

felismerése, 

megfogalmazása.  

 

Kritikai gondolkodás:  

– Problémák felismerése, 

a szocialista gazdaság 

egyre jobban 

megmutatkozó 

gyengeségeinek 

elemzése (pl. a 

tervutasításos 

rendszer). 

– Érvek, ellenérvek 

gyűjtése a két rendszer 

(kapitalizmus és 

szocializmus) 

működésének 

értékeléséhez. 

Vitafórum rendezése.  

– A lényeg kiemelése, a  

Földrajz: 

Közép- és Kelet-Európa 

országhatárainak 

változása.  

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret:  

A XX. század második 

felének filmművészete. 

(Pl. Florian Henckel 

vonDonnersmarck: A 

mások  

élete.) 

 

Informatika:  

Adatok gyűjtése interneten 

jeles történelmi 

személyekről (pl.  

Gorbacsov, Szaharov, II. 

János Pál, Reagan), 

eseményekről (pl. a berlini 

fal lebontása).  

 

Ének-zene: 

John Cage. Emerson – 

Lake – Palmer: Egy 

kiállítás képei; John 

Williams: Filmzenék (pl. 

Csillagok háborúja, Harry 

Potter).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+1 óra  
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  kulcselemek 

megértetése 

grafikonok és képek 

alapján.  

 

Kommunikáció: A 

szocialista és a kapitalista 

rendszer bemutatása 

szóban, kiselőadás tartása 

a szocializmusról 

források, olvasmányok 

alapján.  

 

Tájékozódás térben és 

időben:  

Történelmi térkép és mai 

földrajzi térkép 
együttes használata.  

(Pl. a közép- és 

keleteurópai országok 

földrajzi helyzetének 

meghatározása.) 

  

Értelmező 

kulcsfogalom  

Történelmi idő, változás és folyamatosság, tény és bizonyíték, 

történelmi nézőpont.  

 

Tartalmi 

kulcsfogalom  

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

életmód, város, gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági 

rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági 

kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, politika, állam, 

államforma, köztársaság, államszervezet, parlamentarizmus, 

közigazgatás, szuverenitás, népképviselet, demokrácia, diktatúra, 

emberi jog, polgári jog, vallás, vallásüldözés. 

 

Fogalmak, 

adatok  

Fogalmak: tervgazdaság, piacgazdaság, beat-korszak, 

olajárrobbanás, atomkatasztrófa, mamutcégek, nemzetközi 

pénzvilág, csúcstechnológia.  

Személyek: Brezsnyev, Kennedy, Reagan, Gorbacsov, II. János Pál. 

Topográfia: Ukrajna, Észtország, Lettország, Litvánia, Csehország, 

Szlovákia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Németország, Prága, 

Csernobil.  

Évszámok: 1962 (a kubai rakétaválság), 1968 (a „prágai tavasz”, 

nyugati diáklázadások), 1989 (a berlini fal lebontása), 1991 (a 

Varsói Szerződés és a KGST felszámolása, a Szovjetunió 

felbomlása), 1991-1999 (a délszláv háború), 1991-2004  
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(Jugoszlávia felbomlása), 1993 (Csehszlovákia szétválása, 

Csehország és Szlovákia létrejötte), 1999 (Jugoszlávia NATO 

bombázása). 

 

 

 

Tematikai egység A Kádár-korszak jellemzői  

Órakeret 

8 óra  

+1 óra  

Össz:9  

Előzetes tudás 

A kétpólusú világ megszűnése, az európai szovjet típusú rendszerek 

összeomlása. A Szovjetunió, a szovjet típusú rendszer története 1917– 

1990/1991 között.  

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai 

A tanuló megismeri az 1956-ot követő kegyetlen megtorlást, tudatosul 

benne a társadalom és a hatalom közötti kényszerű kompromisszum 

eredménye és kártékony volta.  

Képes önálló vélemény alkotására a XX. század közép-kelet-európai 

népeinek történetéről. Megismeri hazánk útját a forradalom utáni 

megtorlástól a kádári időszak, a „legvidámabb barakk” főbb 

eseményein keresztül a rendszerváltozásig.  

A megélt és megírt történelem különbségeinek megfigyelése 

családtörténeti elemek felhasználásával.  

 

Témák  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  
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Az 1956 utáni kádári 

diktatúra, a megtorlás 

időszaka.  

 

A kádári konszolidáció. Élet 

a „legvidámabb barakkban”.  

 

A pártállam csődje.  

A rendszer megváltoztatása 

kezdetei.  

Szociális kompetencia 

fejlesztése  

Ismeretszerzés, tanulás:  

Önálló információgyűjtés a 

kádári diktatúra éveiről. 

(Pl. az 1956-os 

forradalom hőseinek 

elítélése; a szövetkezetek 

létrehozása.) 

 

Kritikai gondolkodás:  

Történelmi folyamat 

elemzése (pl.  

Magyarország útja a 

kommunizmustól 

szocializmus 

bukásáig). Érvek gyűjtése 

ugyanazon korszak egyik, 

illetve másik történelmi 

szereplője mellett, illetve 

ellen.  

 

Kommunikáció: 

 Beszélgetés a 

Kádárrendszer élő 

tanúival. 

 

Tájékozódás térben és 

időben: 

 Gazdasági, társadalmi, 

kulturális különbségek a 

magyar és a korabeli 

nyugat-európai 

társadalmak között. 

Vizuális kultúra:  

Dokumentum- és játékfilmek, 

a Mementó Szoborpark.  

Makovecz Imre építészete, 

Erdélyi Miklós művészete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

+1 óra  

Értelmező  Változás és folyamatosság, tény és bizonyíték, interpretáció, történelmi   

kulcsfogalom  nézőpont.  
 

Tartalmi 

kulcsfogalom  

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, migráció, 

életmód, város, gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, 

termelés, erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági 

teljesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, politika, állam, 

államforma, köztársaság, államszervezet, parlamentarizmus, közigazgatás, 

szuverenitás, népképviselet, demokrácia, diktatúra, emberi jog, polgári jog, 

vallás. 
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Fogalmak, 

adatok  

Fogalmak:munkásőrség,konszolidáció, népfelkelés,puha diktatúra, 

amnesztia, háztáji, pártállam, szamizdat, demokratikus ellenzék.  

Személyek: Kádár János.  

Topográfia: Salgótarján, Szászhalombatta, Bős-Nagymaros, Monor, 

Lakitelek.  

Évszámok: 1958 (Nagy Imre és vádlott társai kivégzése), 1968 (az új 

gazdasági mechanizmus), 1985 (monori találkozó), 1987 (a lakiteleki 

találkozó), 1989 (Nagy Imre és mártírtársainak újratemetése, a harmadik 

köztársaság kikiáltása). 

 

 

 

Tematikai egység 

Az egységesülő Európa, a globalizáció 

kiteljesedése   

Órakeret 

6 óra  

+1 óra  

Össz:7  

Előzetes tudás 

A XX. század utolsó harmadának legfontosabb technikai 

újításai. A nyugat-európai integráció kezdetei. A szovjet tömb 

felbomlása. Politikai fordulat a rendszerváltó kelet-európai 

államokban.  

 

A tematikai 

egység 

nevelésifejlesztési 

céljai 

A tanuló mérlegeli a globalizációs folyamatok előnyeit és 

hátrányait, képes megítélni a történelmi-társadalmi kérdéseket, 

folyamatokat a demokratikus értékek jegyében. Belátja a 

globalizáció és a rendszerváltozás közötti összefüggéseket. 

Kialakul benne a kisebbségek iránti megértés, a demokratikus 

és a környezettudatos gondolkodás. Azonosul az egységes 

Európa gondolatával, felkészül a közéletben való tudatos 

részvételre.  

 

Témák  

Fejlesztési 

követelmények Kapcsolódási pontok 

 

Az Európai Unió létrejötte 

és működése.  

Egyezmények, szövetségek.  

 

A közelmúlt háborúi, 

válsággócai (Közel-Kelet, 

Afganisztán, Irak, Irán).  

 

A globális világ  

Ismeretszerzés, tanulás:  

–A személyes 

tapasztalatokra 

alapozott információk 

gyűjtése (pl. a televízió, 

a mobiltelefon, az 

internet) előnyeiről és 

hátrányairól. 

 

Kritikai gondolkodás:  

Földrajz:  

Az Európai Unió 

kibővülése és jelenlegi 

működése.  

 

Biológia-egészségtan: Az 

ökológiai változások 

figyelemmel kísérése a 

XXI. század elején.  
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sajátosságai, 

globalizáció előnyei és 

hátrányai. 

Történelemformáló 

eszmék. Kommunikációs  

képességek fejlesztése 

–Környezeti- és 

atomkatasztrófák 

értékelése egy mai 

tizenéves. 

 

Kommunikáció:  

 Önálló vélemény 

megfogalmazása a 

szűkebb és tágabb 

környezetünket 

befolyásoló 

tényezőkről. 

 

Tájékozódás térben és 

időben:  

 A rendszerváltás 

(rendszerváltozás) 

ütemének 

összehasonlítása a volt 

szocialista 

országokban. 

Mozgóképkultúra 

és médiaismeret: A 

XXI. század első 

évtizedének 

filmművészete.  

 

Erkölcstan:  

Az ember szerepe, helye a 

gyorsan változó világban. 

+1 óra  

 

 

 

 

 

 

 

 

Értelmező 

kulcsfogalom 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, tény és bizonyíték, 

történelmi nézőpont. 

 

Tartalmi 

kulcsfogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

életmód, város, gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági 

rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági 

kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, politika, állam, 

államforma, köztársaság, államszervezet, parlamentarizmus, 

közigazgatás, szuverenitás, népképviselet, demokrácia, diktatúra, 

emberi jog, polgári jog, vallás, vallásüldözés. 

 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: multikulturalizmus, terrorizmus, migráció, , integráció, 

euró, internet, tömegkommunikáció.  

Topográfia: az EU tagállamai.  

Évszámok: 1992 (a maastrichti szerződés aláírása), 1995 (a 

schengeni egyezmény életbe lépése), 2002 (az euró bevezetése), 

2001. szeptember 11. (terrortámadások az Egyesült Államokban), 

2004 (tíz új tagállam csatlakozik az EU-hoz, köztük Magyarország 

is). 

 

 

 

Tematikai egység 

Demokratikus viszonyok megteremtése és 

kiépítése Magyarországon   

Órakeret 

5 óra  

+1 óra  

Össz:6  
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Előzetes tudás A Kádár-korszak legfontosabb általános jellemzői. Az 

egypártrendszer működésének alapelvei. A pártállam 

csődjének okai és jelei a Kádár-korszak utolsó éveiben.  

 

A tematikai 

egység nevelési- 

A tanuló felismeri a demokratikus átalakulás  

jelentőségét, az ezt tagadó álláspontokat kritikával illeti,  

 

 

fejlesztési céljai a következményeket differenciáltan értékeli. Megismeri 

a demokratikus intézményrendszer működése 

fontosságát, erősödik benne a haza iránt érzett 

elkötelezettség érzése.  

Sokoldalúan felkészül a jövendő közéleti szerepekre. 

(Pl. A demokrácia játékszabályainak dramatikus 

módszerrel történő tanulása. A vitakultúra fejlesztése.)  

 

Témák  Fejlesztési 

követelmények  

Kapcsolódási pontok  
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A demokratikus 

jogállam megteremtése.  

 

Magyarország 

csatlakozása a 

NATOhoz és az 

Európai Unióhoz.  

 

A gazdasági élet és a 

jogi intézményrendszer 

a mai Magyarországon.  

 

A magyarországi 

nemzetiségek és 

etnikai kisebbségek.  A 

cigány (roma) 

népesség helyzete.  

 

A határon túli 

magyarság sorsa a 

rendszerváltozást 

követően.  

Kisebbség, nemzetiség.  

 

Szociális kompetencia 

fejlesztése 

Ismeretszerzés, tanulás:  

 Ismerkedés a 

jogállamiság 

intézményrendszeréve 

l. Következtetések 

levonása, majd azok 

rendszerezése. A napi 

közéletből vett példák 

felsorakoztatása.  

 Tapasztalatok 

gyűjtése a család, a 

szűkebb és tágabb 

környezet, az iskola 

mindennapi életéből.  

 

Kritikai gondolkodás:  

 A határon túl élő 

magyarok sorsának 

megismerése, a valós 

és fiktív elemek 

megkülönböztetése. 

Történetek, élő 

tanúk 

visszaemlékezései, 

azok meghallgatása. 

(Pl.a rendszerváltás 

korának aktív 

szereplői és tanúi.).  

 

Kommunikáció: 

 Saját vélemény  

kialakítása a 

rendszerváltás 

éveinek dilemmáiról 

és eseményeiről. 

 A médiumok hírei és 

a környezetben 

tapasztalt valóság 

összehasonlítása.  

 

Földrajz: 

A Kárpát-medence 

magyarok által lakott 

területeinek 

meghatározása, 

vaktérképre rajzolása.  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

A családok 

életszínvonalának 

változása a 

rendszerváltást 

követően.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 1 

óra  

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

1309 

 

  
Tájékozódás térben és 

időben: 

 Az erdélyi, 

kárpátaljai, felvidéki 

és délvidéki magyarok 

életviszonyainak 

összehasonlítása 

egymással és a hazai 
viszonyokkal. 

 Jelentősebb határon 

túli magyarlakta 

települések bejelölése 

vaktérképre. 

  

Értelmező 

kulcsfogalom  

Változás és folyamatosság, tény és bizonyíték, interpretáció, 

történelmi nézőpont.  

 

Tartalmi 

kulcsfogalom  

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi 

mobilitás, felemelkedés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, 

alsó réteg, migráció, életmód, város, gazdaság, gazdasági 

tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági 

teljesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, politika, 

állam, államforma, köztársaság, államszervezet, 

parlamentarizmus, közigazgatás, szuverenitás, népképviselet, 

demokrácia, diktatúra, emberi jog, polgári jog, vallás. 

 

  

Fogalmak, 

adatok  

Fogalmak: privatizáció, rendszerváltás/rendszerváltozás, pluralizmus, 

demokratikus intézményrendszer, jogállam.  

Személyek: Antall József, Göncz Árpád, Horn Gyula, Orbán Viktor, Mádl 

Ferenc. Topográfia: Erdély, Kárpátalja, Felvidék, Délvidék, Várvidék 

(Burgenland). Évszámok: 1990 (szabad, többpárti választások 

Magyarországon), 1991 (a szovjet csapatok távozása hazánkból), 1999 

(csatlakozás a NATO-hoz), 2004 (Magyarország EU-tag lett). 

 

 

Tematikai egység  Társadalmi szabályok 

Órakeret 

3 óra  

Előzetes tudás  

Az emberi együttélésre vonatkozó hétköznapi és iskolai szabályok 

ismerete.   
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai 

A legfontosabb együttélési szabályok jellemzőinek tudatosítása.  

Különféle típusú társadalmi szabályok értelmezése, a közös és az eltérő 

vonások felismertetése. Annak beláttatása, hogy minden közösséget a 

résztvevők által elfogadott írott és íratlan szabályok hoznak létre és 

tartanak fenn. A saját életre vonatkozó szabályok azonosítása.  

Témák  Fejlesztési feladatok  Kapcsolódási pontok  

Szokás, hagyomány, illem, 

erkölcs.  

 

A jogi szabályozás 

sajátosságai.  

 

Jogok és kötelességek.  

 

Az alapvető emberi jogok. A 

gyermekek jogai, diákjogok.  

 

Egyenlőség és 

egyenlőtlenségek a 

társadalomban.  

 

Tapasztalatszerzés:  

valamilyen hivatalos ügy 

elintézésében.  

Ismeretszerzés, tanulás:  

– A médiából vett példák 

azonosítása az alapvető 

emberi jogok 

érvényesülése, illetve 

megsértése témakörében.  

– Társadalmi 

egyenlőtlenségek és 

egyenlőségek azonosítása 

történelmi példák alapján.  

 

Kritikai gondolkodás:  

– Személyes tapasztalatok 

és korábban tanult 

ismeretek kapcsolása a 

szokás, a hagyomány, az 

illem, az erkölcs és a jog 

fogalmához.  

– Különböző társadalmi 

szabályok 

összehasonlítása és 

tipizálása.  

– Jogok és kötelezettségek 

egymáshoz kapcsolása a 

közösségi életben.  

 

Kommunikáció:  

Hon- és népismeret:  

Magyar népszokások.  

 

Biológia-egészségtan: Az 

élővilággal szembeni 

kötelességeink, és az állatok 

jogai.  

 

Erkölcstan: 

Szabadság és korlátozottság. 

Színesedő társadalmak. A 

társadalmi együttélés közös 

normái.  

 –Érvelés valamilyen diákjog 

érvényesítésének 

szükségessége mellett.  

 

Kulcsfogalmak 
Társadalom, norma, szabály, jog, kötelesség.  

Fogalmak 
Szokás, hagyomány, illem, erkölcs, alapvető emberi jog, gyermeki jog, 

hivatal, egyenlőség, társadalmi különbség, társadalmi egyenlőtlenség.  
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Tematikai egység  Állampolgári alapismeretek 

Órakeret 

5 óra  

+1 óra  

Össz:6  

Előzetes tudás  

A politikai ideológiák és struktúrák történelmileg kialakult 

alaptípusainak ismerete.  

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai 

Az állampolgári felelősség kialakítása. A köz- és egyéni 

érdek összeegyeztethetőségének problémái. Napjaink 

legjellemzőbb politikai rendszereinek megismertetése, és az 

ezzel kapcsolatban korábban tanultak fogalmi rendszerezése.  

A modern politikai rendszer működési mechanizmusának 

nagy vonalakban való áttekintése. Az önálló véleményalkotás 

gyakoroltatása egy-egy konkrét politikai jelenséggel 

kapcsolatban.   

 

Témák  Fejlesztési feladatok  Kapcsolódási pontok   

Államformák (királyság, 

köztársaság).  

 

Politikai rendszerek 

(demokrácia, diktatúra).  

 

A demokratikus állam 

működésének alapelvei 

(hatalommegosztás, 

hatalomgyakorlás és 

társadalmi kontroll).  

 

Állampolgári jogok és 

kötelességek.  

Állampolgári kompetencia  

fejlesztése  

Magyarország politikai 

intézményei 

(államszervezet és 

társadalmi 

érdekképviseletek).  

 

A média, mint hatalmi ág. 

A nyilvánosság szerepe a 

közéletben.  

Ismeretszerzés, tanulás:  

 Az államformákra és 

politikai rendszerekre 

vonatkozó történelmi 

ismeretek bemutatása 

szóban vagy írásban.  

 A magyarországi 

törvényalkotás 

folyamatának 

megértése.  

 A nyilvánosság 

politikai szerepének 

igazolása a médiából 

vett példák 

segítségével.  

 

Kritikai gondolkodás:  

 Vita az állampolgári 

jogok és kötelességek 

viszonyáról, ezek 

magyarországi 

érvényesüléséről.  

 A média és a politikai 

hatalom viszonyának 

elemzése konkrét  

Erkölcstan: 

Tágabb otthonunk - 

Európa. A média és a 

valóság.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+1 óra  
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Tapasztalatszerzés: 

részvétel a 

diákönkormányzat 

munkájában.  

példák alapján.    

Kulcsfogalmak 

Állam, politikai rendszer, államforma, királyság, köztársaság, 

hatalom, intézmény, szervezet, kormányzás, demokrácia, 

diktatúra, szélsőséges pártok és mozgalmak, államszervezet, 

hatalommegosztás.  

 

Fogalmak 
Hatalmi ág, érdekképviselet, állampolgári jogok, állampolgári 

kötelességek, közjó, politikai intézmény, média, közélet, 

nyilvánosság.  

 

 

 

Tematikai egység  Pénzügyi és gazdasági kultúra  

Órakeret 

5 óra  

Előzetes tudás  

A munka világával kapcsolatos ismeretek és személyes tapasztalatok. 

Kamatszámítás.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai 

A tudatos tervezés és a személyes felelősségvállalás hangsúlyozása.  

Néhány gazdasági-pénzügyi alapfogalom megismertetése. A 

gazdaságról való gondolkodás megalapozása és formálása a 

gazdasági szereplők azonosításán és a saját gazdasági szerepe 

tudatosításán keresztül.  

A gazdaságra vonatkozó korábbi ismeretek rendszerezése.  

Témák  Fejlesztési feladatok  Kapcsolódási pontok  
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A gazdaság legfontosabb 

szereplői, és kapcsolatuk a 

piacgazdaságban  

(háztartások, vállalatok, 

állam, külföld, piac, pénzügyi 

közvetítők).  

 

A pénz funkciói és formái  

(érme, bankjegy, 

pénzhelyettesítők, 

bankkártyák). Az infláció.  

 

Pénzintézetek és  

tevékenységük (betétgyűjtés, 

hitelezés, kamat, tőke, 

árfolyam).  

 

Egy diák lehetséges 

gazdasági szerepei (munka, 

fogyasztás, gazdálkodás a 

zsebpénzzel).  

Ismeretszerzés, tanulás:  

 A piacgazdaság 

modelljének megalkotása, 

a szereplők és a piacok 

közötti kapcsolatrendszer 

megértése.  

 Kiselőadások tartása a 

pénztörténet főbb 

korszakairól.  

 Egy külföldi 

osztálykirándulás 

költségvetésének 

elkészítése – a valuták 

közötti váltás 

gyakorlásával együtt.  

 

Kritikai gondolkodás:  

 Gazdasági-pénzügyi 

döntések szimulálása 

néhány feltételezett 

gazdasági változás  

Földrajz:  

A gazdaság ágazatai. A 

magyar gazdaság főbb 

működési területei.  A piac 

működésének alapelvei. A 

pénz szerepe a 

gazdaságban. Nemzeti és 

közös valuták. Árfolyam, 

valutaváltás.  

 

Matematika:   

Kamatszámítás.  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat:  

Korszerű pénzkezelés.  

 

Tapasztalatszerzés: internetes 

tájékozódás árfolyamokról és 

befektetési lehetőségekről.  

tükrében.  

Nyert, illetve feláldozott 

haszon mérlegelése 

néhány gazdasági 

döntésben.  

 

Kulcsfogalmak 
Munka, gazdaság, piac, pénz, termelés, fogyasztás.  

Fogalmak 

Piacgazdaság, háztartás, vállalat, belföld, külföld, pénzintézet, pénzügyi 

közvetítő, bankjegy, pénzhelyettesítő, költségvetés, bevétel, kiadás, 

egyenleg, megtakarítás, betét, kötvény, befektetési jegy, hitelfelvétel, 

kamat, árfolyam, infláció.  

 

 

Tematikai egység  Háztartás és családi gazdálkodás  

Órakeret 

5 óra  

Előzetes tudás  

Személyes tapasztalatok a családi – háztartási gazdálkodással 

kapcsolatban. Kamatszámítás.  
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai 

Egyéni felelősség, kezdeményezőképesség és az alkotó munka 

szerepének tudatos felismertetése.  

A pénzkezelés alapvető fogalmainak megértetése a családi gazdálkodás 

legfontosabb kérdéseihez kapcsolódóan.  

Témák  Fejlesztési feladatok  Kapcsolódási pontok  

Családi bevételek: 

munkával szerzett 

jövedelmek, nem munkával 

szerzett jövedelmek 

(társadalmi juttatások, 

tulajdonból származó 

jövedelmek, örökség, 

nyeremény, vagyon).  

 

Családi kiadások:  

létszükségleti kiadások 

(élelem, ruházkodás, lakás, 

közüzemi szolgáltatások), 

egyéb kiadások 

(oktatásikulturális, szabadidős 

és rekreációs kiadások).  

 

Takarékosság a háztartások 

fogyasztásában és 

vásárlásában  

(energiahasználat, beruházás, 

tudatos vásárlás, 

hulladékkezelés és 

újrahasznosítás).  

Ismeretszerzés, tanulás: A 

családi és a személyes 

szükségletek, illetve vágyak 

számbavétele. Ezek 

rangsorolása és szimulációs 

gyakorlat keretében való 

összevetése a reális 

lehetőségekkel.  

 Különféle 

élethelyzetekhez 

kapcsolódó családi 

költségvetések tervezése.  

 Számításokkal  

alátámasztott választás 

minimum két banki 

megtakarítási lehetőség 

közül.  

 A háztartási megtakarítási 

lehetőségek 

azonosításának 

gyakorlása szituációs 

játék keretében.  

 Lakossági folyószámla  

Földrajz:  

Egy termék árát befolyásoló 

tényezők. Kiadás és bevétel. 

Különböző fizetési módok. A 

fogyasztási szokások 

változásai.  

 

Matematika:   

Diagramok, táblázatok, 

grafikonok – adatleolvasás, 

készítés, értelmezés. Kamatos 

kamat, befektetés és hitel. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

A háztartás és a 

közszolgáltatások.  

Hulladékgazdálkodás.  

 

Családi pénzkezelési 

technikák (megtakarítás és 

befektetés, hiány és hitel, 

bankszámlák, bankkártyák és 

banki műveletek).  

 

Tapasztalatszerzés: látogatás 

egy pénzintézetben, a 

lakossági folyószámlákhoz 

kapcsolódó banki 

tevékenységek megismerése.  

adatainak értelmezése. A 

családi bevételek és 

kiadások szerkezetének 

grafikus ábrázolása.  

 

Kulcsfogalmak 
Család, szükséglet, munka, tulajdon, jövedelem.  
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Fogalmak 

Háztartás, költségvetés, bevétel, kiadás, társadalmi juttatás, tulajdonból 

származó jövedelem, örökség, nyeremény, vagyon, létszükségleti kiadás, 

nem létszükségleti kiadás, beruházás, egyenleg, megtakarítás, befektetés, 

hitel, kamat, bank, bankszámla, bankkártya, banki művelet, lakossági 

folyószámla.  

 

 

Tematikai egység  Médiakörnyezet, a média funkciói, a nyilvánosság  

Órakeret 

3 óra  

Előzetes tudás  

Személyes és közvetett kommunikáció megkülönböztetése.  

Minden médiumra kiterjedő, személyes médiahasználati tapasztalatok.  

A tematikai 

egység 

nevelésifejlesztési 

céljai  

A média, kitüntetetten az audiovizuális média és az internet társadalmi 

szerepének, működési módjának tisztázása, az önálló és kritikus attitűd 

kialakítása, a kritikai médiatudatosság fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

 Az internet, a televízió, a videojáték (mozi, rádió, újság) 

szerepének meghatározása. A média használata a 

mindennapokban.  

 A különféle médiatartalmak értelmezése, a média funkcióinak 

(megörökítés, tájékoztatás, vélemények befolyásolása, 

jövedelemszerzés, szórakoztatás, gyönyörködtetés, önkifejezés) 

azonosítása.  

 A nyilvánosság jelentésének és jelentőségének meghatározása, 

szerepének tisztázása az egyes korokban és társadalmakban.  

Informatika:  

Tájékozódás néhány 

online szolgáltatás 

céljáról lehetőségéről. 

Az internet 

kommunikációs 

szolgáltatásai (MSN, 

Skype, VoIP, chat, 

blog).  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Média, tömegkommunikáció, médiahasználat, funkció, médiaszöveg.  

nyilvánosság.   

 

 

Tematikai egység  A médiamodellek és intézmények. 

Órakeret 

3 óra  

Előzetes tudás  

A médiakörnyezet szereplőinek azonosítása: a 

fogyasztók/felhasználók és a médiatartalom-előállítók.  

 

 
Információk saját környezet médiahasználati szokásairól.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Annak megértetése, hogy miért jelenik meg a média közönsége kettős 

szerepben: mint vásárló és mint áru.  

A résztvevő és aktív állampolgári szerep elsajátítása, kritikai 

képességek fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  
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 A médiapiacon az olvasóért, nézőért, felhasználóért folyó 

verseny szereplői, jellemzői és eszközei.  

 A fontosabb médiamodellek (közszolgálati, kereskedelmi, 

közösségi média) és jellemzői, valamint azok 

megkülönböztetése.  

 A médiaintézmények célközönségei (életkor, nem, végzettség, 

kulturális és egzisztenciális héttér, érdeklődés).  

 A közösségi hálózatok funkciói, jellemzői.  

Magyar nyelv és 

irodalom:  

A beszélő és az 

elbeszélő szerep, a 

mindentudó és a 

tárgyilagos elbeszélői 

szerep 

különbözősége, a 

közvetett és a 

közvetlen 

elbeszélésmód 

eltérései.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Közszolgálati média, kereskedelmi média, közösségi média.  

 

 

Tematikai egység  

A média társadalmi szerepe, használata –   

Reklám és hír a hagyományos és az új médiában 

Órakeret 

2 óra  

Előzetes tudás  

A kereskedelmi kommunikáció (reklám) megjelenési helyeinek, 

alapformáinak ismerete.  

A hírgyártáshoz kapcsolódó meghatározó tevékenységek (pl. újságíró, 

fotóriporter) ismerete.  

A tematikai 

egység 

nevelésifejlesztési 

céljai  

A „naiv fogyasztói” szemlélet átértékelése, az önálló és kritikus attitűd 

kialakítása, a kritikai médiatudatosság fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

– A reklámok a hirdetés és a médiaipar jellemzői.  

– A hírgyártás folyamatának, szereplőinek azonosítása.  

– A hír, a kommentár és a hírérték fogalmának meghatározása.  

– A pártatlanság és korlátai.  

Vizuális kultúra: 

Reklámhordozó  

felületek gyűjtése, 

csoportosítása, 

olvasása, értelmezése 

a reklámkészítő 

szándéka és 

kifejezésmódja közötti 

összefüggés alapján.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Hír, kommentár, hírérték, hírverseny, pártatlanság, hírportál, közösségi 

oldal.  
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A fejlesztés várt 

eredményei akét  

évfolyamos ciklus 

végén  

Az újkori és modernkori egyetemes és magyar történelmi jelenségek, 

események feldolgozásával a jelenben zajló folyamatok előzményeinek 

felismerése, a nemzeti azonosságtudat kialakulása.  

A múltat és a történelmet formáló, alapvető folyamatok, összefüggések 

felismerése (pl. technikai fejlődésének hatásai a társadalomra és a 

gazdaságra) és egyszerű, átélhető erkölcsi tanulságok (pl. társadalmi 

kirekesztés) azonosítása, megítélése.  

Az új- és modernkorban élt emberek, közösségek élet-, gondolkodás- és 

szokásmódjainak azonosítása, a hasonlóságok és különbségek 

felismerése.  

A tanuló ismerje fel, hogy a múltban való tájékozódást segítik a 

kulcsfogalmak és fogalmak, amelyek segítik a történelmi tájékozódás és 

gondolkodás kialakulását, fejlődését.  

Ismerje fel, hogy az utókor a nagy történelmi személyiségek, nemzeti 

hősök cselekedeteit a közösségek érdekében végzett tevékenységek 

szempontjából értékeli, tudjon példát mondani ellentétes értékelésre. 

Ismerje a XIX.-XX. század nagy korszakainak megnevezését, illetve 

egy-egy korszak főbb jelenségeit, jellemzőit, szereplőit, összefüggéseit. 

Ismerje a magyar történelem főbb csomópontjait egészen napjainkig. 

Legyen képes e hosszú történelmi folyamat meghatározó szereplőinek 

azonosítására és egy-egy korszak főbb kérdéseinek felismerésére. Ismerje 

a korszak meghatározó egyetemes és magyar történelmének eseményeit, 

évszámait, történelmi helyszíneit. Legyen képes összefüggéseket találni a 

térben és időben eltérő fontosabb történelmi események között, különös 

tekintettel azokra, melyek a magyarságot közvetlenül vagy közvetetten 

érintik.  

Tudja, hogy az egyes népek és államok a korszakban eltérő társadalmi, 

gazdasági és vallási körülmények között éltek, de a modernkor 

beköszöntével a köztük lévő kapcsolatok széleskörű rendszere épült ki. 

Tudja, hogy Európához köthetők a modern demokratikus viszonyokat 

megalapozó szellemi mozgalmak és dokumentumok.  

Tudja, hogy Magyarország a trianoni békediktátum következtében 

elvesztette területének és lakosságának kétharmadát, és közel ötmillió 

magyar került kisebbségi sorba. Jelenleg közel hárommillió magyar 

nemzetiségű él a szomszédos államokban, akik szintén a magyar nemzet 

tagjainak tekintendők.  

Tudja, hogy a társadalmakban eltérő jogokkal rendelkező és vagyoni 

helyzetű emberek alkotnak rétegeket, csoportokat.  

Tudjon különbséget tenni a demokrácia és a diktatúra között, s tudjon 

azokra példát mondani a feldolgozott történelmi korszakokból és 

napjainkból.  

Ismerje fel a tanuló a hazánkat és a világot fenyegető globális 

veszélyeket, betegségeket, terrorizmust, munkanélküliséget.  

Legyen képes különbséget tenni a történelem különböző típusú forrásai 

között, és legyen képes egy-egy korszakra jellemző képeket, tárgyakat, 

épületeket felismerni.  
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Tudja, hogy hol kell a fontos események forrásait kutatni, és legyen 

képes a megismert jelenségeket, eseményeket összehasonlítani. Ismerje 

a híres történelmi személyiségek jellemzéséhez szükséges adatokat, 

eseményeket és kulcsszavakat.  
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 Legyen képes a tanuló történelmi ismeretet meríteni és egyszerű 

következtetéseket megfogalmazni hallott és olvasott szövegekből, 

különböző médiumok anyagából.  

Legyen képes információt gyűjteni adott témához könyvtárban és 

múzeumban; olvasmányairól készítsen lényeget kiemelő jegyzetet. 

Legyen képes könyvtári munkával és az internet kritikus használatával 

forrásokat gyűjteni, kiselőadást tartani, illetve érvelni.  

Ismerje fel a sajtó és média szerepét a nyilvánosságban, tudja azonosítani 

a reklám és médiapiac jellegzetességeit.  

Legyen képes szóbeli beszámolót készíteni önálló gyűjtőmunkával 

szerzett ismereteiről, és kiselőadást tartani.  

Legyen képes saját vélemény megfogalmazása mellett mások 

véleményének figyelembe vételére, és tudjon ezekre reflektálni. Legyen 

képes példák segítségével értelmezni az alapvető emberi, gyermek- és 

diákjogokat, valamint a társadalmi szolidaritás különböző formáit.  

Legyen képes példák segítségével bemutatni a legfontosabb állampolgári 

jogokat és kötelességeket, tudja értelmezni ezek egymáshoz való 

viszonyát.  

Legyen képes a gazdasági és pénzügyi terület fontosabb szereplőit 

azonosítani, illetve egyszerű családi költségvetést készíteni, és mérlegelni 

a háztartáson belüli megtakarítási lehetőségeket.  

 

IDEGEN NYELV  

8. osztály  

 

Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel 

(KER), a tanulók idegen 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 idegennyelv-oktatás 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 mindennapi nyelvhasználatban, ezért a nyelvtanulásban is fontos szerepet játszanak a 

szövegértelmezési és szövegalkotási stratégiák. A recepció során a nyelvhasználó, illetve a 

nyelvtanuló észleli az írott vagy hallott szöveget, azonosítja mint számára lényegeset, felfogja 

mint nyelvi egységet, és összefüggésében értelmezi. A produkció során megtervezi és szóban 

vagy írásban létrehozza a közlendőjét tartalmazó szöveget.  

A sikeres kommunikáció érdekében a tanulóknak meg kell ismerniük és használniuk kell 

azokat a nyelvi eszközöket, amelyekből, és amelyekkel helyesen megformált, értelmes 
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mondanivaló alakítható ki. Tisztában kell lenniük a mondanivaló szerveződésének, 

szerkesztésének elveivel, hogy koherens nyelvi egységgé formálhassák közlendőjüket. 

Ismerniük kell azokat az eszközöket és forgatókönyveket, amelyekkel sikeresen megoldhatók 

a különféle kommunikációs helyzetek. Fel kell ismerniük, 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.   

A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg autentikus, 

a feladatvégzés szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a tanulók maguk is 

viszonylag könnyen 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.  

Az idegen 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.   

A nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a NAT hangsúlyozza a tantárgyközi integráció 

jelentőségét. Fontos, hogy a tanulók az idegen nyelv tanulása során építeni tudjanak más 

tantárgyak keretében szerzett ismereteikre és személyes tapasztalataikra is. Ugyanakkor az 

idegen nyelvvel való foglalkozás olyan ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagíthatja a 

tanulókat, amelyeket más tantárgyak keretében is hasznosítani tudnak.   

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.   

A NAT bizonyos képzési szakaszokra meghatározza a minden tanuló számára kötelező 

minimumszinteket, emellett kitér az emelt szintű képzésben részesülő tanulókkal szemben 

támasztott követelményekre is. A közműveltségi elemeket a tantárgy egyedi jellemzői miatt a 

NAT-ban azok a nyelvi szintek és kompetenciák testesítik meg, amelyeket a nemzetközi 

gyakorlatban és az érettségi követelményrendszerben mérceként használt Közös európai 

referenciakeret (KER)határoz meg. A nyelvi kompetenciák komplex fejlesztéséhez az ajánlott 

témakörök kínálnak kontextust. A NAT által az egyes képzési szakaszokra minimumként 

meghatározott nyelvi szintek a következők:  

 

 

4. évfolyam, 

minimumszint  

8. évfolyam, 

minimumszint  

12. évfolyam, 

minimumszint  

Első idegen nyelv  

KER-szintben nem 

megadható  A2  B1  

Második idegen 

nyelv  –  –  A2   

A kerettanterv az elérendő célokat és nyelvi szinteket kétéves képzési szakaszokra bontva 

határozza meg. Ez alól csupán az általános iskola 4. évfolyama kivétel, mert ezen az 
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évfolyamon kezdődik a kötelező idegennyelv-oktatás, így a képzési szakasz csak egy tanévet 

ölel fel.  

 

 4. évfolyam  6. évfolyam  8. évfolyam  10. évfolyam  12. évfolyam  

Első idegen 

nyelv  
KER- 

szintben nem 

megadható  A1  

A2  

B1 mínusz  B1  

Második  –  –  –  A1  A2  

idegen nyelv       

 

Az idegen nyelvi kerettanterv a KER-ben leírt készségek alapján határozza meg a nyelvtanulás 

fejlesztési egységeit, ezek a hallott és olvasott szöveg értése, a szóbeli interakció, az összefüggő 

beszéd és az íráskészség. A KER-ben meghatározott nyelvi szintek és kompetenciák azonban 

nem mechanikusan, hanem a tanulók életkori sajátosságainak tükrében értelmezve kerültek be 

a kerettantervbe.   

Az idegen 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 idegen nyelv tanulásába, és fordítva, 

az idegen 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 idegen nyelv tanulása segíthet abban, hogy 

tudatosabbá váljon az anyanyelv 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, ma már számos lehetőség kínálkozik 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 blogolás 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.   

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.   
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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.  

Külön táblázat tartalmazza az ajánlott 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.  

A 4–8. évfolyamokra vonatkozó ajánlott 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.   

A kerettanterv a 4. évfolyam, majd később a kétéves fejlesztési ciklusok végén a fejlesztési 

egységek céljaiból és tartalmából kiindulva határozza meg a fejlesztés várható eredményét, 

kapcsolódva a szakasz végére előírt KER-szinthez (kivéve a 4. évfolyamot).   

Az általános iskola 5–8. évfolyamán az idegennyelv-tanítás szervesen épül az alsó 

tagozaton elért eredményekre. Az elsődleges cél a tanulók idegen nyelvi kommunikatív 

kompetenciájának továbbfejlesztése, érdeklődésük fenntartása a nyelvek tanulása és a más 

nyelveket beszélő emberek és kultúrájuk megismerése iránt. A nyelvvel való játékos és 

örömteli foglalkozás, a kezdeti sikerek és a motiváló tanári visszajelzés ebben a nyelvtanulási 

szakaszban is segítik a tanulókat, hogy megmaradjon ösztönös tudásvágyuk és tanulási kedvük, 

bátran használják a rendelkezésükre álló nyelvi eszközöket, növekedjen önbizalmuk, fejlődjön 

önismeretük és önértékelésük. Mindez elengedhetetlen a nyelvtanulás hosszú távú 

eredményessége szempontjából.  

A tanulók az 5–8. évfolyamon minimálisan heti 3 órában tanulják az idegen nyelvet. A 

fejlesztés várható eredménye a 6. évfolyam végén a KER szerinti A1 szint, a 8. évfolyam végén 

az A2 szint. A középfokú oktatás erre a kimeneti szintre épít.   

 

8. évfolyam  

 

A 7–8. évfolyamon idegen nyelvet tanuló diákok A1 szintű nyelvtudással lépnek be a további 

nyelvtanulási folyamatba. Ez a Közös európai referenciakeret (KER) megfogalmazásában azt 

jelenti, hogy „alapszintű” és ezen belül „minimumszintű” nyelvismerettel rendelkeznek. Az 

előző fejlesztési szakaszokban, elsősorban osztálytermi keretek között, már számos olyan 

helyzetben kipróbálták magukat, amelyekben bizonyos feladatok megoldásához 

elengedhetetlenül szükségük volt a nyelvismeretre. Tisztában vannak azzal, hogy személyes 

boldogulásuk egyik fontos feltétele a használható nyelvtudás. Megismerkedtek különféle 

hallott és olvasott célnyelvi szövegekkel, fejlődött a beszédkészségük, és megtanulták, hogyan 

tudják az írást az idegen nyelv tanulásának szolgálatába állítani és egyszerű formában az 

önkifejezés eszközeként használni. A feldolgozott tartalmak révén bepillantottak egy idegen 

kultúrába, és lehetőségük nyílt azt összevetni a magyarral. A nyelvtanulás során kapott pozitív 

visszajelzések önbizalmat adtak nekik, és néhány alapvető nyelvtanulási stratégia 

elsajátításával megtették az első lépéseket az önálló nyelvtanulóvá válás útján.  
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A 7–8. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók idegen nyelvi 

kommunikatív kompetenciájának fejlesztése. Ez továbbra is szoros kölcsönhatásban történik 

az adott életkori szakaszra megfogalmazott nevelési célokkal, és más kulcskompetenciák 

fejlesztésével, elsősorban az anyanyelvi kommunikáció, a szociális kompetencia, az esztétikai-

művészeti tudatosság és kifejezőképesség, valamint a hatékony, önálló tanulás területén. Egyre 

nagyobb szerepet kap a digitális kompetencia. A tanulás tartalmai révén további kapcsolódási 

pontok alakulnak ki a természettudományos és technikai kompetencia, valamint a 

munkaformák révén a kezdeményezőképesség fejlesztésével.   

A nyelvi készségek fejlesztése komplex módon történik, úgy, ahogy azok a valós 

kommunikációs helyzetekben természetes módon összekapcsolódnak. A tanulók egyre több 

autentikus szövegfajtával ismerkednek meg, bővül a szókincsük, szélesedik nyelvtani 

ismereteik köre, egyre magabiztosabban tudják megvalósítani beszédszándékaikat. Amellett, 

hogy az új nyelvtani szerkezetekkel a korábbi fejlesztési szakaszokhoz hasonlóan továbbra is 

kontextusba ágyazva ismerkednek meg, egyre jobban érdeklik őket a nyelvben előforduló 

szabályszerűségek és az anyanyelvükhöz hasonló vagy attól eltérő nyelvtani jelenségek. A 

helyes nyelvhasználatban segítik őket azok a nyelvtani szabályok, amelyeket ők maguk 

fedeznek fel és fogalmaznak meg. Ugyancsak hathatós segítséget jelent számukra, ha 

gyakorlatot szereznek az önértékelés és a társértékelés módszereinek alkalmazásában, sikeres 

próbálkozásaik tudatosításában és hibáik felismerésében, önálló javításában. A helyes 

nyelvhasználat elsajátításában változatlanul nagy szerepe van a nyelvi input minőségének és 

mennyiségének, valamint a tanulói megnyilatkozások esetében a pozitív tanári visszajelzésnek.   

A korábbi témakörök a 7–8. évfolyamon tovább bővülnek és mélyülnek azáltal, hogy a 

tanulók érdeklődése és igényei szerint új szempontokból kerülnek feldolgozásra. Ezek és az 

újonnan feldolgozásra kerülő témák is összhangban állnak a NAT-ban más műveltségi 

területeinek tartalmaival, és lehetővé teszik a tanulók számára, hogy a nyelv eszközével 

alaposabban, árnyaltabban megismerjék szűkebb és tágabb környezetüket. A nyelvtanulás 

iránti motiváció fenntartása szempontjából meghatározó jelentősége van a témák gondos 

megválasztásának, és annak, hogy a tanulók kívánságára időről-időre olyan témák is 

feldolgozásra kerüljenek, amelyek aktuálisan érdeklik, foglalkoztatják őket. A tanulási kedvet 

fokozza, ha a tanulók változatos munkaformák, értelmes tevékenységek és érdekes, kihívást 

jelentő feladatok keretében fejleszthetik nyelvtudásukat.   

Ebben a fejlesztési szakaszban tovább bővül azoknak a nyelvtanulási stratégiáknak a 

köre, amelyeket a tanulók megismernek és alkalmaznak a nyelvórákon. Ezek fokozatos 

elsajátítása lehetővé teszi számukra, hogy az iskolán kívül is egyre inkább hasznosítsák, 

fejlesszék nyelvtudásukat.   

A fejlesztési szakasz célja, hogy a tanulók a 8. évfolyam végére elérjék a KER szerinti A2 

szintet.  

 

 

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.  
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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 

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.  

A fejlesztés tartalma  

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, 

tanulótársakkal, célnyelvi országokból érkező személyekkel folytatott rövid párbeszédek, 

tanári beszéd, interaktív feladatok.  

 

 

 Fejlesztésiegység  Szóbeli interakció  

A1 nyelvi szint, azaz egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt 

Előzetes tudás  beszédfordulatokkal folytatott kommunikáció.  

Egyszerű és közvetlen információcserét igénylő feladatokban 

kommunikáció ismert témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel, 

begyakorolt beszédfordulatokkal;  
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kérdésfeltevés kiszámítható, mindennapi helyzetekben, válaszadás 

a hozzá intézett kérdésekre, illetve rövid párbeszédek  

A tematikai egység  folytatása; nevelési-fejlesztési céljai 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.  Egyszerű, 

tényszerű információk megszerzése és továbbadása.  

Vélemény, gondolat, érzés kifejezése, illetve ezekre való rákérdezés egyszerű nyelvi 

eszközökkel.  

Ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez vagy osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó, 

egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdések feltevése, kérések, felszólítások 

megfogalmazása, illetve az azokra történő válaszadás.  

Részvétel ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó rövid párbeszédben, 

beszélgetésben.   

A célnyelv tudatos használata a tanórai tevékenységek során, spontán kommunikálás 

strukturált, 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 

alkalmazása, illetve szükség esetén a saját mondanivaló átfogalmazása, egyszerűsítése, 

pontosítása a kommunikáció fenntartása érdekében.  

Néhány egyszerű, a beszélgetés strukturálása szempontjából fontos elem megismerése és 

alkalmazása (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, 

felszólítások, kérések, információ hiányán, illetve különbözőségén, véleménykülönbségen 

alapuló szövegek, spontán megnyilvánulások.  

 

 

Fejlesztésiegység  Összefüggő beszéd  

Előzetes tudás  A1 nyelvi szint, azaz felkészülés után rövid szövegek elmondása.  Fen
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai  

Rövid, de egyre bővülő szókincs, egyszerű beszédfordulatok 

alkalmazásával, összefüggő beszéd saját magáról és közvetlen 

környezetéről;   

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.  

A fejlesztés tartalma  

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi elemekkel megfogalmazott szöveg elmondása 

ismert témákról, felkészülés után.  

Történet elmesélése, élménybeszámoló, előre megírt szerep eljátszása egyszerű nyelvtani 

szerkezetekkel, mondatfajtákkal.  

Minta alapján összefüggő szöveg alkotása; szavak, szócsoportok, cselekvéssorok  

összekapcsolása 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 

normához közelítő kiejtés gyakorlása.  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  

Rövid történetek, élménybeszámolók, szerepek, leírások (pl. képleírás, tanulói munka 

bemutatása), előadás, prezentáció, témakifejtés.  

 

 

Fejlesztésiegység  Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás  

A1 nyelvi szint, azaz közös feldolgozást követően egyszerű olvasott 

szövegek lényegének, tartalmának megértése.  
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Az ismerős témákról szóló rövid szövegek megértése;  az 

alapvető információk megtalálása az egyszerű, hétköznapi 

szövegekben;  

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, 

képregények, egyszerű üzenetek, képeslapok, feliratok, étlap, menetrend, egyszerű biztonsági 

előírások, magánlevelek.  

 

 

Fejlesztésiegység  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 

interakciókban;  

gondolatok kifejezése egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt 
mondatsorokban;  

a nyelvismeret kreatívan alkalmazása egyszerű szövegek írására az 

őt érdeklő, ismert témákról;  

az alapvető írásbeli műfajok sajátos szerkezeti és stílusjegyeinek 

felismerése és követése.  
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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 

SMSben használt emotikon, rajz, ábra, diasor).  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  

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

blogbejegyzés.  

 

 

Ajánlott témakörök  

 

Az 5–6. évfolyamon megismert témakörök a tanulók életkorának megfelelően új szempontból, 

magasabb nyelvi szinten újra feldolgozhatók és bővíthetők, ezért az új témák mellett ezek is 

szerepelnek a táblázatban.  

 

 

Heti 

óraszám  

Éves óraszám  

(3,5x36=126)  

90%  10%  

3,5  113  13  

 

Ajánlott témakörök  Kapcsolódási pontok  
Óraszám  

90%  10%  
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Család   

Én és a családom.  

Családi ünnepek.  

Nagyszüleim világa.  

Családfa.  

Erkölcstan: társas kapcsolatok: 

család, otthon; az ember az 

időben: gyermekkor, felnőttkor, 

öregkor.  

 

Hon- és népismeret: családunk 

története  

 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

családi munkamegosztás.  

7  1  

Otthon   

Otthonom, szűkebb 

környezetem.  

Lakóhelyiségek, bútorok, 

berendezési tárgyak. 

Lakóhelyem, tágabb  

Matematika: tájékozódás a 

térben.  

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: család 

és lakóhely.  

8   

 

környezetem.  

Otthonok a célnyelvi országban 

és a nagyvilágban.  

Otthontalanok.  

 

Hon- és népismeret: az én 

városom, falum.  

  

Étkezés  

Napi étkezések.  

Receptek, főzés, sütés, 

főzőműsorok.  

Étkezési szokások a célnyelvi 

kultúrában és a nagyvilágban. 

Tipikus angol és magyar 

ételreceptek.  

Biológia-egészségtan: 

táplálkozás.  

 

Kémia: egészséges táplálkozás: a 

zsírok és cukrok szerepe.  

 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

családi munkamegosztás.  

 

Matematika: halmazok, 

diagramok készítése, 

értelmezése, táblázatok olvasása.  

6  1  

Idő, időjárás  

Évszakok és hónapok.  

A hét napjai és a napszakok.  

Időjárás.  

Természeti katasztrófák. 

Környezetszennyezés és a 

természeti katasztrófák 

kapcsolata.  

Földrajz: éghajlat és lakóhelyek; 

időjárási, éghajlati elemek.  

 

Fizika: természeti katasztrófák.  

6  2  
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Öltözködés 

Ruhadarabok.   

Kedvenc ruháim.  

Divat világa.  

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

öltözködés, divat.  

 

Erkölcstan: szokások, társadalmi 

szabályok.  

5   

Sport  

Testrészek és mozgás. 

Kedvenc sportom.  

Sportok, sportfelszerelések.  

Extrém sportok.  

Biológia-egészségtan: az ember 

megismerése és egészsége.  

 

Testnevelés és sport: mozgásos 

játékok, sportversenyek, 

szabályok.  

6   

Iskola, barátok  

Iskolám, osztálytermünk.  

Tantárgyaim, tanáraim.  

Osztálytársaim, barátaim.  

Iskolai élet más országokban. Az 

angliai iskolarendszer története.  

Erkölcstan: társas kapcsolatok:  

barátság, szeretet, tisztelet, 

egymás segítése.  

7  1  

Szabadidő, szórakozás 

Szabadidős tevékenységek, 

kedvenc időtöltésem.  

Internet, interaktív játékok.  

Testnevelés és sport: sportok.  

 

Ének–zene: zenehallgatás.  

 

6  1  

 

Mozi, színház, zenehallgatás, 

kiállítások.  

Közös időtöltés barátokkal. 

Szabadidős tevékenységek 

Angliában. 

Dráma és tánc: színház, 

előadások.  

 

Vizuális kultúra: múzeumok, 

kiállítások.  

 

Informatika: Az információs 

technológián alapuló 

kommunikációs formák, 

médiainformatika.  

  

Természet, állatok  

Kisállatok, felelős állattartás.  

Kontinensek, tájegységek. 

Hazánk és más országok, más 

kontinensek élővilága.  

 

Biológia-egészségtan: a 

természetföldrajzi környezet és 

az élővilág összefüggései.  

 

Földrajz: földrészek és óceánok, 

felszínformák, hazánk természeti 

adottságai; Európán kívüli 

kontinensek, tájak, országok.  

 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

hobbiállatok gondozása.  

5   
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Ünnepek és szokások 

Ünnepek itthon és a 

nagyvilágban.  

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

hétköznapok, ünnepek.  

 

Hon- és népismeret: találkozás a 

múlttal: ünnepeink eredete és 

szokásrendje.  

6   

Város, bevásárlás  

Városok, települések, falvak.  

Épületek, utcák.  

Vásárlás.  

Látnivalók, nevezetességek 

a lakóhelyemen. Híres 

városok és nevezetességeik.  

Hazánk és Anglia híres városai, 

nevezetességei.  

Matematika: tájékozódás a 

térben, térbeli alakzatok.  

 

Földrajz: országok, városok.  

 

Hon- és népismeret: az én 

városom, falum, a hazai táj, a 

világörökség elemei.  

 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

közlekedés, vásárlás.  

7  1  

Utazás, pihenés  

Vakáció, nyaralás.  

Táborok, osztálykirándulás.  

Utazás belföldön és külföldön.  

Utazás Angliába.  

Földrajz: tájékozódás a földrajzi 

térben, Európa, Európán kívüli 

kontinensek, tájak, országok.  

 

Biológia-egészségtan: az erdők 

világa.  

 

Hon- és népismeret: az én 

városom, falum, a hazai táj, a  

4  1  

 

 világörökség elemei.    

Fantázia és valóság 

Kedvenc olvasmányaim, 

könyveim.  

Képzeletem világa.  

Szituációs játékok.  

Dráma és tánc: dramatikus 

játékok.  

 

Vizuális kultúra: képzeletem 

világa.  

4  1  

Zene, művészetek  

Film- és színházi élményeim. 

Kiállítások, rendezvények, 

koncertek.   

Zenei világnap.  

Daltanulás.  

Ének–zene: zenehallgatás.  

 

Dráma és tánc: színház, 

előadások.  

 

Vizuális kultúra: múzeumok, 

kiállítások.  

4  1  
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Környezetünk védelme 

Veszélyeztetett állat- és 

növényvilág.  

Nevezetes napok: Fák és 

madarak Napja, a Víz 

Világnapja, a Duna Napja.  

Szelektív hulladékgyűjtés. 

Környezettudatos viselkedés.  

 

Biológia-egészségtan: környezeti 

rendszerek állapota, védelme, 

fenntarthatósága.  

 

Fizika: energiatermelési 

eljárások.  

 

Földrajz: globális problémák, 

fenntarthatóság, védett hazai és 

nemzetközi természeti értékek 

példái.  

 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

tudatos vásárlás, egészséges 

életmód.  

6   

Egészséges életmód  

A helyes táplálkozás.  

Betegségek és megelőzésük.  

Biológia-egészségtan: 

betegségek megelőzése.  

 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

egészséges életmód.  

4   

Felfedezések  

Nagy földrajzi felfedezések.  

Híres felfedezők és életútjuk.  

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

felfedezők és feltalálók.  

 

Hon- és népismeret: a magyar 

tudomány és kultúra eredményei 

a világban.  

5   

Tudomány, technika  

Feltalálók és találmányok.  

Híres feltalálók és életútjuk.  

A jövő technikai vívmányai.  

Biológia-egészségtan: 

tudománytörténet.  

 

Hon- és népismeret: a magyar 

tudomány és kultúra eredményei 

a világban.  

4   

Múltunk és jövőnk  Történelem, társadalmi és  5  1  
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Az én jövőm.  

Iskolám múltja, jelene.  

A jövő iskolája.  

Lakóhelyem régen és most. 

Anglia régen és most.  

 

állampolgári ismeretek: 

különböző korszakok, globális 

problémák.  

 

Hon- és népismeret: Az én 

világom. Találkozás a múlttal.  

 

Földrajz: településtípusok; 

környezettudatosság, 

környezetvédelem.  

 

Erkölcstan: a munka világa.  

 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

pályaorientáció: szakmák, 

foglalkozások.  

  

Média, kommunikáció  

Infokommunikációs eszközök a 

mindennapokban.  

A média szerepe a 

hétköznapokban.  

Testbeszéd.  

Kommunikáció az állatvilágban.  

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

hírközlés. A média és a 

nyilvánosság szerepe.  

 

Biológia-egészségtan: 

kommunikáció az állatvilágban.  

 

Informatika: az információs 

technológián alapuló 

kommunikációs formák, 

médiainformatika.  

5  1  

Földünk és a világűr Utazások 

az űrben.  

Legújabb felfedezések az űrben.  

Földrajz: égitestek.  

 

Fizika: a naprendszer 

objektumai, a világűr 

megismerésének eszközei.  

 

Matematika: tájékozódás a 

térben.  

3  1  
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A fejlesztés várt 

eredményei 

aciklus végén  

A2 szintű nyelvtudás:  

A tanuló egyszerű hangzó szövegekből kiszűri a lényeget és néhány 

konkrét információt.  

Válaszol a hozzá intézett kérdésekre, sikeresen vesz részt rövid 

beszélgetésekben.  

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazva 

történetet mesél el, valamint leírást ad saját magáról és közvetlen 

környezetéről.  

Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, különböző típusú, egyszerű 

írott szövegekben megtalálja a fontos információkat.  

Összefüggő mondatokat, rövid szöveget ír hétköznapi, őt érintő témákról.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök  
 

 Kezdeményezés és válasz  

 

Megszólítás  Excuse me.  Pardon?  

Köszönés  How do you do?   

Good morning.  

Hello Tom.  

Hello, how are you?  

Hi!  

How do you do?   

Good morning.  

Hello Mary.  

Very well, thank you. And how 

about you?  

Hi!  

Elköszönés  

 

 

 

 

Goodbye.  

Bye-bye!  

Good night.  

Take care.  

Goodbye.  

Bye!  

 

Good night.  

Thanks. Bye!  

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.  

Don’t mention it.  
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Bemutatkozás, 

bemutatás  

My name is…  

May I/Can I/ Let me introduce 

myself.  

May I/Can/ Let me introduce you 

to Rosy?   

Hello.  

Hi!   

Pleased to meet you. Nice to 

meet you.   

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.  

Gratulációk, 

jókívánságok és arra 

reagálás  

Happy Christmas/New 

year/Birthday!  

Many happy returns (of the day) 

Congratulations!  

Happy Christmas /New Year/ 

Birthday!  

Thank you.  

Thank you, the same to you.  

 

Telefon felvétele  Chichester, five oh two double 

one eight.  

Hello, this is Mary Brown 

speaking.  

Telefonon bemutatkozás  Hello, this is Mary Smith 

speaking  

 

Megszólítás személyes 

levélben  

Dear John,    

Elbúcsúzás személyes 

levélben  

Best wishes, 

Love (from), 

 

Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs 

eszközök  

 

Öröm, sajnálkozás, 

bánat  

Are you happy about that?  

 

 

 

What do you think of that?  

 

How do you feel about that?  

Great!  

I’m so glad /very happy. 

I’m glad to hear that.  

I’m so pleased that… Good 

for you.  

Congratulations.  

I feel so happy for…  

 

I’m sorry to hear that. 

What a pity.  

Oh, no!  

Oh, dear!  

I feel so sorry for…  Fen
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Elégedettség, 

elégedetlenség, 

bosszúság  

What do you think of…?  

Are you pleased with…?  

Are you happy with…?  

Are you satisfied with…?  

That’s fine/nice/not bad.  

That was fine/good/ nice   

I’m quite satisfied with…  

I’m quite happy with…  

I’m quite pleased with…  

 

It’s not good enough.  

That wasn’t very good.  

Csodálkozás  Jane has lost her money.  

Tom is twenty.  

This is a book for you.   

How come?  

Is he?  

What a surprise!  

Remény  What are you hoping for?  

What are you looking forward to?  

I am looking forward to… I 

hope you’ll have time to 

join me for dinner.  

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs 

eszközök  

 

Véleménykérés, és arra 

reagálás  

What do you think? How do you like 

it?  

I think it is rather 

strange. I like it.  

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 Greek food?  

What do you think of my boyfriend?  

I think it’s great. I don’t 

like it.  

He looks nice.  

Akarat, kívánság:  Would you like a bisquit?  I’d like an ice-cream, 

please.  

Képesség  

 

Can you speak French?  

Are you able to ride a horse?  

I can understand 

French.  

I am unable to ride a 

horse.  

Szükségesség  Is that necessarily so? Do I have 

to...? Is it a must? For sure?  

 

People must sleep 

sometimes.  

Lehetőség  It may rain.    

She might be late.  

 

Ígéret  Will you come and meet me at the 

station?  

Don’t worry, I will. I 

promise to be there at 

five.  
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Szándék, kívánság  What would you like to do?  

Would you like to have a rest?  

I’d like to see that film 

I’d rather not go out 

tonight.  

Dicséret, kritika  It’s great. It’s a good idea.  It’s boring.  

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök  
 

Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása  

What is it?  

What’s it in English?  

What is his house like?  

It’s…/ That’s…/ It’s a 

kind of…/It’s used for…  

It’s big and comfortable.  

Információkérés, -adás  

 

Are you all right?  

When are the guests coming?  

Yes, I am. 

At 6 p.m.  

Tudás, nemtudás  Where is she?  I have no idea.  

Egymást követő 

események leírása  

What happened?  

 

First she finished lunch, 

then she phoned her 

friend and finally they 

all met at the cinema.  

Bizonyosság, 

bizonytalanság  

Do you think they will come?  

 

How old do you think she is?  

They will probably 

come. They might come, 
or they might not come.  

She can’t be very old.  

She must be 25.  

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök  
 

Kérés és arra reagálás  Can you give me a pen?  

 

Yes, sure. Yes, of course.  

I’m afraid I can’t.  

Javaslat és arra reagálás  Let’s go to the cinema tonight.  Good idea.  

Meghívás és arra 

reagálás  

Are you free on Tuesday? Let’s 

meet on Sunday.  

Yes, I am.  

Good idea.  

Kínálás és arra reagálás  Have an orange.  Here 

you are.  

Yes, please. No, thank you. 

Thank you.  

Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök  
 

Megértés biztosítása  Visszakérdezés, ismétléskérés  Did you say the castle? 

Sorry, where does she live?  

Sorry, what did you say his 

name was?  Fen
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 Nem értés, magyarázatkérés, 

magyarázat értés ellenőrzése  

Sorry, I don’t understand. 

Could you understand?  

Am I making myself clear? 

Sorry, what does that 

mean?  

 Betűzés kérése, betűzés  Can you spell it for me? It 

spells…  

 Felkérés hangosabb, lassúbb beszédre  Could you speak a little 

more slowly, please? Sorry, 

that was a bit too fast.  

 

Fogalomkörök  Fogalomkörök nyelvi kifejezései  

Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése  

   

 Jelenidejűség  Present Simple   

 

When do you get up? I don’t 

drink milk.  

  Present Continuous  

 

Why is she crying? I’m not 

listening. I’m leaving.  

 

  Presen Perfect Simple  Have you done your room?  

I haven’t finished it yet.  

 Múltidejűség  Past Simple  

 

And then she kissed me. Why 

didn’t you come yesterday?  

 

 Jövőidejűség  Going to   

 

What are you going to do on 

Saturday?  

 

  Future with Will  When will you be fourteen?  

 

    

Birtoklás 

kifejezése  

 Past forms of have  I didn’t have many friends at 

school.  

 

 

  Have with will  At the age of 25 I will have a 

car.  

  Possessive adj.  My, your, his/her/its, our, their 

dog   

  Genitive ’s  

 

Kate’s brother Whose?  

  Possessive pronouns  Mine, yours, his  
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Térbeli 

viszonyok  

Irányok, 

helymeghatározá 

s   

Prepositions,  

Prepositional  

Phrases, Adverbs  

Here, there, on the left, on the 

right, in, on, under, opposite, 

next to, between, …  

Időbeli 

viszonyok  

   

 Gyakoriság  How often?  

 

Always, often, sometimes, never, 

once/twice a week, every day.  

 Időpont  When?  

What time? What’s 

the time?  

 

Now,  

Yesterday, last week, two years 

ago,   

Tomorrow, next week  

In 1997, in July, at 5 o’clock,  

on Monday  

It’s eight.   

It’s quarter to eight.  

 Időtartam  How long? (Past 

simple)  

How long were you in Spain? 

For one month.  

  Already, yet, just  I havealready read it.  He has 

not finished yet.   

She has just entered the rrom.   

Mennyiségi 

viszonyok  

 Singulars and plurals 

Regular and irregular 

plurals  

Boys, girls,  

Children, people, men, women  

…  

  Cardinal numbers 

1100-  

 

  Ordinal numbers   first, second…  

  Countable nouns  

 

Uncountable nouns  

How many CDs have you got?  

I’ve got a lot of/few CDs. How 

much money have you got?  

I’ve got a lot of/little money. A 

cup of tea, a piece of chocolate  

   all, both, none, neither, every, 

each  

There were 3 apples on the 

plate. Each tasted good.  
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Minőségi 

viszonyok  

Hasonlítás  

 

 

 

 

 

 

Comparative and 

superlative of short 

adjectives  

 

 

Irregular comparative 

and superlative forms 

of adjectives  

Tom’s younger than Sue. Mary 

is the prettiest girl.   

She is the most intelligent of all.  

I’m as tall as you.   

Good/bad (better, worse) 

What’s it like? What colour is 

it?   

What does it 

look/sound/taste/feel like?  

Modalitás  Képesség  

Engedélykérés  

Can (ability)  

Can/could/may 

expressing permission  

I can swim.  

Can/could/may I join you,  

 Tanácsadás  Should/shouldn’t  You should ask her.  

 Kötelezettség  Have to (Past)  Did you have to be there?  

 Tiltás  Mustn’t  You mustn’t smoke here.  

Logikai 

viszonyok  

 Linking words  And/or/but/because  

 Feltételesség  conditional  We’ll stay at home if it rains.  

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 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…  

Me, him, them…  

 

This, that, these, those  

 

Somebody, anybody, nobody, 

everybody  

Függő beszéd  Jelen időben  Reported speech with 

present reporting verb   

He says he is tired.  

I don’t know where he lives.  

Tell him to stop it.  
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8. osztály NÉMET NYELV  

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 

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.  

A fejlesztés tartalma  

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, 

tanulótársakkal, célnyelvi országokból érkező személyekkel folytatott rövid párbeszédek, 

tanári beszéd, interaktív feladatok.  
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Fejlesztésiegység  Szóbeli interakció  

Előzetes tudás  

A1 nyelvi szint, azaz egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt 

beszédfordulatokkal folytatott kommunikáció.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai  

Egyszerű és közvetlen információcserét igénylő feladatokban 

kommunikáció ismert témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel, 

begyakorolt beszédfordulatokkal;  

kérdésfeltevés kiszámítható, mindennapi helyzetekben,  

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.  Egyszerű, 

tényszerű információk megszerzése és továbbadása.  

Vélemény, gondolat, érzés kifejezése, illetve ezekre való rákérdezés egyszerű nyelvi 

eszközökkel.  

Ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez vagy osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó, 

egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdések feltevése, kérések, felszólítások 

megfogalmazása, illetve az azokra történő válaszadás.  

Részvétel ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó rövid párbeszédben, 

beszélgetésben.   

A célnyelv tudatos használata a tanórai tevékenységek során, spontán kommunikálás 

strukturált, 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 

alkalmazása, illetve szükség esetén a saját mondanivaló átfogalmazása, egyszerűsítése, 

pontosítása a kommunikáció fenntartása érdekében.  

Néhány egyszerű, a beszélgetés strukturálása szempontjából fontos elem megismerése és 

alkalmazása (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, 

felszólítások, kérések, információ hiányán, illetve különbözőségén, véleménykülönbségen 

alapuló szövegek, spontán megnyilvánulások.  

 

 

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

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai  

Rövid, de egyre bővülő szókincs, egyszerű beszédfordulatok 

alkalmazásával, összefüggő beszéd saját magáról és közvetlen 

környezetéről;   

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.  

A fejlesztés tartalma  

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi elemekkel megfogalmazott szöveg elmondása ismert 

témákról, felkészülés után.  

Történet elmesélése, élménybeszámoló, előre megírt szerep eljátszása egyszerű nyelvtani 

szerkezetekkel, mondatfajtákkal.  

Minta alapján összefüggő szöveg alkotása; szavak, szócsoportok, cselekvéssorok  

összekapcsolása 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 

normához közelítő kiejtés gyakorlása.  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  

Rövid történetek, élménybeszámolók, szerepek, leírások (pl. képleírás, tanulói munka 

bemutatása), előadás, prezentáció, témakifejtés.  

 

 

 

 

Fejlesztésiegység  Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás  

A1 nyelvi szint, azaz közös feldolgozást követően egyszerű olvasott 

szövegek lényegének, tartalmának megértése.  
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Az ismerős témákról szóló rövid szövegek megértése;  az 

alapvető információk megtalálása az egyszerű, hétköznapi 

szövegekben;  

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, 

képregények, egyszerű üzenetek, képeslapok, feliratok, étlap, menetrend, egyszerű biztonsági 

előírások, magánlevelek.  

 

 

Fejlesztésiegység  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 

interakciókban;  

gondolatok kifejezése egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt 

mondatsorokban;  

a nyelvismeret kreatívan alkalmazása egyszerű szövegek írására az 

őt érdeklő, ismert témákról;  
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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 SMSben 

használt emotikon, rajz, ábra, diasor).  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  

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

blogbejegyzés.  

 

Ajánlott témakörök  

 

Ajánlott témakörök  Kapcsolódási pontok  Óraszám  

Család   

Családtagok bemutatása, 

családfa.  

Erkölcstan: társas kapcsolatok: 

család, otthon; az ember az 

időben: gyermekkor, felnőttkor,  

4 óra  

 

Családi események, közös 

programok.  

Napi időbeosztás.  

Nagyszüleim világa.  

öregkor.  

 

Hon- és népismeret: családunk 

története  

Technika, életvitel és gyakorlat: 

családi munkamegosztás.  
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Otthon   

Otthonom, szűkebb 

környezetem.  

Lakóhelyiségek, bútorok, 

berendezési tárgyak. 

Lakóhelyem, tágabb 

környezetem.  

Otthonok a célnyelvi országban 

és a nagyvilágban.  

Otthontalanok.  

Matematika: tájékozódás a 

térben.  

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: család 

és lakóhely.  

 

Hon- és népismeret: az én 

városom, falum.  

5 óra  

Étkezés  

Napi étkezések.  

Kedvenc ételeim, italaim. 

Egészséges táplálkozás. 

Receptek, főzés, sütés, 

főzőműsorok.  

Étkezési szokások a célnyelvi 

kultúrában és a nagyvilágban.   

Német specialitások.  

Biológia-egészségtan: 

táplálkozás.  

 

Kémia: egészséges táplálkozás: a 

zsírok és cukrok szerepe.  

 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

családi munkamegosztás. 

Matematika: halmazok, 

diagramok készítése, 

értelmezése, táblázatok olvasása.  

5 óra  

Idő, időjárás 

Időjárás.  

Időjárási rekordok.  

Időjárási jelenségek.  

Természeti katasztrófák.  

Földrajz: éghajlat és lakóhelyek; 

időjárási, éghajlati elemek.  

 

Fizika: természeti katasztrófák.  

5 óra  

Öltözködés 
Ruhadarabok.   

Kedvenc ruháim.  

Divat világa.  

Ruhavásárlás.  

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

öltözködés, divat.  

 

Erkölcstan: szokások, társadalmi 

szabályok.  

5 óra  

Sport  

Testrészek és mozgás.  

Sportok, sportfelszerelések. 

Extrém sportok. Sportrekordok.  

Sportversenyek, olimpia.  

Biológia-egészségtan: az ember 

megismerése és egészsége.  

 

Testnevelés és sport: mozgásos 

játékok, sportversenyek, 

szabályok.  

5 óra  

Iskola, barátok  

Iskolám, osztálytermünk.  

Tantárgyaim, tanáraim.  

Erkölcstan: társas kapcsolatok:  

barátság, szeretet, tisztelet, 

egymás segítése.  

6 óra  
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Osztálytársaim, barátaim. 

Tanórán kívüli közös 

programjaink.  

Iskolai élet más országokban.  

  

Szabadidő, szórakozás 

Szabadidős tevékenységek, 

kedvenc időtöltésem.  

Internet, interaktív játékok.  

Mozi, színház, zenehallgatás, 

kiállítások.  

Közös időtöltés barátokkal.  

Kirándulás, túra tervezése. 

Testnevelés és sport: sportok.  

 

Ének–zene: zenehallgatás. 

Dráma és tánc: színház, 

előadások.  

Vizuális kultúra: múzeumok, 

kiállítások.  

Informatika: Az információs 

technológián alapuló 

kommunikációs formák, 

médiainformatika.  

5 óra  

Természet, állatok 

Kedvenc állataim.  

Kisállatok, felelős állattartás.  

Kontinensek, tájegységek. 

Hazánk és más országok, más 

kontinensek élővilága.  

Biológia-egészségtan: a 

természetföldrajzi környezet és 

az élővilág összefüggései.  

 

Földrajz: földrészek és óceánok, 

felszínformák, hazánk természeti 

adottságai; Európán kívüli 

kontinensek, tájak, országok.  

 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

hobbiállatok gondozása.  

4 óra  

Ünnepek és szokások 

Az én ünnepeim.  

Ünnepek itthon és a 

nagyvilágban.  

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

hétköznapok, ünnepek.  

 

Hon- és népismeret: találkozás a 

múlttal: ünnepeink eredete és 

szokásrendje.  

4 óra  

Város, bevásárlás  

Városok, települések, falvak.  

Épületek, utcák.  

Tájékozódás, útbaigazítás. 

Üzletek, bevásárlóközpontok, 

piac.  

Látnivalók, nevezetességek 

a lakóhelyemen. Híres 

városok és nevezetességeik.  

Matematika: tájékozódás a 

térben, térbeli alakzatok.  

 

Földrajz: országok, városok.  

 

Hon- és népismeret: az én 

városom, falum, a hazai táj, a 

világörökség elemei.  

Technika, életvitel és gyakorlat: 

közlekedés, vásárlás.  

6 óra  
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Utazás, pihenés  

Vakáció, nyaralás.  

Táborok, osztálykirándulás.  

Közlekedési eszközök.  

Utazás belföldön és külföldön.  

Földrajz: tájékozódás a földrajzi 

térben, Európa, Európán kívüli 

kontinensek, tájak, országok.  

 

Biológia-egészségtan: az erdők  

6 óra  

 

Utazási előkészületek.  világa.  

 

Hon- és népismeret: az én 

városom, falum, a hazai táj, a 

világörökség elemei.  

 

Fantázia és valóság Kedvenc 

olvasmányaim, könyveim.  

Képzeletem világa.  

Utazás a jövőbe.  

Dráma és tánc: dramatikus 

játékok.  

 

Vizuális kultúra: képzeletem 

világa.  

5 óra  

Zene, művészetek  

Kedvenc zeném, együttesem.  

Film- és színházi élményeim.  

Kedvenc múzeumom. 

Kiállítások, rendezvények, 
koncertek.   

Zenei világnap.  

Ének–zene: zenehallgatás.  

 

Dráma és tánc: színház, 

előadások.  

 

Vizuális kultúra: múzeumok, 

kiállítások.  

5 óra  

Környezetünk védelme 

Veszélyeztetett állat- és 

növényvilág.  

Nevezetes napok: Fák és 

madarak Napja, a Víz 

Világnapja, a Duna Napja.  

Szelektív hulladékgyűjtés.  

Környezettudatos viselkedés.  

Biológia-egészségtan: környezeti 

rendszerek állapota, védelme, 

fenntarthatósága.  

 

Fizika: energiatermelési 

eljárások.  

Földrajz: globális problémák, 

fenntarthatóság, védett hazai és 

nemzetközi természeti értékek 

példái.  

Technika, életvitel és gyakorlat: 

tudatos vásárlás, egészséges 

életmód.  

5 óra  

Egészséges életmód  

A rendszeres testedzés.  

A helyes táplálkozás.  

Betegségek és megelőzésük.  

Biológia-egészségtan: 

betegségek megelőzése.  

 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

egészséges életmód.  

5 óra  
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Felfedezések  

Nagy földrajzi felfedezések.  

Híres felfedezők és életútjuk.  

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

felfedezők és feltalálók.  

 

Hon- és népismeret: a magyar 

tudomány és kultúra eredményei 

a világban.  

5 óra  

Tudomány, technika  

Feltalálók és találmányok.  

Híres feltalálók és életútjuk.  

A jövő technikai vívmányai.  

Biológia-egészségtan: 

tudománytörténet.  

Hon- és népismeret: a magyar 

tudomány és kultúra eredményei 

a világban.  

5 óra  

Múltunk és jövőnk  

Családom múltja, gyökereim.  

Az én jövőm.  

Iskolám múltja, jelene.  

A jövő iskolája.  

Lakóhelyem régen és most.  

A jövő városa.  

Földünk jövője.  

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

különböző korszakok, globális 

problémák.  

Hon- és népismeret: Az én 

világom. Találkozás a múlttal. 

Földrajz: településtípusok; 

környezettudatosság, 

környezetvédelem.  

Erkölcstan: a munka világa. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

pályaorientáció: szakmák, 

foglalkozások.  

6 óra  

Média, kommunikáció  

Internet, interaktív játékok, 

közösségi oldalak. 

Infokommunikációs eszközök a 

mindennapokban.  

A média szerepe a 

hétköznapokban.  

Testbeszéd.  

Kommunikáció az állatvilágban.  

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

hírközlés. A média és a 

nyilvánosság szerepe. Biológia-

egészségtan: 

kommunikáció az állatvilágban. 

Informatika: az információs 

technológián alapuló 

kommunikációs formák, 

médiainformatika.  

7 óra  

Földünk és a világűr  

A naprendszer és a bolygók A 

Nap és a csillagok.  

Utazások az űrben.  

Földrajz: égitestek. 

Fizika: a naprendszer 

objektumai, a világűr 

megismerésének eszközei. 

Matematika: tájékozódás a 

térben.  

5 óra  

 

Összesen: 108 óra  
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A fejlesztés várt 

eredményei 

aciklus végén  

A2 szintű nyelvtudás:  

A tanuló egyszerű hangzó szövegekből kiszűri a lényeget és néhány 

konkrét információt.  

Válaszol a hozzá intézett kérdésekre, sikeresen vesz részt rövid 

beszélgetésekben.  

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazva 

történetet mesél el, valamint leírást ad saját magáról és közvetlen 

környezetéről.  

Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, különböző típusú, egyszerű 

írott szövegekben megtalálja a fontos információkat.  

Összefüggő mondatokat, rövid szöveget ír hétköznapi, őt érintő témákról.  

 

 

 

 

 

 

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN  

A változat  

 

 

7–8. évfolyam  

 

A biológia tantárgy tartalma a természettudományos műveltség sajátos és egyben szerves része. 

Különös jelentőségét az adja, hogy az élő természettel foglalkozik, amelynek része a 

társadalomban élő, tanuló ember is. Az e kerettantervben szereplő biológia tantárgy témakörei, 

és azok feldolgozási módjai a NAT azon törekvésére építenek, amely szerint a 

természettudományokban való alapvető jártasság nemcsak az orvosok, mezőgazdászok, 

környezetvédők, biológusok és a szaktudósok, hanem minden ember számára fontos. A 

biológia tanulása által a diákok nemcsak az élő természet szépségét és változatosságát, de saját 

szervezetük működését is megismerik, miközben egyre jobban megértik a természeti 

törvényszerűségeket, a jelenségek hátterében zajló folyamatokat és a közöttük lévő 

összefüggéseket.  

Az általános iskolai biológia az alsó tagozatos környezetismeret, illetve az 5–6.  

évfolyamon tanult természetismeret tantárgy folytatása, de azoktól eltérően már csak az élők 

világával foglalkozik. A tantárgy tanulásának fontos feladata a természetről és az emberről, a 

kettő kapcsolatáról való szemlélet formálása, a diákok egészséges életmódjának és 

környezettudatos magatartásának alakítása.  

Annak érdekében, hogy diákjaink nyitottak legyenek a világra, tudjanak tapasztalati 

tényekből következtetéseket levonni, felismerjék a problémákat, keressék azok okait, és 

életkoruknak megfelelő válaszokat fogalmazzanak meg a felvetődött kérdésekre, a biológia 

tanulása során a mindennapi életben tapasztalható jelenségekből, problémákból kiindulva 

jutunk el a megoldáshoz szükséges ismeretekhez, és azok alkalmazásához.  

A tartalmak egy része lehetőséget ad a társadalom és a gazdaság aktuális problémáinak 

felismerésére és értelmezésére, az aktív és felelős állampolgári magatartás gyakorlására.  
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A célok megvalósításához elengedhetetlen, hogy a tanulók aktívan részt vegyenek az 

ismeretszerzés folyamatában. Ehhez megfelelő motiváció, tanulási környezet és az (inter)aktív 

tanulási formákat támogató tanulásszervezés szükséges, amelynek során folyamatosan fejlődik 

a természettudományos gondolkodáshoz nélkülözhetetlen megfigyelőképesség, a könyvtári és 

más információforrások használata, az információk rögzítésének és felidézésének képessége. 

Ennek során alakul a diákok egyéni tanulási stílusa és együttműködési képessége, megtanulnak 

másokkal együttműködni és csoportban tanulni.  

A 7–8. évfolyamon a diákoknak az élővilág és az élőlények iránti szeretetére és 

kíváncsiságára építve – a fiatalabb korra jellemző – közvetlen megfigyelésen és 

tapasztalatszerzésen alapuló, többnyire leíró jellegű tudásépítés mellett egyre erőteljesebben 

jelenik meg az absztrakt gondolkodás fejlesztése.A természet szépségére, az élővilág „érdekes 

dolgaira” történő rácsodálkozás a kíváncsiság kielégítése és fenntartása mellett azokat a pozitív 

érzelmeket mozgósítja, melyek motiváló hatása a tanulás fáradtságosabb szakaszain is átsegíti 

a tanulót.  

A tanítás-tanulás folyamatát a fejlesztő értékelés segíti, amely támogatja a tanulónak a 

tanulás folyamatában való aktív részvételét, segíti a reális önismeret alakulását és az önálló 

tanulási stratégiák kiépítését.  

A tananyag a természet leíró megismeréséből kiindulva fokozatosan halad a jelenségek 

hátterében lévő általános természeti törvények felismerése, a természetben lévő kölcsönhatások 

megismerése és megértése felé. A Föld nagy tájai zonális életközösségeinek megismerése 

során, e biomok jellegzetes élőlényeinek megismerése által világossá válnak a fajok elképesztő 

sokfélesége mögött rejlő alapvető törvényszerűségek: a testfelépítésnek és a működésnek, 

illetve az állati viselkedésnek a környezeti feltételekhez való alkalmazkodása.  

Példák sorozatán keresztül derül fény az életközösségek felépülésének törvényszerűségeire, és 

a fajok közötti kapcsolatok különböző típusainak megismerésére. Sor kerül a fajok 

sokféleségében való rendszerezés szükségszerűségének belátására és a tudományos 

rendszerezés alapjainak a megismerésére.  

Az egyedekből álló szerveződés, valamint az egyedek jellemzésének és működési 

sajátosságainak a megismerését az egyed alatti szerveződési szintek megismerése követi: a 

struktúra és a funkció közötti kapcsolat megvalósulása a sejtekben és a szövetekben, a növényi 

és az emberi szervekben, szervrendszerekben.  

A környezettudatosság és a fenntarthatóság tantárgyakon átívelő nevelési feladat, amely 

karakteresen kötődik a természettudományos tárgyakhoz és a biológiához. Megvalósítása 

leginkább az életközösséggel és az emberrel foglakozó tematikus egységeknél valósítható meg.   

A tudományos megismerés során nemcsak a „mi van a természetben?”, hanem „miért 

éppen úgy van?” kérdésre is keressük a választ. Több témakör tartalma ad lehetőséget arra, 

hogy a tanulók tervezett megfigyeléseket, kísérleteket, méréseket végezzenek, és 

tapasztalataikról feljegyzéseket készítsenek. A balesetmentes kísérletezés fegyelemre szoktat, 

miközben fejleszti a megfigyelés és az elemzés képességét. Az önálló tanulás megvalósítását 

segítik a gyűjtőmunkára épülő, prezentációval is kísért kiselőadások és projektek, melyek 

információhordozók alkalmazására és természettudományi témájú ismeretterjesztő források 

keresésére, követésére, értelmezésére épülnek. A tudomány gyakorlati alkalmazásának 

felelősségét az egészség, a természeti erőforrások és a környezeti rendszerek állapotának 

kontextusában helyezzük el.  
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Az ember megismerése és egészsége fejlesztési feladataihoz kapcsolódó tartalmaknak 

és tevékenységeknek meghatározó szerepük van a kamaszok reális önismeretének  

alakításában. Nevelési feladataink súlypontjai a testi-lelki egészségre, a családi életre  

nevelésre, az önismeret és a társas kultúra fejlesztésére és a fenntarthatóságra koncentrálnak.  

Szándékainknak azonban van erkölcsi–állampolgári vetülete is, azaz az önmaga 

cselekedeteiért és azok következményeiért viselt felelősség tudatával rendelkező személyiség  

alakítása 

8. osztály 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  A szervezet anyag- és energiaforgalma  

Órakeret 

13+9 óra  

Előzetes tudás  

Év eleji ismétlés  

A sejt felépítése, sejtszintű életfolyamatok, a tápcsatorna szakaszai és 

fő működéseik, a táplálékok tápanyagtartalma. A légző szervrendszer 

részei és működéseik; a keringés szervei és szerepük a szervezet 

működésében.   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A sejtszintű és a szervezetszintű életfolyamatok 

összekapcsolásával a rendszerfogalom mélyítése.  

A saját és mások egészségének megőrzése iránti felelős magatartás 

erősítése.  

Az egészséges táplálkozás jellegzetességeire építve a tudatos fogyasztói 

szokások megalapozása, erősítése.  

Az orvoshoz fordulás céljának, helyes időzítésének tudatosítása, 

illetve baleset esetén a tudatosan cselekvő magatartás 

megalapozása.  

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  
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Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

Miért van szüksége 

szervezetünknek 

különböző tápanyagokra  

(fehérjékre, 

szénhidrátokra és 

zsírokra)? Kísérlet  

Miben különbözik a be- és a 

kilélegzett levegő összetétele, és 

mi a különbség magyarázata?  

Hogyan jutnak tápanyaghoz és 

oxigénhez a szervezetünk 

belsejében található sejtek?  Mitől 

függ, hogy mennyi folyadékot 

kell elfogyasztanunk egy nap?   

 

Ismeretek:  

Az élőlényeket felépítő szervetlen 

és szerves anyagok (víz, ásványi 

anyagok, szénhidrátok, zsírok és 

olajok, fehérjék, vitaminok) 

szerepe.  

A tápcsatorna részei és szerepük a 

tápanyagok emésztésében és 

felszívódásában.  

Elhízásfogyókúra  

Az egészséges táplálkozás 

jellemzői (minőségi és mennyiségi 

éhezés,  

alapanyagcsere, testtömeg-index, 

normál testsúly).   

A vér és alkotóinak szerepe az 

anyagszállításban.  

A légzési szervrendszer részei és 

működésük. Hangképzés és 

hangadás.  

A keringési rendszer felépítése és 

működése. Keringési betegségek, 

mesterséges szív  

A táplálkozás és a légzés szerepe 

szervezet energiaellátásában.  A 

vér szerepe a szervezet 

védelmében és belső  

A táplálékok csoportosítása 

jellegzetes tápanyagtartalmuk 

alapján.  

A fő tápanyagtípusok útjának 

bemutatása az étkezéstől a 

sejtekig.   

Lehetséges projektmunka:   

 Felvilágosító kampány 

összeállítása az egészséges 

táplálkozás megvalósítására; a 

testsúllyal kapcsolatos 

problémák veszélyeinek 

megismerésére.  

 Az egészséges étkezési 

szokások népszerűsítése.  

 A táplálkozásnak és a 

mozgásnak a keringésre 

gyakorolt hatása, az elhízás 

következményei. Számítások 

végzése a témakörben  

(pl.: testtömeg-index, 

kalóriaszükséglet) A 

szívműködést kísérő 

elektromos változások (EKG) 

gyógyászati jelentőségének 

megértése; a szívmegállás, 

szívinfarktus tüneteinek 

felismerése.  

A pulzusszám, a vércukorszint, a 

testhőmérséklet és a vérnyomás 

fizikai terhelés hatására történő 

változásának megfigyelése és 

magyarázata.    

A vér- és vizeletvizsgálat 

jelentősége, a laboratóriumi 

vizsgálat legfontosabb adatainak 

értelmezése.  

Vénás és artériás vérzés 

felismerése, fedő- és nyomókötés 

készítése.  

Önálló kutatómunka: milyen 

feltételekkel köthet életbiztosítást 

egy egészséges ember, illetve aki 

dohányzik, túlsúlyos, magas a 

vérnyomása, alkoholista vagy 

drogfüggő?   

Matematika: Adatok, 

rendezése, ábrázolása.  

Matematikai modellek  

(pl. függvények, 

táblázatok, rajzos 

modellek, diagramok, 

grafikonok) 

értelmezése, használata.  

 

Informatika: adatok 

gyűjtése az internetről, 

prezentáció készítése.  

 

Magyar nyelv és 

irodalom: a szöveg 

egységei közötti 

tartalmi megfelelés 

felismerése; a 

szövegben alkalmazott  

speciális jelrendszerek 

működésének 

magyarázata (táblázat). 

Kémia:a legfontosabb 

tápanyagok (zsírok, 

fehérjék, 

szénhidrátok)kémiai 

felépítése  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: betegjogok.  
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állandóságának fenntartásában.  

AIDS – korunk pestise                

Immunitás, vércsoportok. A 

védőoltások jelentősége.  A 

kiválasztásban résztvevő 

szervek felépítése és 

működése.  A vízháztartás és a 

belső környezet állandósága. A 

só- és vízháztartás 

összefüggése. Vérzéstípusok - 

vérzéscsillapítások.  

Légzőszervi elváltozások, 

betegségek megelőzése.   

A szív és az érrendszeri 

betegségek tünetei és 

következményei.  Az alapvető 

életfolyamatok (légzés, 

pulzusszám, vérnyomás, 

testhőmérséklet és vércukorszint) 

szabályozásának fontossága a 

belső környezet állandóságának 

fenntartásában.  

A rendszeres szűrővizsgálat, 

önvizsgálat szerepe a betegségek 

megelőzésében. Szervátültetések 

Betegjogok: az orvosi ellátáshoz 

való jog; háziorvosi és szakorvosi 

ellátás.   

Gyakorlás  

Ellenőrzés  

Adatgyűjtés arról, hogy milyen 

hatással van a dohányzás a 

keringési és a légzési  

szervrendszerre, illetve a magzat 

fejlődésére.  

Az interneten található 

betegségtünetek értelmezése és 

értékelése.  

Vita a rendszeres egészségügyi 

és szűrővizsgálatok, az 

önvizsgálat, a védőoltások, 

valamint az egészséges életmód 

betegségmegelőző jelentőségéről. 

Az eredményes gyógyulás és az 

időben történő orvoshoz fordulás  

ok-okozati összefüggésének 

bemutatása.  

 

Kulcsfogalmak/  

fogalm 

ak 
Tápanyag, anyagcsere, alapanyagcsere, emésztés, vér, vércsoport, 

véralvadás, immunitás, szűrlet, vizelet, só- és vízháztartás.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  A belső környezet állandóságának biztosítása  

Órakeret 

11+8 óra  

Előzetes tudás  
A sejt felépítése, külső- és belső környezet, egyensúlyi állapot, 

környezethez való alkalmazkodás, az érzékszervek specializálódása adott 

inger felfogására.  Fen
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A tematikai 

egység 

nevelésifejlesztési 

céljai  

A szervezet és a környezet kölcsönös egymásra hatásának megértése.  A 

környezeti jelzések kódolásának és dekódolásának értelmezése az 

érzékelés folyamatában.  

Az alkohol és a kábítószerek káros élettani hatásának ismeretében tudatos, 

elutasító attitűd alakítása.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások,  

ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  
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Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: Mi 

történik, ha valamelyik 

érzékszervünk nem, vagy 

nem megfelelően működik?  

Meddig tudjuk visszatartani a 

lélegzetünket, tudjuk-e 

szabályozni a szívverésünket? 

Mit jelent a szemüveg 

dioptriája?   

Miben hasonlít és miben 

különbözik az EKG és az EEG?  

 

Ismeretek:  

A környezeti jelzések 

érzékelésének biológiai 

jelentősége. 

Környezetkárosító hatások 

érzékszerveinkre. A hallás és 

egyensúlyozás, a látás, a 

tapintás, az ízlelés és a szaglás 

érzékszervei. Vizsgálatok az 

érzékeléssel kapcsolatban.  

Az idegrendszer felépítése; a 

központi és a környéki 

idegrendszer főbb részei, az 

egyes részek Az idegsejt 

felépítése és működése. A 

depresszió okai és követk. A 

feltétlen és a feltételes reflex. 

A feltételes reflex, mint a 

tanulás alapja.  

Az alapvető életfolyamatok 

(légzés, pulzusszám, 

vérnyomás, testhőmérséklet és 

vércukorszint) szabályozásának 

működési alapelve.  

Az alkohol egészségkárosító 

hatásai. Miért járunk a 

világélvonalában? A lágy és 

kemény drogok legismertebb 

fajtái, hatásuk az ember 

idegrendszerére, szervezetére, 

személyiségére. A megelőzés 

módjai. KI a drogos és ki 

nem?  

Gyakorlás  

Az érzékeléssel kapcsolatos 

megfigyelések, vizsgálódások 

végzése, a tapasztalatok 

rögzítése, következtetések 

levonása. Az érzékszervi 

fogyatékkal élő emberek 

elfogadása, segítésük kulturált 

módjainak bemutatása.. 

Adatgyűjtés a leggyakoribb 

szembetegségekről és korrekciós 

lehetőségeikről.  

Annak megértése, hogy az érzékelés 

az érzékszervek és az idegrendszer 

együttműködéseként jön létre.  

Az EEG működésének alapja és 

elemi szintű értelmezése.  

Az idegsejt különleges felépítése és 

működése közötti összefüggés 

megértése.  

Példák arra, hogy a tanulás 

lényegében a környezethez való 

alkalmazkodás.  

Az egyensúlyi állapot és a 

rendszerek stabilitása közötti 

összefüggés felismerése, 

alkalmazása konkrét példákon.  A 

személyes felelősség tudatosulása, 

a szülő, a család, a környezet 

szerepének bemutatása a 

függőségek megelőzésében. A 

kockázatos, veszélyes élethelyzetek 

megoldási lehetőségeinek 

bemutatása. Tudj nemet mondani. 

(szituációs játékok)  

Fizika: A hang 

keletkezése, 

hangforrások, a hallás 

fizikai alapjai.   

Hangerősség, decibel. 

Zajszennyezés.  

A fény. A szem és a 

látás fizikai alapjai. 

Látáshibák és 

javításuk.  

 

Matematika: Változó 

helyzetek 

megfigyelése; a 

változás kiemelése 

(analízis).  

Modellek megértése, 

használata.  

 

Magyar nyelv és 

irodalom: Szövegértés  

- a szöveg elemei 

közötti ok-okozati, 

általános-egyes vagy 

kategória-elem viszony 

magyarázata; egy 

hétköznapi probléma 

megoldása a szöveg 

tartalmi elemeinek 

felhasználásával.  

 

Informatika: 

szövegszerkesztés.  
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Ellenőrzés  
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  
Receptor, érzékszerv, reflex, reflexkör, feltétlen és feltételes reflex, 

központi és környéki idegrendszer.  

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  A fogamzástól az elmúlásig  

Órakeret 

8+4 óra  

Előzetes tudás  
Sejtosztódás, szaporodási típusok a növény-és állatvilágban, a nemi 

érés jelei.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Felkészítés a felelősségteljes párkapcsolatra alapozott örömteli nemi 

életre és a tudatos családtervezésre.  

Az életszakaszok főbb testi, lelki és magatartásbeli jellemzőinek 

megismerésével azoknak a viselkedési formáknak az erősítése, 

melyek biztosítják a korosztályok közötti harmonikus együttélést. Az 

önismeret fejlesztésével hozzájárulás önmaguk kibontakoztatásához, 

mások megértéséhez, elfogadásához, a boldogságra való képesség 

kialakításához.   

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások,  

ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  
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Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

Mi a szexualitás szerepe az ember 

életében?  

Mely környezeti és életmódbeli 

hatások okozhatnak meddőséget?  

 

Ismeretek:  

A férfi és a nő szaporodási 

szervrendszerének felépítése és 

működése.   

Elsődleges és másodlagos nemi 

jellegek. A nemi hormonok és a 

pubertás. Az ivarsejtek 

termelődése, felépítése és 

biológiai funkciója.  A 

menstruációs ciklus.  Az 

önkielégítés.   

A fogamzásgátlás módjai, 

következményei.  

Az abortusz egészségi, erkölcsi és 

társadalmi kérdései.   

A nemi úton terjedő betegségek 

kórokozói, tünetei, 

következményei és megelőzésük. 

A fogamzás feltételei, a méhen 

belüli élet mennyiségi és  

Az örökítő anyagot megváltoztató 

környezeti hatások megismerése, 

azok lehetséges 

következményeinek megértése, 

felkészülés a veszélyforrások 

elkerülésére.  

Másodlagos nemi jellegek 

gyűjtése, magyarázat keresése a 

különbségek okaira.   

Biológiai nem és nemi identitás 

megkülönböztetése.  

A petesejt és a hím ivarsejt 

termelődésének összehasonlítása. 

A nemek pszichológiai 

jellemzőinek értelmezése.  

A biológiai és társadalmi érettség 

különbözőségeinek megértése. 

Érvelés a tudatos családtervezés, 

az egymás iránti 

felelősségvállalásra épülő 

örömteli szexuális élet mellett. 

Hiedelmek, téves ismeretek 

tisztázására alapozva a megelőzés 

lehetséges módjainak 

tudatosítása.  

Mikortól tekinthető a magzat 

embernek/élőlénynek? – Érvelés  

Informatika:  

szaktárgyi 

oktatóprogram 

használata.  

 

Fizika: ultrahangos 

vizsgálatok az orvosi 

diagnosztikában.   

 

Matematika:  

ciklusonként átélt idő 

és lineáris időfogalom; 

időtartam, időpont.  

 

Magyar nyelv és 

irodalom: szövegértés 

- a szöveg egységei 

közötti tartalmi 

megfelelés 

felismerése; a szöveg 

elemei közötti 

okokozati, 

általánosegyes vagy 

kategóriaelem viszony 

felismerése; a 

bibliográfiai rendszer 

mibenléte és  
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minőségi változásai, a 

szülés/születés főbb mozzanatai. 

A méhen kívüli élet főbb 

szakaszainak időtartama, az 

egyed testi és szellemi 

fejlődésének jellemzői. A 

serdülőkor érzelmi, szociális és 

pszichológiai jellemzői. 

Serdülőkor szélsőségei  

A személyiség összetevői, értelmi 

képességek, érzelmi adottságok. 

Leány és női, fiú és férfi szerepek 

a családban, a társadalomban. A 

viselkedési normák és szabályok 

szerepe a társadalmi 

együttélésben. Szituációs játékok  

Gyakorlás  

Ellenőrzés  

a tudatos gyermekvárás mellett.  

A születés utáni egyedfejlődési 

szakaszok legjellemzőbb testi és 

lelki megnyilvánulásainak 

összehasonlítása, különös 

tekintettel az ember életkora és 

viselkedése közötti összefüggésre.  

Példák a családi és iskolai 

agresszió okaira, lehetséges 

kezelésére, megoldására. 

Szerepjáték (önzetlenség, 

alkalmazkodás, áldozatvállalás, 

konfliktuskezelés, 

problémafeloldás).  

Az adott életkor pszichológiai 

jellemzőinek értelmezése 

kortárssegítők és szakemberek 

segítségével.  

Szerepjáték, illetve kortárs 

irodalmi alkotások bemutatása a 

szerelemnek az egymás iránti  

szeretet, tisztelet és 

felelősségvállalás 

kiteljesedéseként történő 

értelmezéséről.  

alkalmazása; a 

szövegben 

megfogalmazott  

feltételeket teljesítő 

példák azonosítása.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Ivarsejt, nemi hormon, elsődleges, másodlagos nemi jelleg, nemi szerv, 

nemi identitás, szexualitás, abortusz, fogamzásgátlás, tudatos 

családtervezés.  

 

Év végi ismétlés                                                                                        1 óra  
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A fejlesztés várt 

eredményei akét  

évfolyamos ciklus 

végén  

A tanuló érti az éghajlati övezetek kialakulásának okait és a biomok 

összetételének összefüggését az adott térséget jellemző környezeti 

tényezőkkel. Ismeri a globális környezetkárosítás veszélyeit, érti, hogy a 

változatosság és a biológiai sokféleség érték.  

Ismeri és megfelelő algoritmus alapján tudja jellemezni a jellegzetes 

életközösségeket alkotó legfontosabb fajokat, tud belőlük táplálékláncot 

összeállítani. Példákkal tudja illusztrálni az élőlények közötti 

kölcsönhatások leggyakoribb formáit. Be tudja mutatni az egyes 

életközösségek szerkezetét, térbeli elrendeződésük hasonlóságait és 

különbségeit, ismeri az életközösségek változatosságának és változásának 

okait.  

Tud különbséget tenni csoportosítás és rendszerezés között, tisztában van 

a fejlődéstörténeti rendszer alapjaival. Ismeri az élővilág országait, törzseit 

és jellegzetes osztályait. Morfológiai jellegzetességek alapján ismert 

élőlények el tud helyezni a fejlődéstörténeti rendszerben  (maximum 

osztály szintig).  

Látja a sejtek, szövetek, és szervek felépítése és működése közötti 

összefüggést. Érti a sejtszintű és a szervezetszintű életfolyamatok közötti 

kapcsolatot.  

Ismeri az ivaros és az ivartalan szaporodás előnyeit és hátrányait, 

szerepüket a fajok fennmaradásában, a földi élet változatosságának 

fenntartásában.  

Tisztában van saját teste felépítésével és alapvető működési 

sajátosságaival, a férfi és a nő közötti különbséggel és a kamaszkor 

biológiai-pszichológiai problémáival. Ismeri a betegségek kialakulásának 

okait, megelőzésük és felismerésük módjait, az egészséges életmód és az 

elsősegélynyújtás legfontosabb szabályait. Érti a szűrővizsgálatok 

jelentőségét a betegségek sikeres gyógyításában.  

Önállóan és társaival együttdolgozva tud megfigyeléseket, 

vizsgálódásokat, kísérleteket végezni, tapasztalatairól feljegyzéseket 

készíteni, valamint jártassággal rendelkezik a mikroszkóp használatában.  

 

 

8. osztály Erkölcstan 

 

Tematikai egység 
Helyem a világban 

Órakeret  

11+1óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 
Az Európáról, a globalizációról és a multikulturális társadalmakról 

szerzett történelmi és földrajzi ismeretelemek.  
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai 

Az európai identitás kialakulásának támogatása a tanulókban. A más 

kultúrák iránti nyitottság erősítése; annak elfogadtatása, hogy napjaink 

globális világában a kultúrák és a népcsoportok számos ok miatt 

keverednek egymással, ami előnyökkel és nehézségekkel is együtt 

járhat.  

A legfontosabb általános társadalmi normák funkciójának megértetése 

és a betartásukra vonatkozó igény erősítése.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Tágabb otthonunk: Európa 

Melyek az Európai Unió jelképei, és mit jelentenek ezek 

számomra? Európa mely térségeiben élnek olyan emberek, akiket 

közelebbről vagy távolabbról ismerek? Mi kapcsol össze velük? 

Miben hasonlítanak egymásra Európa különböző országainak 

lakói, és mi mindenben különböznek egymástól?  

 

Színesedő társadalmak 

Miért akarnak egyes emberek máshol tanulni vagy dolgozni, mint 

ahol megszülettek? Milyen pozitív és negatív hatásai lehetnek e 

jelenségnek az egyének és a közösségek életére?  

Mi az oka annak, hogy sokan elmenekülnek saját hazájukból, és 

más országban akarnak letelepedni? Be kell-e engedni egy 

gazdagabb országnak a saját területére a világ szegényebb 

térségeiből menekülőket? Milyen előnyei származhatnak a 

külföldiek befogadásából egy országnak, és milyen problémák 

forrása lehet ez? Vajon ugyanolyan jogok illetik-e meg a 

külföldről érkezőket, mint a befogadó ország polgárait? Melyek a 

más néphez vagy más kultúrához tartozó emberekkel szembeni 

sztereotípiák és előítéletek forrásai? Miért fordulnak elő 

Magyarországon és Európa más részein is etnikai hátterű 

konfliktusok? Mire van szükség ahhoz, hogy létrejöjjön a bizalom 

és az együttérzés a különböző kultúrákhoz tartozó emberek 

között?  

 

A társadalmi együttélés közös normái 

Milyen jellegű szabályok vonatkoznak a társadalom minden 

tagjára? Milyen esetekben fogadható el a kivételezés? Hogyan 

alakulnak ki ezek a közös szabályok? Miért baj, ha egyesek nem 

tartják be ezeket a szabályokat? Jogos-e, ha ezért megbüntetik 

őket? A büntetés milyen formái fogadhatók el? Milyen módon 

lehet jóvátenni, ha valaki vétett a társadalom közös normái ellen? 

Milyen formában próbálnak egyes emberek mások által nem 

elérhető előnyökhöz jutni? Meg lehet-e szüntetni a vesztegetést és 

a korrupciót? Lehet-e a hála jele a hálapénz? Hibázik-e az, aki 

adja vagy az, aki kapja? Melyik hatékonyabb, a büntetés vagy a 

megelőzés? Mit tehet az egyén és a közösség a társadalmi normák 

általános érvényre jutása érdekében? Meg lehet-e tartani azt az 

elvet, hogy ne tegyünk senkivel olyat, amit nem szeretnénk, hogy 

velünk megtörténjen?  

 

Új technikák, új szabályok 

Vajon az, ami fenn van a világhálón, a világ közös tulajdonának 

tekinthető? Mi az, amit szabadon használhatunk fel az interneten 

elérhető tartalmak közül, és mi az, amit nem? Mi az, amit 

 Földrajz: éhezés és 

szegénység a világban; 

Európa változó 

társadalma; az Európai 

Unió lényegének 

megértése; 

népességmozgások és 

menekültáradat; a 

Kárpátmedence népei.  

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

egyenlőség és 

egyenlőtlenségek a 

társadalomban; 

állampolgári jogok és 

kötelességek; a nyugati 

integráció kezdetei; az 

Európai Unió létrejötte és 

működése; a globalizáció 

előnyei és veszélyei; 

Magyarország  

Alaptörvénye; a 

magyarországi 

nemzetiségek és etnikai 

kisebbségek; a cigány  

(roma) népesség helyzete.  
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szabadon letölthetünk onnan, és mi az, amit nem? Honnan lehet 

tudni, hogy mit véd a szerzői jog és mit nem?  

Vannak-e a mobil telefon használatának közösségi szabályai?  
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Felőröl-e mindent a technika? Hova vezet?   

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Európai Unió, menekült, befogadó ország, sztereotípia, előítélet, etnikai 

konfliktus, társadalmi norma, szabályszegés, vesztegetés, korrupció, 

hálapénz, büntetés, megelőzés, szerzői jog.  

 

 

Tematikai egység 
Mi dolgunk a világban? 

Órakeret 

11+1óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 
Az alkohol, a cigaretta és a drogok káros hatásaival kapcsolatos 

egészségtani ismeretek.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai 

A személyes jövőkép kialakításának ösztönzése, az egyéni és közösségi 

boldogulást támogató értékek melletti elköteleződés támogatása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Jóllét és jólét 

Mivel lehet a legnagyobb örömet, illetve bánatot okozni nekem?  

Mitől érzem jól magam a bőrömben, és mitől érzem rosszul? Miről 

tudnék könnyen lemondani a jelenlegi életem javai és lehetőségei 

közül? Mi az, amihez mindenképp ragaszkodnék? Mit szeretnék 

elérni az életemben? Mit lehet pénzért megkapni és mit nem? Mit 

kell tennem azért, hogy egészséges maradjak?  

 

Boldogulás, boldogság 

Hogyan képzelem el a jövőmet? Mikor érezném sikeresnek, 

értelmesnek az életem alakulását? Milyen szerepe lehet ebben a 

tanulásnak, a pénznek, a munkának, az alkotásnak és az emberi 

kapcsolatoknak? Milyen foglalkozásokat tudok elképzelni 

magamnak? Mit tartok még fontosnak a boldoguláshoz? Mivel 

tudom enyhíteni a rosszkedvemet vagy a bennem lévő feszültséget, 

ha valami nem úgy sikerül, ahogy elképzeltem? Mit gondolok ezzel 

kapcsolatban a drogról és az alkoholról? Vajon mindent érdemes 

kipróbálni az életben, vagy van olyasmi, amit egyszer sem? Amit 

sokan tesznek, azt helyes is tenni? Mit tehetek és mit nem szabad 

tennem a boldogulásomért? Boldogulás a mai világban.  

 

A média és a valóság 

Mit tudhatunk meg a világról a tévéből, az újságokból és az 

internetről? Honnan tudjuk, hogy a valóságot mutatja-e be az, amit 

az újságban olvasunk, a tévében látunk, az interneten találunk? Mitől 

függ, hogy egy információt hitelesnek érzünk-e vagy sem? Hogyan 

Magyar nyelv és 

irodalom: a 

sajtóműfajok alapvető 

jellemzőinek 

tudatosítása; hírek, 

események a médiában.  

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: tudományos 

és technikai 

forradalom; a világháló.  

 

Vizuális kultúra: képek, 

látványok, 

médiaszövegek, 

események önálló 

elemzése a vizuális 

közlés köznapi és 

művészi formáinak 

felhasználásával; a 

mozgóképi nyelv 

alapjainak, 

működésének 

értelmezése.  
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kell tájékozódnunk ahhoz, hogy valós információhoz jussunk? 

Tudjuk-e mi magunk is alakítani a világot a médián keresztül?  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Jólét, öröm, bánat, elégedettség, boldogság, boldogulás, vágy, remény, 

hiányérzet, elégedetlenség, boldogtalanság, stressz, drog, alkohol, függőség, 

értelmes élet, média, befolyásolás, korrupció, hitelesség.  

 

 

Tematikai egység 
Hit, világkép, világnézet 

Órakeret 

11+1óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 
Különböző vallásokhoz kapcsolódó, történelmi, irodalmi és művészeti 

ismeretek.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai 

Tények és vélemények elkülönítése; érvényes állítások és értékelések 

megfogalmazásának gyakorlása, fejlesztése. A nagy világvallások 

legfontosabb tanításainak megismertetése. A világértelmezések közötti 

párbeszéd fontosságnak elfogadtatása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Az ember mint értékelő és erkölcsi lény 

Hogyan tudunk különbséget tenni a tények és a vélekedések 

között? Miért fontos ezek megkülönböztetése? Hogyan tudjuk 

eldönteni, hogy egy állítás igaz vagy nem? Miért fontos ezt tudni?  

Hogyan alakulnak ki a tévhitek, a sztereotípiák és az előítéletek? 

Mi járul hozzá ezek fenntartásához, és mi segíti elő a 

lebomlásukat? Mi a különbség a meggyőződés, a hit, a világkép és 

a világnézet között?  

 

A nagy világvallások világképe 

Milyennek mutatja be a világ kezdetét, működését és végét a 

judaizmus, a kereszténység, az iszlám, a hinduizmus és a 

buddhizmus? Milyen egyéb világképek élnek más vallásokban? 

Miben hasonlítanak ezek egymáshoz, és miben különböznek? 

Milyen vallásokat ismersz?  

 

A nagy világvallások erkölcsi tanításai 

Mit mond a kereszténység a jóról és a rosszról, a helyesről és a 

helytelenről? Mit mondanak ugyanerről a judaizmus, az iszlám, a 

hinduizmus és a buddhizmus tanításai? Melyek a világvallások 

közös értékei?  

 

Párbeszéd és együttműködés 

Miről érdemes együtt gondolkodniuk a mai világban a különböző 

keresztény felekezetek képviselőinek, a keresztény és zsidó vallású 

embereknek, a keresztényeknek és más vallások követőinek, a 

hívőknek és a nem hívőknek?  

Milyen új vallási mozgalmak kialakulásának lehetünk tanúi 

napjainkban? Vajon miért nem a régi vallások közül választanak 

maguknak ezek követői?  

Vizuális kultúra:  

személyes véleményt 

kifejező vizuális 

megjelenítés adott 

témában.  

 

Földrajz: a világvallások 

társadalmat, gazdaságot, 

környezetet befolyásoló 

szerepe; kultúrák 

találkozásai a Föld 

különféle térségeiben.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Tény, vélemény, állítás, értékelés, tévhit, sztereotípia, előítélet,  

Tízparancsolat, meggyőződés, világkép, világnézet, hit, vallás, világvallás, 

erkölcsi tanítás.  
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A fejlesztés várt 

eredményei akét  

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló megérti, hogy az ember egyszerre biológiai és tudatos lény, akit 

veleszületett képességei alkalmassá tesznek a tanulásra, mások megértésre 

és önmaga vizsgálatára.  

Érti, hogy az emberek viselkedését, döntéseit tudásuk, gondolataik, 

érzelmeik, vágyaik, nézeteik és értékrendjük egyaránt befolyásolják. 

Képes reflektálni saját maga és mások gondolataira, motívumaira és 

tetteire.  

Életkorának megfelelő szinten ismeri önmagát, hosszabb távú 

elképzeléseinek kialakításakor képes reálisan felmérni a lehetőségeit. 

Képes erkölcsi szempontok szerint mérlegelni különféle cselekedeteket, 

és el tudja viselni az értékek közötti választással együtt járó belső 

feszültséget.  

Képes ellenállni a csoportnyomásnak, és saját értékrendje szerinti autonóm 

döntéseket hozni.  

Tisztában van vele, hogy baráti- és párkapcsolataiban felelősséggel 

tartozik a társaiért.  

Kialakultak benne az európai identitás csírái.  

Nyitott más kultúrák értékeinek megismerésére és befogadására. Érti 

a szabályok szerepét az emberi együttélésben, s e belátás alapján 

igyekszik alkalmazkodni hozzájuk; igényli azonban, hogy maga is 

alakítója lehessen a közösségi szabályoknak.  

Van elképzelése saját jövőjéről, és tisztában van vele, hogy céljai 

eléréséért erőfeszítéseket kell tennie.  

Életkorának megfelelő szinten tisztában van vele, hogy minden döntés 

szabadsága egyúttal felelősséggel is jár.  

Fontosnak érzi a közösséghez tartozást, miközben törekszik személyes 

autonómiájának megőrzésére.  

Képes megfogalmazni, hogy mi okoz neki örömet, illetve rossz érzést.  

Tisztában van a függőséget okozó szokások súlyos következményeivel. 

Tudja, hogy ugyanazt a dolgot különböző emberek eltérő módon ítélhetik 

meg, ami konfliktusok forrása lehet.  
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FÖLDRAJZ  

 

 

A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti, 

társadalmi-gazdasági és környezeti jellemzőivel, folyamataival, továbbá a környezetben való 

tájékozódást, eligazodást segítő alapvető eszközökkel és módszerekkel. Vizsgálódásának 

középpontjában a természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti folyamatok, jelenségek, azok 

kölcsönhatásai, illetve napjaink gazdasági, környezeti eseményei állnak. A földrajz tantárgy a 

természet- és társadalomföldrajz, valamint a regionális tudomány mellett számos 

földtudományágat képvisel a közoktatásban, integrálja a földtani, a légkörtani, a hidrológiai, a 

talajtani és a planetológiai tudást. Tantárgyi előzménye az alsó tagozatos környezetismeret, 

illetve 5–6. évfolyamon a természetismeret, így annak követelményrendszerére épül, amelynek 

teljesítését feltételezi.  

 

7–8. évfolyam 

 

A földrajzi tartalmak feldolgozása során fejlődik a tanulók földrajzi-környezeti gondolkodása, 

helyi, regionális és globális szemlélete. Megértik, hogy a természet egységes egész, a Föld 

egységes, de állandóan változó rendszer, amelyben az ember természeti és társadalmi lényként 

él, és ez megköveteli az erőforrásokkal való ésszerű gazdálkodást. Az oknyomozó tudásszerzés 

elvéből kiindulva a tananyag feldolgozása során a tanulók minden tényt, jelenséget és 

folyamatot elsődlegesen térbeli, emellett időbeli változásában, fejlődésében ismernek meg, 

megláttatva azok okait és lehetséges következményeit is. Így fokozatosan kialakulhat felelős 

magatartásuk a szűkebb és a tágabb természeti, illetve társadalmi környezet iránt. A helyi és a 

regionális gazdasági, társadalmi és környezeti folyamatok értékelésével és a globális 

folyamatok érzékelésével lehetővé válik, hogy a tanulók megismerjék az emberiség egész 

bolygónkra kiterjedő tevékenységét, valamint az ebből fakadó, szintén világméretű természeti, 

társadalmi és környezeti problémákat.  

A tartalmak feldolgozása a szűkebb és a tágabb környezet földrajzi jellemzőire épül. 

Elsődleges célja a térbeli intelligencia fejlesztése. Kiemelt része a haza és környezete földrajzi-

környezeti jellemzőinek megismertetése, amelynek során megalapozódik a hazához és a 

magyarsághoz való kötődés. Az Európai Unió, valamint a távoli országok természeti és 

társadalmi-gazdasági sajátosságainak bemutatásával hozzájárul az eltérő kultúrák megismerése 

iránti igény, a nyitott és befogadó magatartás, illetve szemlélet kialakulásához. Mindezt úgy 

valósítja meg, hogy közben elősegíti a természeti és a kulturális értékek iránti tisztelet, illetve 

a következő nemzedékek számára történő megőrzésük iránti igény kialakulását. Ezzel 

hozzájárul a felelős és tudatos környezeti magatartás, a jövő generáció érdekeit is szem előtt 

tartó gondolkodás fejlődéséhez. A hazáról, a földrészünkről és a távoli földrészekről való 

tudásszerzés mellett nagymértékben segíti a tanulók képességeinek fejlődését. A más 

anyanyelvű országok és kultúrák megismerése elősegítheti a tanulókban az adott célnyelven 

történő kommunikáció igényének kialakulását, ez pedig megkönnyítheti az idegen nyelvi 
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kommunikáció fejlődését. A különféle szóbeli és írásbeli ismeretközvetítő, illetve értékelési 

módszerek alkalmazásával segíti az anyanyelvi kommunikáció fejlődését.  

A természeti és a környezeti folyamatokban megfigyelhető kölcsönhatások feltárásával 

a földrajzoktatás hozzájárul a természettudományi szemlélet és gondolkodásmód 

kialakulásához. Folytatja az 5–6. évfolyamon megkezdett integrált tudásszerzést és az egységes 

természettudományi szemlélet alakítását. Az állandóság és a változás látszólagos 

ellentmondásosságát, a rendszerek törvényszerűségeit, a struktúra és a funkció összefüggéseit, 

az anyag, az energia, az információ különböző formáit regionális megjelenésükben vizsgálja.  

A természeti jellemzőkhöz mindig hozzákapcsolja azok társadalmi-gazdasági felhasználását, 

illetve egymáshoz illeszti a társadalmi élet és a gazdaság elemeit is, ezáltal megveti a 

társadalomtudományi szemlélet alapjait is. Szüntelenül változó és globalizálódó világunk 

természeti, környezeti és társadalmi-gazdasági folyamatainak megismeréséhez és 

megértéséhez elengedhetetlen a folyamatos tájékozódás és információszerzés, valamint a 

nyitott gondolkodás. Ezért a tartalmi elemek elsajátítása elképzelhetetlen a tanulók egyre 

önállóbbá váló információkezelő tevékenysége nélkül. Így a tanítási-tanulási folyamatban nagy 

hangsúlyt kap az információszerzés és az információfeldolgozás képességének fejlesztése, 

különös tekintettel a tapasztalati és a digitális világ nyújtotta lehetőségek felhasználására. Mivel 

a földrajz tantárgy feladatának tekinti a tanulók megismertetését a helyi, a regionális és a 

globális környezetükkel, a valóság pedig gyorsan változik, ezért a tanulók kénytelenek 

állandóan önállóan frissíteni ismereteiket. A távoli tájak megismerésében nagy szerepet kapnak 

a mediatizált kommunikációs eszközök (nyomtatott sajtó, televízió, internet) által szerzett 

információk. A földrajz tantárgynak tehát célkitűzése, hogy ösztönözze a médiumok által 

közvetített világ kritikus elemzését, értelmezését, megértesse a tanulókkal, hogy a világ itteni 

ábrázolása nem azonos a valósággal, az eseményeknek és a jelenségeknek az alkotók által 

konstruált változatát láthatják.  

A tanítási-tanulási folyamat kiemelt célja a folyamatos önképzés iránti igény 

felébresztése, valamint az élethosszig tartó tanulás képességének kialakítása. Hazánk és a világ 

társadalom-földrajzi jellemzőinek bemutatásával a tantárgy elősegíti a szociális és állampolgári 

kompetenciák fejlődését. Napjaink társadalmi-gazdasági folyamatainak megismertetése 

nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy a tanulók a gazdasági élet eseményeiben eligazodó 

aktív, kreatív, rugalmas és vállalkozóképes állampolgárrá válhassanak. A tantárgy komplex 

ismeretanyaga révén segíti a tanulók pályaválasztását, eligazodását a munka világában, illetve 

felkészíti őket a szakirányú középfokú tanulmányokra. Hozzájárul ahhoz, hogy az általános 

iskolából kilépő diákok képesek legyenek felelős döntéshozatalra az állampolgári szerepek 

gyakorlása során.  

A földrajztanulás során a tanulók megszerzik a szemléleti térképolvasás képességét, és 

jártasságot szereznek az okfejtő térképolvasásban (különféle méretarányú és ábrázolásmódú 

térképeken). A dokumentum topográfiai és kulcsfogalmi listája csak az adott témában újonnan 

megjelenő és azokat a fogalmakat tartalmazza, amelyek a kerettanterv tartalmi és szemléleti 

újdonságainak pontosítása érdekében szükségesek, a korábbi életkori szakaszban vagy a 

megelőző témák során feldolgozottakat tudottnak feltételezi.  
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8. osztály 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél A szilárd Föld anyagai és folyamatai  

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

Szemléleti kép a Föld belső gömbhéjairól. Megfigyelések és 

vizsgálódások alapján szerzett tapasztalatok a szűk környezetben 

található szilárd anyagokról. A belső és külső erők, hatásaik felismerése, 

modellezése. A talajképződés lényege hazai talajtípusok vizsgálata 

alapján. Emberi és természetföldrajzi időléptékek, időtartamok  

 

 érzékelése. Konkrét, lakóhelyhez közeli példák ismerete 

környezetalakító tevékenységre, természeti értékek védelmére.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A térszemlélet fejlesztése az ember által tapasztalható méretek (pl. 

hegyek) és a Föld méretviszonyainak összehasonlítása révén.  

Az időfogalom, az időbeli tájékozódás fejlesztése az ember által 

tapasztalható időtartamok és a földtörténeti időegységek arányainak 

érzékeltetésével.  

A felfedeztető tanulási stratégia alkalmazása (megfigyelések, 

vizsgálódások, mérések megadott szempont alapján tanári irányítással), 

a balesetmentes és biztonságos eszközhasználat gyakoroltatása, a 

tapasztalatrögzítés önállóságának fokozatos növelése.  

Az oksági gondolkodás erősítése, mélyítése több ok együttes hatására 

bekövetkező jelenségek vizsgálata során.  

A szükségletek kielégítése és a fenntarthatóság közötti egyensúly 

lehetőségének bemutatása, a környezettudatos gondolkodás, a 

fenntarthatóság iránti elkötelezettség megalapozása.  

A természet mint megbecsülendő és védendő érték beláttatása a talaj 

példáján.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  
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Környezetünk anyagainak vizsgálata 

Ásványokból összetett természetes (kőzetek, ércek) és mesterséges 

anyagok (pl. beton, tégla) összehasonlítása egyéni és csoportos 

vizsgálódással.  

A legfontosabb bio- és ércásványok, kőzetalkotó ásványok, 

drágakövek, magmás, üledékes és átalakult kőzetek (vas- és rézérc, 

bauxit, agyag, márvány) tulajdonságainak megfigyelése, mérése, 

vizsgálata; csoportosításuk.  

A talaj anyagainak és szerkezetének megismerése különböző 

talajtípusok vizsgálata, összehasonlítása során. A talajkeletkezési 

folyamat és a talaj tulajdonságainak összekapcsolása. A földtani 

képződmények védelmének megismerése környékbeli példákon 

közvetlen tapasztalatszerzéssel.  

A folyamatosan változó bolygó és környezet  

A földövek és méreteik, a kőzetöv és a kőzetlemezek felépítésének 

megismerése. A földtani és a természetföldrajzi kontinensfogalom 

összekapcsolása.  

Geológiai (belső) erők megnyilvánulásainak megértése a 

kőzetlemezek mozgásának és következményeinek 

összekapcsolásával (hegyláncok felgyűrődése, gyűrődés; mélytengeri  

Kémia: Szerves és 

szervetlen anyag, 

keverék, szilárd anyag, 

egyes ásványok és 

kőzetek összetétele. 

Halmazállapotok.  

 

Biológia-egészségtan:  

élő anyag.  

 

Matematika: Képzeleti 

mozgatás, szétvágások. 

Időegységek, 

időtartammérés, 

számok a 

számegyenesen.  

 

Fizika: úszás, sűrűség, 

erőhatások, szilárd 

testek fizikai változása.  

 

árkok és óceáni hátságok keletkezése; vulkánosság és földrengés; 

emelkedés és süllyedés, vetődés, rögösödés; magmás, átalakult 

kőzetek keletkezése).  

A földrajzi (külső) erők felismerése folyamatokban (aprózódás és 

mállás; lepusztulás és felhalmozódás, feltöltődés; üledékképződés, 

üledékes kőzetek keletkezése). A geológiai erők és a földrajzi erők 

harcának értelmezése.  

A kontinensek területét gyarapító és fogyasztó folyamatok 

megkülönböztetése. A szárazföldek és a tengerek mindenkori 

földgömbi helyzete természetföldrajzi és környezeti  

következményeinek felismerése a mai földrészek kialakulásához 

vezető állapotok példái alapján Tájékozódás a földtörténeti időben 

Tájékozódás a geológiai mozgások, változások időskáláján egyes 

események időpontjának, folyamatok időtartamának elhelyezésével, 

idővonalzó készítésével.  
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Kőzetöv; ásvány, kőzet, érc; magmás, üledékes és átalakult kőzet; 

ősmaradvány; építőanyag, nyersanyag, energiahordozó anyag. Geológiai 

(belső) és földrajzi (külső) erő. Óceáni és kontinentális lemez, magma, 

vulkán, láva, földrengés. Szilárdhulladék-lerakó, földtani 

természetvédelem. Geológiai idő, földtörténeti időegységek.  

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Gazdasági alapismeretek  

Órakeret 

5+1 óra 

Előzetes tudás  

A gazdaság természeti feltételeinek, a gazdasági ágazatok 

tevékenységeinek felismerése példákban. A családi bevétel és kiadás 

példáinak ismerete.  

Tantárgyi  

fejlesztési célok 

Közgazdasági szemlélet alapozása az üzletekben vásárolható termékeket 

előállító gazdasági ágazatok tevékenysége közötti szoros kapcsolat és az 

egyes termékek árát befolyásoló sokféle tényező felismertetésével.  

A kreatív gondolkodás fejlesztése a piac működési alapelvének, a 

kereslet és a kínálat szerepének köznapi gyakorlati példákon keresztül 

történő megértetése során.  

Gazdasági és pénzügyi nevelés, a felelős gazdálkodás megalapozása a 

családi gazdaság működésének helyzetgyakorlatokban való 

bemutatásával.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

1374 

 

A gazdaság értelmezése  

A gazdasági ágazatok feladatának, szerepének megismerése egy 

ország életében; a szolgáltatás és a mindennapi élet kapcsolatának 

meglátása (lakóhelyen és a világhálón igénybe vehető 

szolgáltatások); az országok és a gazdasági fejlettség alapadatainak 

megismerése.  

Pénzügyi alapismeretek  

Modern vállalkozások 

— Egy termék árát befolyásoló tényezők (ráfordítások, kereslet, 

kínálat) és kapcsolatuk megértése. A pénz és szerepe, típusai, fizetési 

módok megismerése.  

— A piac működési alapelvének, a kiadás-bevétel rendszer 

megértése egyszerű köznapi példákban. A kölcsön veszélyeinek 

felismerése. A takarékosodás és a megtakarítások lényege.  

— Nemzeti és közös valuták, árfolyam egyszerű értelmezése, a 

valutaváltás eljárásának megismerése helyzetgyakorlatokban. —

 Nemzetközi együttműködések: A nemzetközi  

együttműködések szükségességének felismerése különböző típusú 

szervezetek példáin (EU, ENSZ, WHO, UNESCO, WWF, regionális 

és civil szervezetek).  

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: a gazdasági 

ágak történelmi 

kialakulása; nemzetközi 

együttműködések.  

 

Matematika:  

mennyiségek 

összehasonlítása, 

százalékszámítás, 

egyenes arányosság.  

 

Informatika: adat- és 

ténygyűjtés az 

internetről.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Gazdasági ágazat és ág, gazdasági szerkezet.  

Kereskedelem, vám. Pénz, kiadás, bevétel, kölcsön, megtakarítás. Valuta, 

árfolyam.  

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Ausztrália, a sarkvidékek és az óceánok földrajza  

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás  

A szerkezetfejlődési folyamatok által létrehozott képződmények példái. 

Eligazodás a földtörténeti időben. A forró és a hideg övezet és öveik 

főbb természeti adottságainak, környezeti problémáinak ismerete. Az 

óceánok és a tengerek tulajdonságainak elkülönítése, a földrészek és az 

óceánok megnevezése.  
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Átfogó kép alkotása Ausztrália és a sarkvidékek természetföldrajzi 

jellemzőiről, az okok és a jellemzők közötti összefüggések 

felismertetése a Föld fejlődéséről és az övezetességi rendszerről való 

tudás alkalmazásával.  

A környezetgazdálkodási szemlélet fejlesztése a tengeri erőforrások 

globális folyamatokban betöltött szerepének felismertetésével 

példákban, sérülékenységének és következményeinek megértetésével. A 

modellszerű gondolkodás fejlesztése elméleti modellalkotással a térség 

problémáiról.  

Az információszerző stratégia fejlesztése a tengert ábrázoló térképeken 

való tájékozódással, információleolvasással.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Ausztrália, a kontinensnyi ország  

Elszigetelt fekvés, ellentmondásos természeti adottságok (sivatag és 

artézivíz-készlet, termékeny alföldek és hegyvidék) és 

következményeik ismerete.  

A sarkvidékek földrajza  

Az Északi- és a Déli-sarkvidék összehasonlító földrajzi jellemzése; 

az ózonréteg-elvékonyodás okainak és következményeinek átlátása; a 

sarkvidék mint speciális élettér értelmezése; az Antarktika 

szerepének, a kutatóállomások jelentőségének megismerése.  

A világtenger földrajza  

Az óceánok és tengerek földrajzi jellemzőinek, a tengeráramlások 

szerepének, a világtenger mint erőforrás (ásványkincsek, 

árapályenergia, halászat) és mint veszélyforrás (szökőár) 

megismerése; a veszélyeztető folyamatok (pl. vízszennyezés, 

túlhalászás) egyszerű értelmezése.  

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: nagy 

földrajzi felfedezések; 

hajózás.  

 

Kémia: ózon; sósvíz és 

édesvíz; 

vízszennyezés.  

 

Biológia-egészségtan: 

életfeltételek, a hideg 

övezet és a tengerek 

élővilága.  

 

Fizika: Felhajtóerő, 

hőszigetelés. A 

tengermozgások fizikai 

alapjai (hullámok 

vízfelületen).  

Szigetvilág az óceánban (Óceánia), a speciális fekvés gazdasági, 

társadalmi és környezeti következményeinek (hajózás, 

idegenforgalom stb.) megismerése.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Állandóan fagyos és tundraéghajlat, fahatár, belföldi jégtakaró, jéghegy, 

ózonréteg, korallzátony, jégsivatag. Világtenger; tengeráramlás; 

árapályenergia, túlhalászás, kutatóállomás. Őslakos, bevándorló.  
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Topográfiai 

ismeretek  

Ausztráliai-alföld, Nagy-Artézi-medence, Nagy-Vízválasztó-hegység, 

Nyugat-ausztráliai-ősföld, Új-Guinea, Grönland, Hawaii; Murray.  

Ausztrália, Új-Zéland; Melbourne, Perth,Sydney. Északi-sarkvidék, 

Délisarkvidék (Antarktisz).  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Európa általános földrajza  

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás  

Szerkezetfejlődési folyamatok által létrehozott képződmények 

felismerése példákban. Eligazodás a földtörténeti időben. A földrajzi 

övezetesség rendszere, az övek főbb természeti adottságai, környezeti 

problémái. A szélrendszerek éghajlatot meghatározó szerepe. A 

földrészek és országcsoportok szerepe a világgazdaságban.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Az Európa-tudat megalapozása az integrációs folyamat 

céljainak megismertetésével, napjaink törekvéseinek 

érzékeltetésével. A tanulni tudás képességének fejlesztése az 

előzetes (a távoli földrészekkel kapcsolatos) tudás előhívásával 

és alkotó felhasználásával.  

Az analizáló képesség fejlesztése Európa természetföldrajzi adottságai 

és az azokból következő társadalmi-gazdasági lehetőségek, környezeti 

veszélyek feldolgozásával.  

A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése az európai kulturális 

sokszínűség földrajzi okainak és a népességkeveredés 

következményeinek elemzése során. A közös európai kultúra, főként 

földrajzi alapjainak ismerete és a megőrzésére irányuló igény 

kialakítása.  

Az információszerzési képesség fejlesztése adatok, egyszerű adatsorok, 

diagramok értelmezésével, elemezésével, a földrajzi övek jellemzési 

szempontjainak önálló használatával.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Európa általános természetföldrajzi képe  

Szerkezetalakító folyamatok és a külső erők felszíni  

következményeinek, a domborzati adottságok következményeinek és 

a nagytájak mozaikjának megismerése.  

Európa változatos és szeszélyes éghajlatának, a nyitottság a többi 

természetföldrajzi tényezőre való hatásának megismerése. A  

Fizika: erőhatások.  

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: A természeti 

adottságok és a 

történelmi események  
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természeti adottságok szerepének meglátása az európai 

társadalmigazdasági életben.  

Európa társadalomföldrajzi képe és folyamatai  

Európa változó társadalmi erőforrásainak, az elöregedő társadalom 

gazdasági következményeinek megismerése.  

Az európai erőtér gyengülő világgazdasági szerepének felismerése, az 

új válságjelenségek (növekvő eladósodás, munkanélküliség) 

értelmezése; a transzkontinentális infrastruktúra szerkezetének 

térképezése.  

Az Európai Unió földrajzi lényegének megértése; az országok és 

térségek változó szerepének felismerése az integrációs folyamatban.  

kapcsolata. Európa 

mint évszázadokon át a 

Föld legfejlettebb és 

vezető térsége; az 

integráció története, 

intézményrendszere; 

infrastruktúra és 

fejlődés.  

 

Biológia-egészségtan: 

életkor.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Kaledóniai-, variszkuszi- és alpi hegységképződés; eljegesedés. Időjárási 

front. Öregedő társadalom; indo-európai nyelvcsalád; soknemzetiségű 

ország; uniós polgár, állampolgár; letelepedési engedély, munkavállalási 

engedély.  

Gazdasági és politikai integráció; euró-övezet, Schengeni övezet.  

Topográfiai 

ismeretek  

Európa részei; Észak-atlanti-áramlás.  

Az Európai Unió tagállamai és fővárosuk; Strasbourg, Vatikán.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Észak-és Mediterrán-Európa földrajza 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 

Áttekintő kép Európa természetföldrajzi adottságairól és az azokból 

következő társadalmi-gazdasági lehetőségekről. A hideg mérsékelt és a 

meleg mérsékelt öv, a mediterrán táj és gazdálkodás jellemzőinek, a 

vándorló állattartás lényegének ismerete.  

Az Európai Unió országai és fővárosuk megnevezése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Lényegkiemelő és összehasonlító képesség fejlesztése a két 

kontinensrész közös és egyedi földrajzi-környezeti vonásainak, azok 

okainak és következményeinek feltárásával. Gyakorlatorientált 

szemlélet fejlesztése az ismert világ folyamatos tágulása a fejlődésben 

máig érzékelhető hatásainak, valamint a természeti és gazdasági 

körülmények, hagyományok gondolkodásmódot, életmódot befolyásoló 

hatásának felismertetésével.  

Az információfeldolgozás képességének fejlesztése ismeretekről való 

leírás készítésével segédeszközök használatával, tanári irányítással.  

A szociális kompetencia fejlesztése az országcsoportok környezeti 

problémáinak irányított projektmódszerrel történő feldolgozásával.  
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Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A tenger, a tagolt partvidék szerepe az észak- és dél-európai népek 

életében  

A tengerparti fekvés elszigetelő és a világ más részeivel összekötő 

szerepének, az életmódra gyakorolt hatásának belátása.  

Észak-Európa földrajza: az északi fekvés következményeinek 

megismerése; az eltérő jellegű természeti tájak, az adottságaikhoz 

igazodó munkamegosztás modellezése; országai jóléte, gazdagsága 

okainak, összetevőinek értelmezése.  

Mediterrán-Európa földrajza  

Dél-Európa természetföldrajzi jellemzése; a napfényövezet, a 

kikötőövezet és az üdülőövezet földrajzi-környezeti modelljének 

megalkotása.  

Az országok gazdasági életének, a szolgáltató ágazatok súlyának 

megismerése.  

A népességmozgások és a menekültáradat kialakulási okainak és 

következményeinek értelmezése Olaszország példáján. A 

környezetben lejátszódó események, folyamatok, helyzetek 

bemutatása helyzetgyakorlatokban.  

A Balkán-térség 

A térség 

természetföldrajzi 

jellemzése, a 

karsztvidékek 

modellezése; a kultúrák 

találkozási 

következményeinek 

felismerése példákban.  

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: Földrajzi 

fekvés szerepe a 

világgazdasági 

helyzetben; nagy 

földrajzi felfedezések; 

munkamegosztás. 

Gyarmatosítás 

következményei 

(gyarmattartók). 

Kultúrák ütközése.  

 

Informatika: bemutató 

készítése.  

Fjord, moréna. Kikötőövezet, üdülőövezet, karsztvidék, tengeri bányászat,  

Kulcsfogalmak/ vízerőmű, földhőerőmű. Kereskedelmi flotta, bérfuvarozás, fogalmak 

 parasztgazdaság, földbérleti rendszer, mezőgazdasági szövetkezet, 

munkamegosztás, vendégmunkás, munkaerővándorlás, időszakos idegenforgalom.  

Adriai-, Balti- és Északi-tenger; Appenninek, Appennini-, Balkán-,  

Pireneusi (Ibériai)-, Skandináv-félsziget, Izland, Kréta, Szicília. Balti- 

Topográfiai ismeretek  ősföld, Balkán-, Dinári- és Skandináv-hegység, Pireneusok, 

Dalmácia, Etna, Finn-tóvidék, Vezúv; Pó.  

Norvégia; Bergen, Helsinki, Oslo, Várna, Velence, olasz ipari háromszög.  

 Tematikai egység/  Órakeret  

 Fejlesztési cél Atlanti-Európa földrajza  6 óra 

Áttekintő kép Európa természetföldrajzi adottságairól és az azokból 

következő társadalmi-gazdasági lehetőségek, környezeti  

Előzetes tudás  veszélyhelyzetek ismerete. A valódi mérsékelt öv természetföldrajzi 

jellemzői, az óceáni éghajlat. A tenger szerepe a társadalom életében.  

Az Európai Unió országai és fővárosuk megnevezése.  
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A kritikai gondolkodás fejlesztése az öregedő társadalom, a túltermelés 

és a társadalom nagymérvű környezetátalakító tevékenysége 

következményeinek feltárásával (mentális térképkészítés). A 

problémamegoldó gondolkodás fejlesztése a termelés más kontinensekre 

való áthelyezése következtében kialakuló válsághelyzet és az új 

fejlődési pályák választása konfliktusának elemzésével.  

A környezeti szemlélet alakítása a környezeti állapot javítására tett 

kezdeményezések bemutatásával, a regionális és a a globális szemlélet 

összekapcsolása.  

Földrajzi-környezeti tartalmú, különböző céloknak megfelelő, 

másodlagos információhordozók kiválasztása tanári irányítással. A 

térbeli intelligencia fejlesztése az országok népességi, gazdálkodási 

adatai egymáshoz való viszonyának, nagyságrendjének 

érzékeltetésével.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Atlanti-Európa földrajzi jellemzői és problémái  

A nyugati fekvés földrajzi következményeinek felismerése, 

NyugatEurópa természetföldrajzi jellemzése.  

A fosszilis energiahordozó és ásványi nyersanyag-készletek fogyása 

következményeinek felismerése. Bányavidékek és ipari körzetek 

átalakulási folyamatának és a gazdasági szerkezet modernizációjának 

értelmezése. A szélenergia-hasznosítás; a környezet savanyodása, a 

vízszennyeződés okozati és prognosztikus értelmezése.  

Nyugat-Európa meghatározó országai  

Regionális földrajzi sajátosságaik megismerése összehasonlító 

elemzéssel.  

Egyesült Királyság (a gyarmattartó szigetország, a világ műhelye és a 

profilt váltó iparvidékek).  

Franciaország (az élelmiszertermelés és a könnyűipar 

hagyományainak, a modern ipar kialakulásának földrajzi 

összefüggései).  

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: 

gyarmatosítók, ipari 

forradalom, 

technológiai váltás.  

 

Matematika: kritikai 

gondolkodás, 

nagyságrendi 

viszonyítás.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  
Multikulturalizmus. Bányavidék, átalakuló ipari körzet, szélpark, savas 

ülepedés és eső, a környezet savanyodása.    

Topográfiai 

ismeretek  

Brit-szigetek, Francia-középhegység, Londoni- és Párizsi-medence, Mont  

Blanc, Pennine; La Manche, Rhône, Szajna, Temze.  

Anglia; Birmingham, Glasgow, Lyon, Manchester, Marseille; 

Középangliai-iparvidék.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Kelet- és Közép-Európa földrajza 

Órakeret 

7 +2óra 
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Előzetes tudás  

Áttekintő kép Európa és Ázsia északi része természetföldrajzi 

adottságairól és az azokból következő társadalmi-gazdasági lehetőségek, 

környezeti veszélyhelyzetek.  

 

 A hideg és a valódi mérsékelt öv földrajzi jellemzőinek, a  

kontinentalitás térbeli változásának ismerete. A mérsékelten szárazföldi 

és a szárazföldi terület természetföldrajzi jellemzői, a hegyvidéki 

függőleges övezetesség és hatásuk az életmódra. Magashegység, 

tajgavidék, bányavidék, átalakuló ipari körzet, kikötőövezet mint tipikus 

tájak, tájjellemzési algoritmus.  

Az Európai Unió országai és fővárosuk megnevezése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Az oksági gondolkodás fejlesztése a nyersanyagban való gazdagság, 

szegénység és a függőség, valamint a történelmi, politikai változások és 

a társadalmi-gazdasági hatások felismertetésével.  

A tájfejlődés társadalmi összetevőinek, illetve a térbeli kölcsönhatások 

és érdekek érvényesülésének felismertetése (a különböző adottságú tájak 

átalakítása kultúrtájakká).  

A közép-európai regionális tudat megalapozása hazánk közvetlen 

környezetének európai összefüggésben való megismertetésével, a közép-

európai országok és hazánk kapcsolatának értelmezésével.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
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Kelet-Európa, kapocs Ázsia és Európa között  

A kontinensbelseji fekvés és a hatalmas kiterjedés természet- és 

társadalom-földrajzi következményeinek felismerése (összehasonlító 

tematikus térképolvasás). A termelési kapcsolatrendszerek (ásványi 

nyersanyag-, energiahordozó-kitermelés és feldolgozóipari ágazatok; 

energiagazdaság, erdőgazdálkodás és fafeldolgozás; eltérő célú 

mezőgazdasági termelés) megértése.    

Oroszország 

Az európai és ázsiai erőközpont sokszínű természeti és társadalmi 

alapjai, nagy területi fejlettségkülönbségek.  

A hegyvidéki Közép-Európa: a közép-európai magashegyvidék 

természetföldrajzi jellemzői társadalmi életet befolyásoló hatásának 

bizonyítása; a tej- és az erdőgazdaság, az idegenforgalom 

meghatározó szerepének igazolása.  

A medencei Közép-Európa  

A gazdasági-társadalmi élet eltérő jellegű feltételeinek feltárása a 

Közép-európai-sík- és rögvidék feltöltött alföldjein, dombvidékein, 

középhegységi tipikus tájain.  

A közép-európai országok összefonódó gazdasági múltjának és 

jelenének értelmezése. A vegyipari és a gépipari kapcsolatrendszerek 

felismerése.  

Lengyelország és Csehország összehasonlító komplex földrajzi 

jellemzése.  

Németország földrajza, az európai gazdaság motorjának elemzése 

(esetelemzés, mentális térképkészítés).   

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: 

Technológiai 

kapcsolatok.  

Szocialista világrend, 

hidegháború,  

Szovjetunió. 

OsztrákMagyar 

Monarchia, 

világháború.  

 

Biológia-egészségtan: 

életközösségek.  

 

 

Összefoglalás, számonkérés.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Természetátalakítás, kultúrtáj. Katonai és politikai nagyhatalom, 

tervgazdálkodás, gazdasági körzet, nagyüzemi gazdálkodás, családi 

mezőgazdálkodás, energiagazdaság, hegyi turizmus.  

Topográfiai 

ismeretek  

Alpok, Kaukázus, Lengyel- és Német-középhegység, Szudéták, 

Csehmedence, Kelet-európai-síkság, Német–Lengyel-alföld, Kaszpi-

mélyföld; Ruhr-vidék, Szilézia; Boden-tó, Dnyeper, Don, Duna–Majna–

Rajna vízi út, Visztula, Volga.  

Oroszország, Svájc; Brno, Frankfurt, Gdańsk, Hamburg, Katowice, Köln, 

Krakkó, Moszkva, München, Plzeň, Stuttgart, Szentpétervár, Volgográd.  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A Kárpát-medencevidék földrajza 
Órakeret 

 

5 óra 

Előzetes tudás  

A földszerkezetet alakító folyamatok. Éghajlatot alakító és módosító 

tényezők, a vízhálózat.  

Áttekintő kép Európa és benne Közép-Európa természetföldrajzi 

adottságairól és az azokból következő társadalmi-gazdasági 

lehetőségekről, környezeti veszélyhelyzetekről.  

A magas- és a középhegyvidék, a dombvidék és a feltöltött síkság 

tipikus tája.  

A közép-európai és a magyarországi nagytájak ismerete.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Az oksági gondolkodás fejlesztése a medencejelleg közvetlen és 

közvetett földrajzi következményeinek, az ember életmódját 

meghatározó feltételeknek az összekapcsolásával, illetve 

prognosztizálással.  

A kritikai és a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése stratégiai 

tervezéssel társadalmi, környezetvédelmi témájú feladatmegoldásban 

tanári útmutatással.  

Időszemlélet fejlesztése különböző léptékű földtani, földrajzi, 

környezeti folyamatok elemzésével (a Kárpát-medencevidék 

kialakulása, az ember környezet-átalakító tevékenysége). A szociális 

kompetencia fejlesztése a medencevidék népeinek, országainak 

együttműködésében rejlő lehetőségek, az együttműködés szubjektív 

korlátainak felismertetésével.  

A digitális kompetencia fejlesztése digitális prezentációs kiselőadás 

készítésével.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A Kárpát-medencevidék természetföldrajzi egysége 

A Kárpát-medence szerkezetének, domborzatának összekapcsolása a 

földtani fejlődési folyamatokkal; a medencejelleg modellezése.  

A medencejelleg következményeinek bizonyítása az éghajlatban, a 

vízrajzban és vízkészletekben, a környezeti állapotban.  

A medencevidék nagytájainak földrajzi jellegzetességei, az azokból 

adódó környezeti különbségek, veszélyhelyzetek értelmezése.  

A Kárpát-medencevidék társadalom-földrajzi egysége 

A medencejelleg társadalmi hasznosításának, a tájátalakításnak és 

következményeinek az ok-okozati rendszerű megismerése, 

prognosztizálása.  

A Kárpát-medencei népesség összetételének értelmezése, a 

Magyarország határán túli néprajzi tájegységek és földrajzi alapú 

népszokásaik megismerése.  

Fizika: fizikai 

folyamatok a 

földkéregben.  

 

Magyar nyelv és 

irodalom: tájjal, 

szülőfölddel 

kapcsolatos irodalmi 

művek.  

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: Magyar  

Királyság, magyar 

kultúra.  
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Erkölcstan: nép, 

nemzet, nemzetiség, 

etnikum.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Földtani alapszerkezet, medencejelleg, szeszélyes időjárás és vízjárás, 

aszályveszély, árvízveszély, vízrendezés, vízkészlet, földcsuszamlás, 

kultúrpuszta, szikesedés; földhőenergia, biomassza. Vásárvonal, 

vásárváros, hídváros. Magyarság, nemzetiség, nemzeti kisebbség, etnikum, 

néprajzi csoport, néprajzi táj, nyelvsziget; székely, csángó.  

Topográfiai 

ismeretek  

Kárpát-medencevidék, Kárpátok; Erdélyi-hegyvidék, Erdélyi-medence; 

Király-hágó, Vereckei-hágó. Délvidék, Erdély, Felvidék, Kárpátalja, 

Székelyföld, Őrvidék, Partium.  

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél A hazánkkal szomszédos országok földrajza  

Órakeret 

6+2 óra 

Előzetes tudás  

Áttekintő kép Közép-Európa és benne a Kárpát-medence, Kelet-Európa 

és a Balkán térség természetföldrajzi adottságairól és az azokból 

következő társadalmi-gazdasági lehetőségekről. A magas- és 

középhegyvidék és a feltöltött síkság tipikus tájainak, a kárpát-medencei 

nagytájak ismerete. A magyarság kárpát-medencei múltjának, jelen 

helyzetének ismerete.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A nemzeti öntudat fejlesztése a szomszéd országok hazánkkal való 

múltbeli és jelenlegi kapcsolatának tudatosításával, a magyarsághoz 

kapcsolódó országrészeik földrajzi-környezeti jellemzőinek 

megismertetésével.  

Oksági gondolkodás fejlesztése az országok földrajzi jellemzőinek 

rendszerezésével (összehasonlító táblázat, mérlegelés, logikai sorok,  
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 idő- és térsorok, folyamatvázlatok, sémák stb.).  

A kritikai gondolkodás fejlesztése tényelemzéssel (országok 

földrajzikörnyezeti jellemzői).  

A tanulni tudás képességének fejlesztése az előzetes (a Közép- 

Európával kapcsolatos) tudás előhívásával és alkotó felhasználásával. 

Médiatudatosságra nevelés és a digitális kompetencia fejlesztése 

internetalapú szolgáltatások célirányos használatával (pl. tények, adatok, 

képek, idegenforgalmi ajánlatok keresése).  

A kommunikatív és a művészi kifejezőkészség fejlesztése 

országbemutatás során (tanulói kreatív módszerek).  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A Kárpát-medence magashegységi keretének országai  

Az alpi és a kárpáti országok természet- és társadalom-földrajzi 

jellemzőinek összehasonlítása; történetelmondás hazai és külföldi 

utazások átélt élményeiről.  

Ausztria mint a legfejlettebb gazdaságú alpi szomszéd földrajzi 

jellemzése. Magyar szórványok, Őrvidék; a hazánkkal való 

társadalmi-gazdasági kapcsolatok.  

Szlovénia mint a legfejlettebb délszláv térség és Szlovákia mint a 

fiatal kárpáti ország (a Felvidék) földrajzi jellemzőinek megismerése 

és bemutatása.  

A keleti termékeny vidékek országai  

Románia gazdag természeti erőforrásokra épülő útkereső 

gazdaságának bemutatása; Erdély és Partium földrajzi jellemzése.  

Ukrajna mint Kelet-Európa potenciális éléstára, energiaszolgáltatója 

földrajzi-környezeti kapcsolatrendszereinek feltárása; Kárpátalja 

földrajzi jellemzése.  

A déli hegyvidékek országai  

Horvátország és Szerbia: hasonló nyelv, eltérő vallás és kultúra 

(országok összehasonlító természet- és társadalom-földrajzi 

jellemzése); a Vajdaság, Délvidék magyarlakta termékeny tájának 

földrajzi jellemzése. Összefoglalás, számonkérés  

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: Trianoni 

szerződés és 

következményei.  

Szovjetunió.  

Jugoszlávia, délszláv 

háború.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  
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Topográfiai 

ismeretek  

Bécsi-medence, Duna-delta, Grazi-medence, Isztria, Magas-Tátra, Hargita;  

Maros, Olt, Vág. Horvátország, Szerbia, Ukrajna; Vajdaság; Arad, Belgrád, 

Brassó, Fiume, Graz, Kassa, Kijev, Kolozsvár, Marosvásárhely, Munkács, 

Nagyvárad, Salzburg, Újvidék, Ungvár, Temesvár, Zágráb.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Magyarország természeti és kulturális értékei  

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás  

A Kárpát-medence természet- és társadalomföldrajzi jellemzői, 

nagytájai. Magyarország nagytájai és egyes középtájai, megyéi, néhány 

városa. A hegységek és a felszín alatti vizek típusai. A középhegység, a 

karsztvidék és a feltöltött alföld tipikus táj.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A térszemlélet fejlesztése Magyarország földjének a 

Kárpátmedencevidék egészében való földrajzi értelmezésével.  

Az oksági gondolkodás fejlesztése az országrészek, tájak földrajzi 

jellemzőinek összevetésével (az összehasonlító földrajzi elemzés 

módszerével, a jellemzők okainak és következményeinek 

összekapcsolásával).  

A szülőföld és a haza szeretetének megalapozása a mikrokörnyezet 

megismerésétől induló, egyre bővülő tudásszerzéssel; a haza- és a 

nemzettudat formálása.  

Környezettudatosságra nevelés a természet-, környezet- és értékvédelem 

alapvető céljainak, közös és sajátos feladatainak megismertetésével, 

illetve információgyűjtéssel, és az azokkal kapcsolatos személyes és 

közösségi cselekvési lehetőségek felismertetésével.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  
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A magyarországi nagytájak 

A medencei fekvés nagytájanként eltérő következményeinek 

értelmezése; az alföldi, a dombvidéki és a középhegységi nagytájak 

természet- és társadalom-földrajzi jellemzése, a természeti 

adottságok felhasználásának értelmezése és a táj átalakításának 

modellezése.  

A magyar nemzeti kultúra: a magyarországi néprajzi csoportok és 

földrajzi alapú hagyományaik értelmezése; a magyar földrajzi 

felfedezők, utazók és tudósok kiemelkedő teljesítményeinek 

bemutatása tanulói kutatómunka alapján.  

Természeti, kulturális és történelmi értékvédelem, eredetvédelem 

A védettség különböző fokozatainak és jellegének összehasonlítása 

helyek, objektumok példáin; a védelem lényegének megértése, a 

védett helyeken engedélyezett tevékenységek megismerése; 

kulturális hungarikumok megismerése projektmunkában.  

Hon- és népismeret: 

nemzeti kultúra, 

néprajzi csoport, 

népszokások.  

 

Magyar nyelv és 

irodalom: szöveges 

információgyűjtés.  

 

Biológia-egészségtan: 

ökológia és 

természetvédelem.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Hordalékkúpsíkság, löszvidék, árterület, szikes puszta, dombvidék, 

hegységközi medence, romhegység, tanúhegy, karsztosodás. Világörökségi 

védettség, nemzeti park, tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület, 

természeti emlék, történelmi emlékhely, a törvény erejénél fogva védett  

 terület és érték, bioszféra-rezervátum, Ramsari terület, 

termékeredetvédelem.  

Topográfiai 

ismeretek  

Aggteleki-karszt, Badacsony, Balaton-felvidék, Baradla, Bükk-fennsík,  

Budai-, Kőszegi-, Soproni-, Tokaj-Eperjesi- (Zempléni-), Villányi-hegység, 

Cserehát, Cserhát, Gerecse, Pilis, Vértes, Baranyai-, Somogyi- és 

Tolnaidombság, Bodrogköz, Dráva menti és Pesti-síkság, Győri-, Marcal- 

és Tapolcai-medence, Hajdúság, Hegyalja, Jászság, Őrség; Szigetköz,  

Mohácsi- és Szentendrei-sziget, Tihanyi-félsziget; Hévízi-tó, Ipoly, Kis- 

Balaton, Sajó, Sió, Tisza-tó, Zagyva, Zala. A magyarországi világörökség 

helyszínek és nemzeti parkok.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Magyarország társadalomföldrajza  

Órakeret 

10+2 óra 

Előzetes tudás  

A Kárpát-medence társadalomföldrajzi jellemzői. Magyarország 

megyéi, néhány városa. A gazdasági ágazatok szerepe az országok 

életében és kapcsolataik különböző példái.  Fen
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Reális tudáson alapuló nemzettudat kialakítása a magyar gazdaság 

világgazdaságban és az európai gazdasági erőtérben változó helyzetének 

értelmezésével.  

Gazdasági nevelés a gazdasági ágazatok jellegzetességeinek, értékeinek, 

gondjainak problémaközpontú megközelítésével, gondolatvázlatok 

készítésével és stratégiai tervezéssel.  

A kreativitás, a kezdeményező- és vállalkozóképesség szerepének 

felismerése a társadalmi-gazdasági fejlődésben regionális és hazai 

példákon.  

A földrajzi környezetben, a köznapi életben való eligazodás és a 

konfliktuskezelés képességének fejlesztése. Állampolgárságra nevelés a 

hírek földrajzi-környezeti tartalmú információinak értelmezésével, 

nézetek megfogalmazásával, kifejtésével.  

A tanulni tudás képességének fejlesztése kooperatív módszerekkel, 

hálózatos tanulással.  

A gyakorlati életre nevelés az internetalapú szolgáltatások (pl. adattárak, 

menetrendek, idegenforgalmi ajánlatok) használatával, a szerzett 

ismeretek másokkal való digitális megosztásával, valamint a tudatos 

vásárlói magatartás jellemzőinek bemutatásával.  

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
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Népesség és településhálózat  

A népességfogyás értelmezése; a népességszám-csökkenés és a 

társadalom öregedése okainak, következményeinek feltárása; 

népességszerkezet megismerése.  

A településfajták, a településhálózat átalakulásának értelmezése; 

lakókörnyezetek és életmódbeli jellemzők (nagyvárosi, városi, falusi 

települések, természeti, épített és emberi környezet, gazdasági, 

szociális eltérések).  

A régiók és Budapest földrajzi jellemzése, változó súlyuk 

okainak elemzése; a falusias térségek válsághelyzetének, 

felzárkózásuk lehetőségeinek megismerése. Magyarország 

gazdasági szerkezete  

Magyarország gazdasági szerkezetének elemzése; a fejlettség és az 

életmód kapcsolata, a regionális különbségek megismerése.  

A fogyasztási szokások változásának belátása, okaik feltárása és 

következményeik megvitatása.  

A magyar gazdaság főbb működési területei.  

Az átmenő forgalom jellemzői és infrastruktúrája; a térben és 

szerkezetében változó külgazdasági kapcsolatok.  

Az idegenforgalom szerepe a gazdaságban, elérő jellegű körzetei 

(okozati és prognosztikus bemutatás).  

Hagyományos mezőgazdasági termékek, élelmiszerek, ételek; a 

hagyományok földrajzi alapjai.  

A magyar mezőgazdaság helye a globális gazdaságban, európai 

integrációban.  

A húzóágazatok (autóipar, gyógyszeripar, kommunikációs ágazat) 

szerepe, jövőbeli lehetőségei.  

A tudásipar feltételei és jellemzése; az ipari és infoparkok szerepe.  

Gyűjtőmunka, projektek  

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: Népesedési 

ciklus,  

infrastruktúrafejlődés a 

történelmi  

Magyarországon.  

Kommunikációs és  

technológiai fejlődés.  

 

Matematika: Modellek 

megértése. Adatok 

jegyzése, ábrázolása.  

 

Informatika: 

internetalapú 

szolgáltatások 

használata.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Fogyó társadalom, településhálózat, régió, eurorégió, tranzitország, 

menekültstátusz, termelői támogatási rendszer, kistermelő, vállalkozás, 

fogyasztói kosár, idegenforgalmi körzet, gyógyturizmus, bor- és 

gasztronómiai turizmus, falusi turizmus, szolgáltatáskereskedelem, 

tudásipar, infopark.  

Topográfiai  
Magyarország megyei jogú városai. Balatonfüred, Gyöngyös, Gyula,  
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ismeretek  Hajdúszoboszló, Hatvan, Hévíz, Kalocsa, Keszthely, Komárom, Kőszeg, 

Mohács, Paks, Röszke, Siófok, Százhalombatta, Szentendre, Szentgotthárd, 

Tihany, Tiszaújváros, Visegrád, Visonta, Záhony.  
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A fejlesztés várt 

eredményei akét 

évfolyamos 

ciklus végén 

A tanulók átfogó és reális képzettel rendelkezzenek a Föld egészéről és 

annak kisebb-nagyobb egységeiről (a földrészekről és a világtengerről, a 

kontinensek karakteres nagytájairól és tipikus tájairól, valamint a 

világgazdaságban kiemelkedő jelentőségű országcsoportjairól, 

országairól). Legyen átfogó ismeretük földrészünk, azon belül a 

meghatározó és a hazánkkal szomszédos országok természet- és 

társadalomföldrajzi sajátosságairól, lássak azok térbeli és történelmi 

összefüggéseit, érzékeljék a földrajzi tényezők életmódot meghatározó 

szerepét. Birtokoljanak reális ismereteket a Kárpát-medencében fekvő 

hazánk földrajzi jellemzőiről, erőforrásairól és az ország gazdasági 

lehetőségeiről az Európai Unió keretében. Legyenek tisztában az Európai 

Unió meghatározó szerepével, jelentőségével.  

Ismerjék fel a földrajzi övezetesség kialakulásában megnyilvánuló 

összefüggéseket és törtvényszerűségeket. Legyenek képesek alapvető 

összefüggések, tendenciák felismerésére és megfogalmazására az egyes 

földrészekre vagy országcsoportokra, tájakra jellemző természeti 

jelenségekkel, társadalmi-gazdasági folyamatokkal kapcsolatban, ismerjék 

fel az egyes országok, országcsoportok helyét a világ társadalmigazdasági 

folyamataiban. Érzékeljék az egyes térségek, országok társadalmi-

gazdasági adottságai jelentőségének időbeli változásait. Ismerjék fel a 

globalizáció érvényesülését regionális példákban. Ismerjék hazánk 

társadalmi-gazdasági fejlődésének jellemzőit összefüggésben a természeti 

erőforrásokkal. Értsék, hogy a hazai gazdasági, társadalmi és környezeti 

folyamatok világméretű vagy regionális folyamatokkal függenek össze.  

Tudják példákkal bizonyítani a társadalmi-gazdasági folyamatok 

környezetkárosító hatását, a lokális problémák globális következmények 

elvének érvényesülését. Legyenek tisztában a Földet fenyegető 

veszélyekkel, értsék a fenntarthatóság lényegét példák alapján, ismerjék 

fel, hogy a Föld sorsa a saját magatartásukon is múlik.  

Rendelkezzenek a tanulók valós képzetekkel a környezeti elemek 

méreteiről, a számszerűen kifejezhető adatok és az időbeli változások 

nagyságrendjéről. Tudjanak nagy vonalakban tájékozódni a földtörténeti 

időben. Legyenek képesek természet-, illetve társadalom- és 

gazdaságföldrajzi megfigyelések végzésére, a különböző nyomtatott és 

elektronikus információhordozókból földrajzi tartalmú információk 

gyűjtésére, összegzésére, a lényeges elemek kiemelésére. Ezek során 

alkalmazzák digitális ismereteiket. Legyenek képesek megadott 

szempontok alapján bemutatni földrajzi öveket, földrészeket, országokat 

és tipikus tájakat.  
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 Legyenek képesek a tanulók a térképet információforrásként használni, 

szerezzék meg a logikai térképolvasás képességét. A topográfiai 

ismereteikhez tudjanak földrajzi-környezeti tartalmakat kapcsolni. 

Topográfiai tudásuk alapján a tanulók biztonsággal tájékozódjanak a 

köznapi életben a földrajzi térben, illetve a térképeken, és alkalmazzák 

topográfiai tudásukat más tantárgyak tanulása során is.  

Legyenek képesek a társakkal való együttműködésre. Alakuljon ki bennük 

az igény arra, hogy későbbi életük folyamán önállóan tovább gyarapítsák 

földrajzi ismereteiket.  

 

INFORMATIKA  

 

 

8. évfolyam  

heti 1,5 óra= 54 óra  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  1. Az informatikai eszközök használata  

Órakeret   

10 óra  

Előzetes tudás  

Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása. 

Tájékozódás a különböző informatikai környezetekben. Az informatikai 

eszközök működési elveinek ismerete. Az operációs rendszer és a 

számítógépes hálózat alapszolgáltatásainak ismerete.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Az ismert eszközök közül az adott feladat megoldásához alkalmas 

hardver- és szoftvereszköz kiválasztása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásáról szerzett 

ismeretek bővítése  

Az informatikai eszközfüggőség és a megelőzés lehetőségei. 

Fizika: egyes technikai 

eszközök működésének 

megfigyelése, a 

működés feltételeinek 

értelmezése a 

mindennapi 

környezetben  

Az informatikai eszközök használata és működési elveinek 

megismerése  

Informatikai eszközök fő részegységei.   

Perifériák, adathordozó eszközök működési elvei.   

Digitalizálás. 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

1392 

 

Az operációs rendszer és a számítógépes hálózat 

alapszolgáltatásainak használata  

Az operációs rendszer és/vagy egy segédprogram 

alapszolgáltatásainak használata (mappaszerkezet kialakítása 

adathordozón, állományműveletek, tömörítés, kibontás).  

Fizika; kémia; 

matematika; 

biológiaegészségtan: a 

tantárgyi órán felmerülő 

feladatok informatikai 

eszközzel történő 

megoldása. Az adott 

helyzethez legjobban 

illeszkedő hardver és 

szoftver kiválasztása. A 

tanórán bemutatott 

kísérlet vagy vizsgálat  

  jegyzőkönyvének 

nyomtatása.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Monitor, nyomtató, adathordozó, merevlemez, optikai lemez, 

lemezmeghajtó, digitalizálás, hálózat, hálózati szolgáltatás, tömörítés, 

tömörített állomány  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  2. Alkalmazói ismeretek  

Órakeret 

25 óra  

 

2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus 

létrehozása   

Előzetes tudás  

Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása. 

Szövegszerkesztési ismeretek.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Digitális képek alakítása, formázása. Hangszerkesztés. Webes 

publikáció készítése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Információk publikálásának különböző módjai az interneten 

Weblap készítése.  

Bloghasználat megismerése.  

 

Digitális képek alakítása, formázása  

Digitális képek jellemzőinek megismerése.   

Képszerkesztő program használata.   

Műveletek képekkel, képszerkesztés, képvágás.  

Vizuális kultúra: a 

technikai médiumok 

képalkotó módszerei; 

vizuális reklámok.  

Multimédiás dokumentumok előállításához szükséges alapelemek 

készítése  

Digitális médiaelemek készítése (például: hangfelvétel, 

videófelvétel, fényképezés), jellemzőik megismerése.   

Műveletek médiaelemekkel (például: szerkesztés, vágás).  

Vizuális kultúra: a 

technikai médiumok 

képalkotó módszerei; 

vizuális reklámok. 

Előadások, bemutatók készítése  

Valamely tantárgy ismeretanyagát feldolgozó, különböző típusú 

prezentációk készítése.  
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Kulcsfogalmak/fogalmak 
Digitális kép, digitális médiaelem, weblap, blog.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, 

információmegjelenítés   

Előzetes tudás  

Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása. 

Példák megnevezése a táblázatok mindennapi életben történő 

használatára vonatkozóan. Alkalmazói programok fájlműveletei. A 

térképhasználat alapjainak ismerete.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Táblázatkezelés. Táblázatos dokumentumok készítése. Az adatkezelés 

alapjainak fejlesztése. Az információ és adat ábrázolása, értelmezése, 

grafikus eszközök, módszerek. Térképhasználati ismeretek 

felhasználása, keresése az interneten.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Táblázatkezelés  

Táblázatkezelő program használata.  

A munkakörnyezet beállítása.  

A táblázatkezelő menürendszerének megismerése.  

 

Táblázatos dokumentumok. Az adatkezelés alapjai Táblázatok 

használata a mindennapi életben.  

Adatok táblázatos formába rendezése, feldolgozása.  

Adattípusok megismerése.  

Adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás elsajátítása. 

Cellahivatkozások használata.  

Képletek szerkesztése. A konstans, relatív és abszolút hivatkozás 

fogalmának megismerése.   

Matematika: ismeretek 

alkalmazása az újabb 

ismeretek 

megszerzésében, a 

gyakorlati életben és 

más tantárgyak 

keretében (pl. százalék, 

kamatos kamat,   

terület-, felszín-, 

térfogatszámítás, 

relatív gyakoriság, 

valószínűség, 

logaritmus függvény). 

Táblázatok készítése.  

 

Fizika; kémia; 

biológia-egészségtan; 

földrajz: Mérési 

adatok, ábrák, 

értelmezése.  

Természeti jelenségek, 

folyamatok időbeli 

lefolyásának leírása 

függvényekkel, 

diagramok elemzése, 

értelmezése.  
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Az információ és adat ábrázolása, értelmezése, grafikus eszközök, 

módszerek  

Adatok megjelenítése, kiemelése, aktuális információ keresése.  

Az adatok gyűjtése, csoportosítása, értelmezése.  

Diagramok készítése. Diagramtípus kiválasztása, szerkesztése, 

módosítása.   

Fizika; kémia; földrajz; 

biológia-egészségtan: a 

vizsgált természeti és 

technikai rendszerek 

állapotának leírására 

szolgáló szempontok és 

módszerek használata.  

Térképhasználati ismeretek felhasználása, keresése az interneten 

Térképhasználati ismeretek alkalmazása.  

Térképek keresése, használata.   

Keresés a térképeken, a térképek átalakítása.  

Földrajz; fizika: a 

térbeli tájékozódást 

szolgáló eszközök és 

módszerek alapjai és 

felhasználásuk. A GPS 

idő-, távolság- és 

sebességadatainak 

értelmezése.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás, cella, oszlop, sor, aktív cella, 

tartomány, munkalap, munkafüzet, cellahivatkozás, konstans, relatív és 

abszolút hivatkozás, képlet, függvény, diagram.  

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és 

módszerekkel  

Órakeret 

12 óra  

 

3.1. A problémamegoldáshoz szükséges módszerek és 

eszközök kiválasztása   

Előzetes tudás  

Az információ világában való tájékozódás képessége, jelrendszer 

ismerete. Algoritmusleírás eszközeinek ismerete. Egyszerű folyamatábra 

értelmezése. Algoritmuskészítés. Egy fejlesztőrendszer ismerete.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Algoritmus leírása. A feladatmegoldást segítő eszközök megismerése. 

Csoportos feladatmegoldás. Összetett probléma megoldása fejlesztői 

környezetben.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok  
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A problémák megoldásához szükséges eszközök és módszerek 

megismerése  

Az algoritmusleírás eszközeinek és módszereinek megismerése.  

Egyszerű algoritmusok készítése.  

Matematika: algoritmus 

követése, értelmezése, 

készítése.  

Elemek elrendezése 

különféle szempontok 

szerint; rendszerezést 

segítő eszközök 

(fadiagram, útdiagram, 

táblázatok) használata, 

készítése. Megalkotott 

rendszer átalakítása.  

Problémák megoldása önállóan, illetve irányított csoportmunkában 

Iskolai élethez kapcsolódó probléma megoldása önállóan vagy 

irányított csoportmunkában.  

Magyar nyelv és 

irodalom, idegen 

nyelvek, történelem, 

társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

a tantárgyak 

tananyagainak 

feldolgozása, 

adatgyűjtés interneten. 

Az adatok tárolása és 

cseréje különböző 

informatikai eszközök 

felhasználásával.  

A robotika alapjainak megismerése, egyszerű vezérlési problémák 

megoldása  

Egyszerű vezérlési feladatok megoldása fejlesztői környezetben.  Matematika:  

Tájékozódás a síkban. 

A tájékozódást segítő 

viszonyok ismerete. A 

feltételeknek megfelelő 

alkotások elképzelése a 

megalkotásuk előtt. 

Szerkesztések különféle  

szerkesztési eszközökkel 

és eljárásokkal.  

Objektumok létrehozása  

 adott feltételek szerint. 

Geometriai alakzatok 

tulajdonságai. 

Koordinátarendszer, 

koordináták. 

Kulcsfogalmak/fogalmak  

Utasítás, elágazás, ciklus, feltétel, programkód, futtatás, fordítás, 

tesztelés.  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  3.2. Algoritmizálás és adatmodellezés   

Előzetes tudás  

Fejlesztői környezet ismerete. Adatbevitel, a végeredmény 

megjelenítése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Algoritmusok készítése és megvalósítása. Tervezési eljárások 

megismerése, az alulról felfelé építkezés és a lépésenkénti finomítás 

elveinek alkalmazása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Adott feladat megoldásához algoritmusok tervezése, végrehajtása  

Algoritmusok tervezése az alulról felfelé építkezés és a lépésenkénti 

finomítás elvei alapján.  

Algoritmus kódolása fejlesztői környezetben.  

Matematika: algoritmus 

követése, értelmezése, 

készítése.  

Rendszeralkotás - 

elemek elrendezése 

különféle szempontok 

szerint; rendszerezést 

segítő eszközök 

(fadiagram, útdiagram, 

táblázatok) használata, 

készítése. Megalkotott 

rendszer átalakítása.  

A problémamegoldáshoz szükséges adatok és az eredmény 
kapcsolata  

Az eredmény meghatározása a bemenő adatok alapján.  

Fizika; kémia: 

műveletek, 

összefüggések 

kiszámolása, 

számítógépes mérések 

elvégzése.  

 

Matematika: 

oktatásitanulási 

technológiákkal való 

megismerkedés, azok 

interaktív használata.  

A programozni kívánt 

művelettel kapcsolatos 

alapvető ismeretek.  

Elemi és összetett adatok megkülönböztetése, kezelése  

Elemi és összetett adattípusok megismerése és alkalmazása.  

Matematika: a 

feltételekkel való 

összevetés során annak 

tudatosítása, hogy a 

feltételek hogyan  

 befolyásolják az 

eredményt.   
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Robotvezérlési, grafikai feladatok megoldása fejlesztőrendszerrel Az 

automataelvű fejlesztőrendszer alapfogalmai.  

Robotvezérlési alapfogalmak.  

Síkgeometriai feladatok megoldása az adott fejlesztőrendszerben.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Alulról felfelé építkezés elve, lépésenkénti finomítás elve, elemi adat, 

összetett adat, bemenő adat, kimenő adat.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  3.3. Egyszerűbb folyamatok modellezése   

Előzetes tudás  Fejlesztői környezet ismerete.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Tantárgyi szimulációs programok használata.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Véletlen jelenségek modelljeinek megismerése, a 

paramétermódosítás hatásainak megfigyelése  

Tantárgyi szimulációs programok használata, a beállítások 

hatásainak vizsgálata.  

A szabályozó eszközök hatásai az oktatóprogramokban.  

Véletlen jelenségek modelljei.  

Kémia; fizika; biológia; 

földrajz: szimulációs 

programok.  

 

Matematika: véletlen 

esemény.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Véletlen jelenség, modell, szimuláció, beállítás.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  4. Infokommunikáció  

Órakeret   

4 óra 

 4.1. Információkeresés, információközlési rendszerek   

Előzetes tudás  

Böngészőprogramok, keresők, levelezőrendszerek használata. 

Információkeresés az interneten. Megadott művek elektronikus 

katalógusban való visszakeresése. Az információk hatékony keresése, a 

legfontosabb információk megtalálása, a hiteles és nem hiteles 

információk megkülönböztetése, információk kritikus kezelése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A tartalmak publikálásra való előkészítése.  
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Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Nyomtatásra és webes publikálásra szánt dokumentumok készítése 

Közlésre szánt szöveges és képi információval kapcsolatos 

elvárások, kiválasztási szempontok.  

Nyomtatási beállítások.  

Webes publikálásra alkalmas fájlformátumok megismerése.  

Internetes oldalak feltöltése egy nyilvános tárhelyre.  

 

Publikus és nem publikus adatok megkülönböztetése.   

Kulcsfogalmak/f 

ogalmak 
Publikálás  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  5. Könyvtári informatika  

Órakeret 

3 óra  

Előzetes tudás  

Az iskolai könyvtár önálló használata a raktári rend ismeretében. 

Közkönyvtári tapasztalatok. Könyvtári katalógusok irányított 

használata. Az önálló műre való hivatkozás alapjainak ismerete.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Az iskolai és lakóhelyi könyvtár alapszolgáltatásainak és a különböző 

információforrásoknak önálló, alkotó és etikus felhasználása egyszerű 

tanulmányi feladatok egyéni és csoportos megoldása során.   

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  
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Dokumentumtípusok, kézikönyvek  

Nyomtatott és elektronikus kézikönyvek, közhasznú 
információforrások és ismeretterjesztő művek típusainak ismerete.  

Közhasznú adatbázisok használata.  

Matematika: 

ismerethordozók 

használata - könyvek (pl. 

matematikai 

zsebkönyvek, 

szakkönyvek, 

ismeretterjesztő könyvek, 

lexikonok, 

feladatgyűjtemények, 

táblázatok, 

képletgyűjtemények).  

 

Magyar nyelv és 

irodalom: az önálló 

feladatvégzés, 

információgyűjtés és 

ismeretszerzés 

módszereinek 

alkalmazása: 

segédkönyvek, szótárak, 

lexikonok, helyesírási 

kézikönyvek használata, 

ismeretlen kifejezések 

jelentésének megkeresése 

egynyelvű szótárakban. 

Anyanyelvi kultúra, 

ismeretek az 

anyanyelvről.   

 

Biológia-egészségtan: az  

élővilág 

rendszerezésében 

érvényesülő szempontok 

bemutatása 

határozókönyvek alapján.  
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Forráskiválasztás  

A feladatnak megfelelő forrástípus önálló kiválasztása.  

Információforrások hitelességének vizsgálata, szelektálása.  

Többféle forrásra épülő tematikus gyűjtőmunka.  

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a tevékenység 

információforrásainak 

használata. A 

tevékenységekhez 

szükséges információk  

kiválasztása és 

alkalmazása. A 

különböző eredetű 

információk szűrése,  

értékelése, 

összekapcsolása, 

érvényességük 

kiterjesztése.  

 

Magyar nyelv és 

irodalom: az információ 

kritikus befogadásának 

megalapozása (azonos 

témáról különböző 

forrásból származó 

rövidebb információk 

összevetése tanári 

irányítással, csoportosan).  

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: a 

források megbízhatósága.  

Bibliográfiai hivatkozás, forrásfelhasználás Bibliográfiai 

hivatkozás önálló készítése.  

Idézés jelölése. A szerzői jogi vonatkozások megértése.  

Forrásjegyzék összeállítása.  

Magyar nyelv és 

irodalom: források 

megjelölése.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Kézikönyv, szaklexikon, szakkönyv, napilap, folyóirat, bibliográfia, 

linkgyűjtemény, keresőkérdés, tárgyszó, szerzői jog, információs érték, 

felhasznált irodalomjegyzék.  
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A fejlesztés várt 

eredményei a két  

évfolyamos ciklus 

végén  

A tanuló az informatikai eszközök használata témakör végére 

ismerje meg a különböző informatikai környezeteket; tudja 

használni az operációs rendszer és a számítógépes hálózat 

alapszolgáltatásait;  

segítséggel legyen képes az adott feladat megoldásához alkalmas 

hardver- és szoftvereszközök kiválasztására.  

 

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére  

tudjon dokumentumokba különböző objektumokat beilleszteni; tudjon 

szöveget, képet és táblázatot is tartalmazó dokumentumot minta vagy 

leírás alapján elkészíteni;  
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tudjon egyszerű táblázatot létrehozni; ismerje a diagramok 

szerkesztésének, módosításának lépéseit; tudjon bemutatót 

készíteni.  

 

A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel 

témakör végére  

lássa át a problémamegoldás folyamatát; ismerje és 

használja az algoritmusleíró eszközöket; ismerje egy 

programozási nyelv alapszintű utasításait; tudjon 

kódolni algoritmusokat;  

tudjon egyszerű vezérlési feladatokat megoldani fejlesztői környezetben; 

ismerjen és alkalmazzon tervezési eljárásokat; legyen képes 

meghatározni az eredményt a bemenő adatok alapján; legyen képes 

tantárgyi szimulációs programok használatára.  

 

A tanuló az infokommunikáció témakör végére legyen 

képes megkeresni a kívánt információt; legyen képes 

az információ értékelésére;  

legyen képes előkészíteni az információt weben történő publikálásra; 

tudja megkülönböztetni a publikussá tehető és védendő adatait; használja 

a legújabb infokommunikációs technológiákat, szolgáltatásokat.  

 

A tanuló az információs társadalom témakör végére  

ismerje az informatikai biztonsággal és adatvédelemmel kapcsolatos 

fogalmakat;  

ismerje az adatokkal való visszaélésekből származó veszélyeket és 

következményeket;  

ismerjen megbízható információforrásokat; legyen 

képes értékelni az információ hitelességét;  

ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó 

szabályokat; ismerje az információforrások etikus felhasználási 

lehetőségeit; ismerje fel az informatikai eszközök használatának 

az emberi kapcsolatokra vonatkozó következményeit; ismerjen 

néhány elektronikus szolgáltatást; legyen képes a szolgáltatások 

igénybevételére, használatára, lemondására.  

 

A tanuló a könyvtári informatika témakör végére  

a könyvtár és az internet szolgáltatásait igénybe véve képes önállóan 

releváns forrásokat találni konkrét tantárgyi feladataihoz; a választott 

forrásokat képes alkotóan és etikusan felhasználni a 

feladatmegoldásban;  

képes alkalmazni a más tárgyakban tanultakat (pl. informatikai eszközök 

használata, szövegalkotás);  

egyszerű témában képes az információs problémamegoldás folyamatát 

önállóan végrehajtani.  
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8. évfolyam  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Kutakodás az energiával kapcsolatban  

Órakeret 

8 óra  

8  

  10%  2  

Előzetes tudás  Energia-mértékegységek, exoterm folyamatok  
 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A tudomány, technika, kultúra területén tudósaink világszerte 

alkalmazott módszereinek elismerése (Eötvös Loránd, Oláh György). 

Az ember szervezeteés egészsége szempontjából analógiák meglátása a 

cukor gyors, illetve a szervezetben végbemenő lassú égése között. 

Rendszerben történő gondolkodás alapján az aktuálisan helyes tűzoltási 

lehetőségek kiválasztása. A tűzveszélyes anyagokkal való bánásmód; a 

helyes tűzoltás megismertetése. A Nap kiemelkedő szerepének 

megértése a földi életben. A környezet és fenntarthatóság területén 

akörnyezetterhelő folyamatok felismerése, a prevenció fontosságának 

meglátása és a fosszilis energiaforrások kimerülésének és 

következményeinek megértése.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások,  

ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

„Valami nagy-nagy tüzet kéne 

rakni…”, de mivel és hogyan? 

Mit, mivel, miért azzal oltanak?  

 

Ismeretek: Azégés, 

feltételei, fajtái.  

Magnéziumszalag, széntartalmú 

anyagok égése.  

Az égés oxidáció és exoterm 

folyamat.  

Tűzoltás, tűzvédelem, tűzoltó 

készülék használata.  

Felelősségteljes kísérletezés, 

balesetvédelmi szabályok 

betartása.  

Benzin, éter, szerves hígítók 

égetése oltási kísérletekkel 

(homok, víz), a következmények 

elemzése.  

Ismerkedés a tűzoltó készülék 

használatával, gyakorlati jártasság 

szerzése a tűzoltásban.  

Erdőtüzek, lakástüzek lehetősége, 

elkerülésének módjai; 

esettanulmányok gyűjtése és 

elemzése.  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: tűzvédelem, 

tűzoltás.  
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Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások:  Miért 

„nyertek” a szénhidrogének?  

Miért alattomos gáz a 

szénmonoxid? Miért okoz minden 

télen több halálos balesetet?  

 

Ismeretek: 

Fűtőérték.  

A kőolaj mint keverék, nevezetes  

A szénhidrogének széles körű 

felhasználása okainak keresése, 

környezeti következményének 

megértése. Egyéni cselekvési 

lehetőségek meglátása, globális 

kötelességek a 

környezetkíméléssel 

kapcsolatban.  

Kimagasló magyar tudományos 

eredmények megismerése, 

elismerése.  

Földrajz: fosszilis 

energiaforrások, 

keletkezésük és 

lelőhelyeik, 

kitermelés,  

Magyarország 

helyzete.  

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári  

 

komponensei, az alkotórészeire 

való szétválasztás alapja.  

Eötvös Loránd és a kőolajkutatás, 

Oláh György munkájának 

jelentősége.  

Tökéletlen égés, a biztonságos 

fűtés feltételei. Az 

energiaminimum elve mint a 

folyamatok irányát meghatározó 

tényező.  

A szén-monoxid okozta tragédiák 

megelőzésének lehetőségei.  

Az energiaminimum elérése és 

a szén-monoxid megkötés 

közti kapcsolat megértése. A 

szén-monoxid-mérgezés 

mechanizmusának alapvető 

megértése, a halál reális 

lehetőségének felismerése, 

felelősségteljes viselkedés 

megalapozása, megfelelő 

prevenció szükségének 

megértése.  

ismeretek: a fosszilis 

energiahordozókészletek 

kimerülése és a 

gazdasági, politikai 

feszültségek.  

 

Fizika: fűtőérték, 

mértékegységei; a torziós 

inga és Eötvös Loránd.  

Univerzális természeti 

törvények jelentése, a 

termodinamika II.  

főtétele.  

 

Biológia-egészségtan: 
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Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások:  

Ha környezetkímélőbbek az 

alternatív energiaforrások, miért 

nem használjuk azokat nagyobb 

mértékben? Milyen lehetőségei 

vannak pl. az iskolának alternatív 

energiaforrások használatára?  

 

Ismeretek:  

Alternatív energiaforrások.   

Adatgyűjtés az egyes alternatív 

energiaforrások elterjedtségével 

kapcsolatban, csoportosításuk, 

előnyeik, hátrányaik 

összehasonlítása.  

Földrajz: 

energiaforrások.  

 

Fizika: energiafajták, 

átalakítások.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Miért esznek inkább szőlőcukrot, 

csokoládét (és nem például 

szalonnát) vizsga előtt?  

Hogyan hatnak az élő 

szervezetek energiaforrásai?  

Miért kell az éghetetlen hamu 

a cukor gyors égéséhez? 

Mikor, miért kezdi „égetni” a 

fehérjéit egy ember? Mi ennek 

a következménye?  

 

Ismeretek:  

Cukrok, keményítő, zsírok, 

olajok gyors égése, az 

égéstermékek kimutatása. 

Összetételük (C,H,O), 

energiatartalmuk 

különbözőségének okai.  

Energiamegmaradás.  

Katalizátor, enzimek szerepe.   

A gyors, egylépéses és a 

szervezetben lezajló lassú 

többlépéses égés 

összehasonlítása, a kiindulási 

anyagok és végtermékek, illetve 

a felszabaduló energia 

szempontjából.  

Kockacukor melegítésének, nem 

égésének, illetve a hamus 

kockacukor égésének, 

égéstermékeinek vizsgálata, 

kimutatása. A hamu szerepének 

vizsgálata a folyamatban. A 

jelenség magyarázata.  

Kilélegzett levegő CO2 és H2O 

tartalmának kimutatása. Analógia 

meglátása a cukor szervezetben 

történő lebontása és gyors égése 

között (azonos kiindulási és 

végtermékek). A Hess-tétel 

megsejtése. Hipotézis és 

bizonyítás megkülönböztetése.  

Biológia-egészségtan: a 

szőlőcukor szerepe a 

szervezet  

energiaháztartásában, 

tápanyagok, mennyiségi 

éhezés; enzimek az élő 

szervezetben; fehérjék 

funkciói az élő 

szervezetekben, 

mennyiségi és minőségi 

éhezése, enzimek és 

hormonok szerepe az 

anyagcserében, a 

sejtanyagcsere; anorexia, 

alultápláltság és 

veszélyei.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások:   

A nagyság és kicsinység érzelmi 

átélése.  

Matematika: 

nagyságrendek, normál  
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Milyen messziről jön a napfény, 

és mi köze van a táplálékunkhoz? 

 

Ismeretek:  

Méretek a Naptól a 

vízmolekuláig, mértékegységek, 

nagyságrendek.  

A Nap kiemelt szerepe a Föld 

bolygó és a földi élőlények 

életében.  

A fotoszintézis mint endoterm 

folyamat, a szőlőcukor lebomlása 

mint exoterm folyamat. 

Energiamérleg, egyenlet.  

A fosszilis energiahordozók és a 

Nap kapcsolata.  

 

Gyakorlós , ismétlés , 

számonkérés.  

Annak megértése, hogy 

közvetve a Nap energiája van a 

táplálékban. A növények és a 

napfény energiájának szerepe a 

fotoszintézis folyamatában. 

Adatgyűjtés, grafikonelemzés: 

az erdőterületek nagyságának 

változásáról. Következtetések 

levonása.   

alak, mértékegységek.  

 

Fizika: csillagászat, 

gravitáció.  

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: Egyiptom 

napkultusza, Ehnaton 

Naphimnusza.  

 

Magyar nyelv és 

irodalom: versek, 

szólásmondások a 

Napról.  

 

Biológia-egészségtan:  

fotószintézis, 

asszimilációdisszimiláció.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Égés, katalizátor, enzim, tudományos kutatás, hipotézis, tudományos 

bizonyítás, fotoszintézis.  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Segít a kémia  

Órakeret 

10 óra  

10  

  10%  1  

Előzetes tudás  
Az anyagok részecskemodellje, oldatok, adszorpció, vegyülettípusok, 

kémiai reakciók fajtái, egyenletek, kémhatás, kísérletek végrehajtása, 

önálló munka egyénileg vagy csoportban.  

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A megszerzett ismeretek összekapcsolása, alkalmazása a napi életben 

tapasztalt jelenségekkel. Példák alapján a tudomány változásának 

bemutatása. Az ember megismerése és egészsége vonatkozásában a 

vitaminok, ásványi anyagok szerepének, túladagolásuk veszélyeinek 

beláttatása, reális tájékozódás az adalékanyagok (E-számok terén), 

Szent-Györgyi Albert munkásságának jelentősége. Homogén, heterogén, 

kolloid rendszerek felismerése. A környezet és fenntarthatóság 

kontextusában egyéni cselekvési lehetőségek megmutatása (pl. 

kémiatudatos környezetkímélő tevékenységek a háztartásban).   

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások,  

ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Mit jelent kémikus szemmel:  

„Úgy szeretlek, mint a sót”? Miért 

túl sós sok felvágott? Miért 

tesznek sót a vérző ujjra? Miért 

sózzák télen az utakat?  

 

Ismeretek:  

Konyhasó, tengeri só, illetve 

„olvasztó”, fiziológiás sóoldat.  

Só a kémiában. A NaCl. 

Olvadáspont-csökkentő hatás és 

hőmérsékleti korlátai, növényeket 

károsító hatás, korrózió 

elősegítése, higroszkópia 

jelensége és élettani szerepe.  

A só létfontosságú szerepének 

alapfokú megértése. 

Információgyűjtés a túlzott 

sófogyasztással kapcsolatban. 

Tapasztalatok gyűjtése a 

nedvszívó hatásról. Tengeri só 

összetételének elemzése, a 

tömegszázalék alkalmazása.  

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: sóvámok.  

 

Magyar nyelv és 

irodalom: népmesék.  

 

Fizika: olvadáspont.  

 

Földrajz: sóbányák 

Európában.  

 

Biológia-egészségtan: a 

só szerepe, ozmózis, 

testfolyadékok 

ionegyensúlya, 

kiválasztás.  
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Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások:Mikor, 

hogyan, mivel tartósították az 

élelmiszereket?Miért gyakoribb 

a tartósítószerhozzáadás, mint a 

pasztörizálás?  

 

Ismeretek:  

Ősi és mai tartósító eljárások, az 

eljárások célja, lényege (sózás, 

aszalás, dunsztolás, mélyhűtés). 

Tartósítószerek szerepe, Eszámok 

(adalékanyagok) jelentése. 

Házi és bolti lekvár 

összetételének, állagának, 

színének, ízének vizsgálata, árak 

közötti különbség magyarázata. 

A dunsztolás szerepe, 

természetes és mesterséges 

ételfestékek. A vízbe helyezett 

aszalt szilva vizsgálata, a jelenség 

okai és magyarázata.  

Kakaópor és liofilizált kakaó 

vizsgálata, kóstolás: 

magyarázatok keresése.  

Kutakodás az adalékanyagok 

(Eszámok) körül, tévképzetek 

oldása.  

Biológia-egészségtan: 

egészséges táplálkozás, 

ozmózis.  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: egészséges 

táplálkozás.  

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Tabletta vagy lágy 

zselatinkapszula?  

Miben hasonlít a vér a tejhez? 

Miért nem lehet a száraz bőrt 

vízzel hidratálni, miért 

előnyösebb a hidrogél?  

 

Ismeretek:  

Kolloidok fajtái, jelentőségük az 

élő szervezetekben.  

Ismerkedés a konyhai kolloid 

rendszerekkel (emulziók, 

szuszpenziók, gélek, összetett 

kolloidok). Burgonya 

mosóvizének tanulmányozása. 

Kísérletek a homogén és 

heterogén rendszerek határán; 

kakaó- és pudingkészítés, a 

tapasztalatok értelmezése. A 

testváladékok, illetve a vér 

példáján annak megértése, hogy 

az élő szervezetekben miért 

elterjedtek a kolloid rendszerek.  

Biológia-egészségtan: 

kolloid rendszerek; a 

bőr egészsége.  

 

Matematika: 

mértékegységek.  
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Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások:Miért 

tesznek a salátára egy kis 

olajat?  

Mérgező vagy egészséges-e 

vasszögeket tenni az 

almába?Oltja-e az esővíz, a 

desztillált víz a szomjat?  

 

Ismeretek:  

Vitaminok szerepe, vízben és 

zsírban való oldódás, elbomlás, 

a vitaminok hiánya, betegségek, 

túladagolás veszélye. Szent-

Györgyi Albert. A táplálék-

kiegészítők és szerepük, 

túladagolásuk veszélyei. 

Egyszerű vizsgálódások a 

Cvitamin bomlásával 

kapcsolatban. Főzési, tárolási 

módszerek gyűjtése a gyümölcs 

vitamintartalmának megőrzésére. 

Friss, illetve különbözőképpen 

tartósított, valamint hazai és 

messziről szállított gyümölcsök 

vitamintartalmának  

összehasonlítása, következtetések 

levonása.   

Ismeretszerzés a tudomány 

állásfoglalásának változásáról (pl.  

egyes vitaminok szerepével, 

kívánatos dózisaival 

kapcsolatban). A desztillált víz 

fogyasztásával kapcsolatos 

problémák.  

Táplálék-kiegészítők címkéinek 

elemzése, a rajta lévő jelölések 

értelmezése. Néhány fémion 

(oldott állapotban lévő fém) 

fontos, illetve mérgező 

szerepének felismerése 

rézionokkal történő 

fehérjekicsapási reakció 

vizsgálata kapcsán.  

Technika, életvitel és 

gyakorlat: egészséges 

táplálkozás.  

 

Informatika: 

multimédiás 

megjelenítés.  

 

Biológia-egészségtan: 

Ásványi anyagok, 

vitaminok a  

szervezetben. Minőségi  

éhezés, 

hiánybetegségek; 

Skorbut. Szent- 

Györgyi Albert; 

Vízháztartás, ásványi 

sók szerepe.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati 

alkalmazások:Megromlott a 

mosópor, hogy nem mos? Mi 

köze a  

sulykolásnak a mosáshoz? Van-e 

ideális mosószer? Hogyan lehet 

„kemény” a víz? Milyen 

vegyszert használjunk a 

vízkőoldáshoz?   

 

Ismeretek: 

A hab, a hőmérséklet és a  

Önálló ismeretszerzés a mosás 

történetével kapcsolatban. 

Szappan és mosópor 

mosóhatásának összehasonlítása. 

A mosás folyamatának 

részecskeszintű értelmezése. A 

kemény víz viselkedésének 

tanulmányozása forraláskor, a 

tapasztalat indoklása a 

részecskemodellel. Habzási 

vizsgálatok jobb minőségű 

mosóporral és a 

kereskedelemben  

Technika, életvitel és 

gyakorlat: mosás, 

mosakodás, tisztítás 

szerepe, módjai.  

 

Hon- és népismeret: 

sulykolófa.  

 

Biológia-egészségtan: a 

személyes higiéné 

szerepe.  
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mozgatás, dörzsölés, valamint a 

víz keménységének szerepe a 

folyamatban.  

Kemény víz, lágy víz, 

vízkőképzés okai, 

következményei, veszélyei, 

háztartási, ipari vízlágyítási 

eljárások.  

Vízkő anyaga, kalcium-karbonát 

oldása ecetben, sósavban: 

egyenletek. 

kapható vízlágyítóval vagy 

vízlágyító nélkül, az eredmények 

elemzése. Szempontkeresés 

mosóporválasztáshoz, tudatos 

vásárlási szokások erősítése. 

Vízkő, fém hővezetésének  

összehasonlítása, 

energiatakarékosság 

figyelembevétele.  

Mosóporreklámok elemzése 

kémiai szempontból.  

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: a 

reklámok 

pszichológiája.  

 

Földrajz: barlangok - 

cseppkövek 

keletkezése.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Valóban égetik-e a meszet? Miért 

készítenek mészkőből mészkövet?  

 

Ismeretek:  

Bomlás hő hatására, egyenletek, 

körfolyamat.  

Energiamegmaradás, Hess-tétel.  

A mészégetés folyamatában az 

égést és hőbomlást szenvedő 

anyagok azonosítása. 

Körfolyamat értelmezése a 

mészégetés, mészoltás, az oltott 

mész megkötésének példáján; 

egyenletek írása. Az energia 

megmaradásának felismerése a 

folyamat során.  

Magyar nyelv és 

irodalom: szavak, 

szólások eredete.  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: építkezés.  

 

Hon- és népismeret: 

mészégető boksa.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások:Miért a 

zsírba teszik a borsot, a paprikát, 

miért sötétebb színű a húsleves 

tetején úszó zsírcsepp? Miért 

olvad hamarabb a sajt reszelve, 

miért omlósabb a rántott hús, 

miért tesznek a palacsintatésztába 

szódavizet, sört vagy 

szódabikarbonát, az elsózott 

levesbe krumplit? Miért 

daraboljuk a hozzávalókat, mire 

jó a kuktafazék, a cserépedény? 

Miért hűtenek, melegítenek 

ételkészítés során?  

 

Ismeretek:  

Kioldás, termikus bomlás, 

reakciósebesség függése a 

hőmérséklettől, a felület 

nagyságától, a nyomástól. A 

szódabikarbóna nem 

gyógyszer, csak tünetenyhítő! 

Gyakorlós , ismétlés , 

számonkérés.  

 

Önálló ismeretszerzés: konyhai 

praktikák és magyarázatuk kémiai 

ismeretekkel. Értelmezésük a 

részecskemodellel.  

Technika, életvitel és 

gyakorlat: konyhai 

műveletek.  

 

Fizika: forráspont 

nyomásfüggése.   

 

Biológia-egészségtan: a 

gyomorsav szerepe, 

emésztés, 

emésztőnedvek, 

felszívódás.  
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Kolloid rendszer, vízkeménység, vízlágyítás, termikus bomlás.   

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  „Egyedül nem megy”  

Órakeret 

12 óra  

12  

 
 10%  1  

Előzetes tudás  
Vegyjelek, tájékozódás a periódusos rendszerben, vegyértékhéj 

elektronszerkezete, oxidáció ismerete alapszinten.  

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Anyag és kölcsönhatás terén ismerkedés a kémiai kötésekkel. A 

szerkezet és tulajdonság kapcsolatának meglátása a különböző 

vegyülettípusoknál. Kísérletek megfigyelése, logikus 

következtetések levonása a tapasztalatok alapján. Az állandóság és 

változás vonatkozásában a reakciótípusok értelmezése, az 

energiamegmaradás felismerése a kémiai folyamatokban. A 

környezet és fenntarthatóság területén helyes, tudatos bánásmód 

kialakítása a környezetre, egészségre veszélyes anyagokkal.  

Problémák, jelenségek 

gyakorlati alkalmazások,  

ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  
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Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Miért nincs NaCl2 K2OH?  

Magnézium égése.  

Miért nem szabad nedves kézzel a 

villanykapcsolóhoz nyúlni?  

 

Ismeretek:  

Energiaminimumra való törekvés, 

I., II., III.–VI., VII. főcsoport 

ionjai.  

Az oxidáció, redukció 
fogalmának kiterjesztése  

(elektron felvétel-leadás).  

Töltésmegmaradás törvénye. 

Ionok vonzása, elsődleges kötés, 

ionkötés. Ionvegyületek.  

Ionvegyületek csoportja: 

jellegzetes fém-oxidok, 

hidroxidok és sók; a lúgos 

kémhatásért felelős ion a 

hidroxidion, összetett ionok és 

savmaradékok képlete, a sók mint 

ionvegyületek.   

Néhány átmeneti fém-ion 

többféle formában létezik.  

Néhány nevezetes só mint 

ionvegyület, például CuSO4, 

KNO3, és felhasználásuk. 

Ionsokaság, ionkristályrács és 

olvadékának, oldatának 

áramvezetése, az áramvezetés 

feltételei.  

Kísérlet elemzése, vegyértékhéj 

változása, egyenlet értelmezése. 

Részecske és sokaság, azaz a 

mikro- és makroszint 

megkülönböztetése.  Az 

energiaminimumra való 

törekvés belátása konkrét 

példák alapján.  

Nyomozás a lúgos kémhatásért 

felelős ion után, NaCl és NaOH 

oldatainak kémhatásvizsgálata 

segítségével.  

Képletek önálló felírása a 

töltésmegmaradás törvénye 

alapján, a megismert ionokkal; 

sók, oxidok, hidroxidok 

megkülönböztetése.  

Az ionok töltésváltozásának 

felismerése, a Bohr-modell 

határainak megértése.  

Információszerzés, tapasztalatban 

is a réz-szulfáttal, kálium-nitráttal 

kapcsolatban.  

Érvek keresése a műtrágyák, 

növényvédő szerek mellett és 

ellen, alternatív megoldások 

gyűjtése.  

Áramvezetési vizsgálatok, első- 

és másodfajú vezetők 

összehasonlítása a tapasztalatok 

alapján.  

Fizikai tulajdonság és szerkezet 

kapcsolatának felismerése.  

Fizika: Elektrosztatika. 

Elektromos 

töltésmegmaradás. 

Áramvezetés feltételei, 

ellenállás.  

 

Informatika: 

táblázatkezelő 

program.  

 

Biológia-egészségtan: 

növényvédő szerek, 

műtrágyák  

szerepe és a növények 

táplálékigénye.  

 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Miért lett a fekete grafit felszíne 

vörösesbarna?   

 

Ismeretek: 

Az elektrolízis mint térben 

elválasztott redoxi 

folyamat.Elektrolízis: elektromos 

energia átalakulása kémiai 

energiává. 

CuCl2-oldat áramvezetésének 
vizsgálata, az elektrolízis  

„felfedezése”, 

elektródfolyamatok megértése. 

Felhasználási lehetőségek 

keresése (például autóalkatrészek 

krómozása), a folyamat elemzése.  

Fizika: elektrolízis.  
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Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Miért I2 és nem I3?  

„Párosan szép az élet”: a kovalens 

kötés.  

 

Ismeretek:  

A kovalens kötés kialakulása, 

molekulaszerkezeti értelmezése. 

Példák különböző elem- és 

vegyületmolekulákban 

kialakuló kovalens kötésekre.  

Szerkezeti képletek savak, 

nemfémes-oxidok, 

hidrogénvegyületek példáján. 

Az energiaminimum-elv 

szerepének felismerése a 

kovalens kötés kialakulásában 

konkrét példák alapján. 

Egyszerű sztöchiometriai 

számítási feladatok elvégzése. 

Makettek, modellek kitalálása, 

elkészítése, illetve keresése a 

világhálón a szemléltetésre. 

Szerkezeti képletek felírása és 

értelmezése.  

Rendszerezés, példák keresése, 

bemutatkozó „névjegyek” 

készítése.  

Matematika: 

egyismeretlenes 

egyenlet, 

arányosságok.  

 

Fizika: elektromos 

töltés, elektrosztatika.  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Kémiai vagy fizikai változás-e a 

savak vízben történő oldódása? 

Melyik ion felelős a savas 

kémhatásért?  

Ismeretek:  

Az oxóniunion a savas 

kémhatásért felelős ion. Savak 

disszociációja vízben, egyenletek, 

H- és oxóniumion.  

A víz amfoter jellege.  

A nemfémes oxidok, a belőlük 

képződött savak és maradék 

ionjaik. Erős és gyenge sav 

mindennapi és kémiai 

értelmezése. Bánásmód a 

háztartásban található savakkal.  

HCl- és NaCl-oldat 

áramvezetésének vizsgálata 

alapján következtetés az oldat 
ionjaira.  

A víz amfoter jellege és pH-ja 

közti kapcsolat felismerése. 

Rendszerezés a nemfémes oxidok, 

a belőlük képződött savak és 

savmaradék ionjaik körében.  

Fizika: áramvezetés.  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Miért kemény a jég, miért 

puhább, szublimál a jód? Miért  

Logikai kapcsolat meglátása a 

halmazt alkotó molekulák közötti 

másodlagos kötések és a 

halmazok tulajdonságai között.  

Fizika: felületi 

feszültség. forráspont, 

hőkapacitás.  
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nem vezeti a kén az áramot? 

Milyen lehet a szilárd 

WCillatosító molekulájának 

polaritása?  

Mi a magyarázata a jód 

szublimációjának és a víz 

kiugróan magas forráspontjának?  

 

Ismeretek:  

Molekulák közötti másodlagos 

kötések alapszinten (apoláris 

elemmolekulák, illetve 

szénhidrogén-molekulák között 

gyenge, poláris molekulák között 

erősebb, vízmolekula erős 

polaritásának 

kiemelése).Molekularács és 

jellemzői: keménység, 

olvadáspont, áramvezetés.  

A jég kristályszerkezete és 

következményei, szárazjég. 

Szerkezet és tulajdonság közötti 

kapcsolat megértése (pl. jég, 

szárazjég példáján).  

 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

Miért nincs a fémeknek 

molekulájuk? Közös elektronok 

hada, a fémes kötés.  

 

Ismeretek: 

A fémkristályrács szerkezete, 

áram- és hővezetése, 

megmunkálhatóságának okai.  

A fémes kötés összehasonlítása 

az ionos, illetve a kovalens 

kötéssel. A nem molekuláris 

rácsok tulajdonságainak 

hasonlósága.  

Oksági összefüggések 

felismerése.  

Fizika: fémek mint 

vezetők.  

 

Földrajz: 

terméselemek mint 

ércásványok.  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

Miért kemény a gyémánt, és puha 

a grafit, ha mindkettő szénből 

van? „Homokszem” került a 

rendszerbe: az atomrács.  

 

Ismeretek: 

Kvarc, homok, gyémánt, grafit 

szerkezete, ebből adódó 

tulajdonságaik és felhasználásuk. 

A fullerén és az allotrópia 

jelensége (kötelező megnevezés 

nélkül).  

Jellegzetes ásványok, drága- és 

féldrágakövek és az összetételük 

megismerése.  

Szerkezet-tulajdonság kapcsolat 

megértése, ezek alapján 

felhasználási lehetőségek 

magyarázata. Információgyűjtés a 

gyémánt és a grafit ipari 

felhasználási lehetőségeiről.  

Földrajz: a 

drágakövek és 

féldrágakövek mint 

ásványok.  

 

Fizika: áramvezetés.  
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Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

Mekkora lehet egy chip?  

A nanotechnológiáé a jövő? Mire  

A félfémek növekvő 

jelentőségének belátása konkrét 

példák alapján a technikai 

civilizációnkban. Érdekességek  

Fizika: félvezetők, az 

áram hőhatása.   

 

Informatika: 

használható a fullerén? 

Létezhetnek-e gyógyszerek, 

amelyek egyenesen az adott sejtbe 

jutnak?  

 

Ismeretek: 

Néhány, a kémiával kapcsolatos  

technikai fejlesztés és 

felhasználásuk (például az 

informatikában vagy az 

orvostudományban). Gyakorlós 

, ismétlés , számonkérés.  

 

keresése a médiában, a 

világhálón. Tudományos 

ismeretterjesztő szövegek 

értelmezése. Adott innovációk 

összehasonlítása hatékonyság, 

energiafelhasználás 

szempontjából a régi eszközökkel, 

eljárásokkal.  

merevlemez, 

processzor.  

 

Biológia-egészségtan: 

gyógyszerek.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  
Kötés, ionvegyület, molekula, polárosság, összegképlet, szerkezeti képlet, 

ion, ionvezetés, elektronos vezetés, oxidáció, redukció, elektrolízis.  

 

 

 Tematikai egység/  Kevesen vagyunk, de sokat tudunk – a nem fémes  Órakeret  12  

 Fejlesztési cél  elemek  12 óra  

   10%  1  

Előzetes tudás  Periódusos rendszer és kapcsolata az atomok elektronszerkezetével, 

kovalens kötés.  

Lényeglátás fejlesztése, logikus, áttekinthető jegyzetkészítésre 

való törekvés kialakítása, analógiák meglátása, csoportosítás, asszociációs képesség 

fejlesztése. Az önálló tanulás képességének fejlesztése (már megismert anyagrészek 

összekapcsolása az új ismeretekkel, önálló ismeretszerzés, önértékelés, világháló A 

tematikai egység  használata, grafikonelemzés). Nagy tudósaink életpályájának 

nevelési-fejlesztési  megismerése révén a hazához való kötődés erősítése 

(Semmelweis, céljai  Irinyi). A felépítés és működés kapcsolata tudásterülethez  

kapcsolódóan a nemfémes elemek vegyületeinek tulajdonságai és 

felhasználásuk közötti összefüggés meglátása. Az állandóság és 

változás vonatkozásában az Arrhenius-elmélet alkalmazása, 

megfordítható folyamatok mélyebb értelmezése, jártasság a kémiai 

egyenlet rendezésében. A természet erői iránti tisztelet erősítése.  

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások,  Fejlesztési követelmények 

 Kapcsolódási pontok ismeretek  

  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  
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Miért nem kaptak a nemfémek önálló 

nevet, mint a fémek?  

 

Ismeretek: 

Nemfémes elemek száma, helyük a 

periódusos rendszerben,  

 

jellemző elsődleges kötésük.    

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

Miben különbözik az ásványi 

szén, az elemi szén, a faszén és az 

aktív szén? Miért kell szén a 

gázálarcba?  

 

Ismeretek:  

Szén keletkezése, ásványi szén, 

elemi szén, a fa száraz 

lepárlása, mesterséges szenek.  

Az adszorpció mint 

megfordítható folyamat, 

alkalmazási területei. 

Pontos megfigyelések a fa száraz 

lepárlása kapcsán. Adszorpciós  

kísérlet tapasztalatának 

összevetése az aktív szén 

felhasználási lehetőségeivel 

(például háztartásban, 

kéményekben, gázálarcban).  

Földrajz: fosszilis 

energiaforrások.  

 

Biológia-egészségtan: 

allergia.  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Mitől sújt a lég? A birka nemcsak 

béget? 

 

Ismeretek:  

A metán mint a földgáz 

alkotórésze. Tökéletes és 

tökéletlen égése, sújtólég és 

üvegház-gáz.  

Egyenletek írása.   

A természet erői iránti tisztelet. A 

természettudományos ismeretek 

jelentőségének belátása a 

védekezésben.  

Földrajz: fosszilis 

energiaforrások, 

hazánk 

földgázlelőhelyei.  

 

Magyar nyelv és 

irodalom: Fekete 

gyémántok.  
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Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Mit árulhatnak a bögrecsárdában? 

Mi a véralkohol?  

 

Ismeretek:  

A metanol mint oldószer és 

veszélyei, hasonlósága az 

etanollal.   

Az etanol tulajdonságai és 

felhasználása közötti kapcsolat 

felismerése. Az alkoholfogyasztás  

következményei. Az 

alkoholszenvedély és a 

szenvedélybetegségek, az 

alkohol hatásai. Az etanol mint 

fertőtlenítő- és oldószer. Bor, sör, 

pálinka mint kémiai rendszerek.   

Alkoholos erjedés, ecet.  

Kémiai alapon való megértése 

annak, hogy a  

metanolfogyasztással járó 

tragédiát csak megelőzni lehet. 

Esettanulmányok, statisztikák 

elemzése, egészségügyi 

következmények és a 

bűnügyekkel való kapcsolat 

megértése. A hétköznapi 

elnevezések és a szaknyelvi 

elnevezések különbségéből adódó 

félreértések felismerése. A 

felelősségérzet erősítése 

magunkért és másokért. Erjedés, 

égés kapcsolatának felismerése.  

Az erjedés megfigyelése az 

ecetkészítés folyamatán keresztül.  

Biológia-egészségtan: 

etanol élettani hatásai, 

erjedés, mérgek.  

 

Földrajz: 

Magyarország 

nevezetes borvidékei.  

 

Magyar nyelv és 

irodalom: bordalok.  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Miért „majdnem nemes” gáz a  

Az elektronszerkezet és a 

stabilitás közötti oksági 

összefüggés felismerése.  

Biológia-egészségtan: 

pillangós nővények és 

nitrogénkötő  

 

nitrogén?  

Miért lehetséges, hogy a NO2 

egyszer a bomlást, máskor az 

egyesülést segíti?   

 

Ismeretek:  

Nitrogén-molekula szerkezete, 

halmazsajátságai, anaerob 

baktériumok.  

Nitrogén-oxidok keletkezése, 

előfordulása és egészségkárosító 

hatásai, katalizáló szerepe az alsó 

és felső légköri ózonnal 

kapcsolatban.  

Annak felismerése, hogy a 

körülmények is befolyásolják egy 

adott anyag viselkedését.  

baktériumok 

szimbiózisa, 

keszonbetegség, 

nitrogén-körforgalom.  

 

Földrajz: Föld légköre, 

szmog.  
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Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Honnan tudjuk, hogy egy tárgy 

aranyból vagy rézből készült-e? 

Mi a karát? 

 

Ismeretek:  

Salétromsav, reakciói fémekkel, 

választóvíz, karát.  

A salétromsav sói, műtrágyák.  

Kísérletelemzés: pénzérme, 

jegygyűrű vizsgálata 

cseppreakciókkal és összefüggés 

keresése a salétromsav kémiai 

tulajdonságai és felhasználása 

között.  

A műtrágya-túladagolás 
következményeinek  

felismerésével a felelősségteljes 

felhasználás megalapozása.  

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: alkímia, az 

inka kultúra, 

aranyásók, az arany 

szerepe.  

 

Hon-és népismeret: 

arany műkincsek.  

 

Vizuális kultúra: 

aranyművesség, 

műkincsek aranyból.  

 

Biológia-egészségtan: 

műtrágyák, nitrátos 

ivóvíz.  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

Mi a kék betegség és kire nézve 

halálos?  

 

Ismeretek:   

Nitrátok, nitritek, kapcsolat a 

füstöléssel és a húsfélék 

tartósításával.  

A vízben való előfordulás okai, 

alattomossága, veszélyei, a 

megelőzés fontossága. 

A nitrites, nitrátos víz  

veszélyessége okainak megértés 

(egyszerű módszerekkel nem  

felismerhető, a nitrit- és 

nitráttartalma forralással nem 

kiűzhető, erre a háztartási 

víztisztítók sem képesek. Nitrit és 

nitráttartalom feltüntetése 

címkéken, a veszélyesség 

felmérése, értelmezése. Tudatos 

vásárlásra törekvés.  

Biológia-egészségtan: 

vérképző szervek, a 

vörösvértest 

oxigénszállító szerepe, 

a külső és belső légzés 

kapcsolata.  

 

Földrajz: a közműolló.  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Mitől támad fel a tetszhalott? 

Hogyan kerülhet repülősó a 

süteményekbe?  

Ammóniagáz és vizes oldata mint 

egyensúlyi rendszer értelmezése. 

Ammónium-klorid só vizes oldata 

kémhatásának vizsgálata.  

Biológia-egészségtan: 

egyensúlyok a 

szervezetben és az 

ökoszisztémákban.  

 

 

Ismeretek:  

Ammóniagáz tulajdonságai, vizes 

oldatának kémhatása, 

felhasználása. Az 

ammóniumklorid tulajdonságai.  
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Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások:  Mi 

köze a gyufának  

Magyarországhoz?  Kell-e foszfor 

egy háborúhoz?   

 

Ismeretek:  

A gyufa története, Irinyi János 

szerepe.  

Foszfor. Foszforsav mint gyenge 

sav, üdítőitalok.  

A foszfor mint a haditechnikai 

anyagok összetevője (méreg és 

robbanóanyag)  

Önálló ismeretszerzés, 

rendszerezés.  

Alapfokú megértése annak, hogy 

az élő és élettelen világot 

ugyanazok az atomok építik fel, 

ugyanazok a törvények irányítják.  

 

Információgyűjtés foszfort 

tartalmazó haditechnikai 

eszközökről.   

Magyar nyelv és 

irodalom: mitológia.  

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: 1848–1849.  

 

Biológia-egészségtan: 

ATP, nukleotidok, 

nukleinsavak, 

molekuláris genetika, a 

csontok egészsége és a 

táplálkozás.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: Az 

oxigén mint egyik leggyakoribb 

elemünk - előfordulása földben, 

vízben, levegőben.  

Hárman párban: hogyan 

kapcsolódhat össze három 

oxigénatom?  

Hogyan és miért kerül a 

mosóporba ózon?  

 

Ismeretek:  

Előfordulás kötött és kötetlen 

állapotban, élő szervezetekben, 

fémes, nem fémes oxidokban, 

savakban, bázisokban, sókban. 

Nemfémes elemek és nemfémes 

oxidok kapcsolata, oxidos 

ásványok.  

A nemfémes oxid és víz 

reakciójával sav keletkezik 

(vízben oldódó fém-oxid oldata 

lúgos kémhatású).  

Az ózon szerkezete, színe, szaga, 

stabilitása és szerepe az alsó és a 

felső légkörben.  

A napsugárzás elleni védelem 

fontossága.  

Adatok keresése és értelmezése a 

szabad és kötött állapotban lévő 

oxigén mennyiségéről.  

Egyenletek felírása.  

Rendszerben gondolkodás, 

általánosítás képessége. 

Kutakodás az ózon 

felhasználásával kapcsolatban.  

Grafikonelemzés: az ózonréteg 

változása hazánk felett, hatások, 

teendők értelmezése.  

Földrajz: kőzetek, a 

Föld burkai és 

összetétele, oxidos 

ásványok, 

levegőszennyezés.  

 

Biológia-egészségtan: a 

bőr és a barnulás, az 

ózon hatása a 

légzőszervekre.  
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Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Megromlott ez az ásványvíz, hogy 

záptojásszaga van? 

 

Ismeretek:  

Elemi kén, kénhidrogén, egyes 

fehérjék bomlásterméke.  

Kénhidrogén-tartalmú 

gyógyvizek keresése, 

információkeresés a parádi 

ásványvíz hatásáról. A tojás 

zápulásának értelmezése.  

Földrajz: hévizek, 

gyógyvizek 

Magyarországon, 

szulfidos ásványok, 

utóvulkáni működések.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: Miért 

égetnek kenet a boroshordókban? 

Miért oxidál, ha redukál a kén-

dioxid?  

 

Ismeretek:  

A kén-dioxid mint redukáló- és 

oxidálószer; savas esőt okozó 

gáz. A kénessav. 

Kísérletek elemzésén keresztül 

annak felismerése, hogy a 

reakciópartner is befolyásolja egy 

vegyület tulajdonságait.  

A zuzmók és a SO2 koncentráció 

kapcsolata.   

Biológia-egészségtan: 

biomonitoring, 

zuzmótérkép.  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Mikor beszélünk vitriolos 

humorról? 

 

Ismeretek:  

Kénsav szerkezeti képlete, 

nedvszívó és roncsoló 

tulajdonsága, fontosabb 

felhasználási területei.   

Nevezetes sói és felhasználásuk: 

rézszulfát, kristályvíz, gipsz.  

A kénsav kémiai tulajdonságai és 

felhasználása közötti kapcsolat 

magyarázata.  

Kristályvíz kimutatása és 

értelmezése.  

Önálló információkeresés a gipsz 

felhasználásával kapcsolatban. 

Forráskutatás és elemzés a 

kénvegyületek harci 

felhasználásával kapcsolatban   

Magyar nyelv és 

irodalom: idegen 

eredetű szavaink.  

 

Biológia-egészségtan: 

növényvédő szerek.  

 

Vizuális kultúra: 

gipszminták.  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Mire lehet jó egy görög szótár? 

Miért nem önthetők össze 

különböző tisztítószerek?   

 

Ismeretek:  

Klór fertőtlenítő hatása, kapcsolat 

a papírgyártással, a klórgáz 

veszélyei és harci gázként való 

alkalmazása, sósav és hypo 

reakciójának következményei.  

Semmelweis Ignác munkássága 

és a klórmész. Uszodai balesetek, 

veszélyt jelző piktogramok. 

Kloridion kimutatása csapvízből. 

A klór fertőtlenítő és oxidáló 

hatása közötti kapcsolat 

felismerése.  

Semmelweiskapcsán annak 

belátása, hogy az „új” 

elfogadtatása sokszor mekkora 

nehézségekbe ütközik. 

Veszélyjelek, piktogramok és 

uszodai balesetekről szóló 

híradások értelmezése és a 

megelőzés lehetőségeinek 

keresése. Felelősségteljes 

vegyszerhasználat, veszélyt jelző 

piktogramok megismerése.  

Magyar nyelv és 

irodalom: halogén 

csoport tagjainak neve.  

 

Biológia-egészségtan: 

Fertőtlenítés, sterilitás.  

Légzőszervek. 

Semmelweis Ignác, az 

anyák megmentője; a 

gyermekágyi láz.  

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: a klór mint 

harci gáz alkalmazása.   
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Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Sósav reakciójának vizsgálata 

fémekkel, vízkővel, mészkővel.  

Földrajz: 

kőzetvizsgálat.  

Miért „füstölög” a tömény sósav? 

Mi a kapcsolat, a kősó és a sósav 

között? 

 

Ismeretek:  

A sósav molekulaszerkezete, 

polaritása, vízben való oldódása, 

disszociáció, jelentősebb 

felhasználás az iparban. 

A sósav oldódásának magyarázata 

részecskemodellel. A sósav 

reakcióinak értelmezése, 

egyenletek felírása.  

 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Miért kősó a neve? Miért 

egészséges a levegő a tenger 

közelében vagy sóbányákban? 

 

Ismeretek:  

A NaCl fontosabb felhasználási 

területei a háztartásban, 

egészségügyben, iparban.  

Annak belátása adatok alapján, 

hogy a sóhiány és a túlzott 
sóbevitel is problémákat okoz.  

Információgyűjtés a sóterápiáról.  

Biológia-egészségtan:  

légzőszervek, 

idegrendszer, 

kiválasztás és 

sóháztartás, a 

vérnyomással 

kapcsolatos problémák.  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Mi köze a pajzsmirigynek a 

jódhoz? Milyen formában van a 

jód a jódozott konyhasóban?  

 

Ismeretek:  

Radioaktív sugárzás és 

jódtabletták, jód kimutatása.  

 

Gyakorlós , ismétlés , 

számonkérés.  

 

A jódtabletták indok nélküli 

beszedése – a veszélyek belátása.  

Biológia-egészségtan:  

a pajzsmirigy 

működése.  

 

Fizika: radioaktív 

sugárzások.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Elem, vegyület, oxid, sav, képlet, egyenlet.   
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Változatok négy elemre, az élet molekulái  

Órakeret 

14 óra  

14  

 
 10%  1  

Előzetes tudás  
Elsődleges kötés, egyszeres és többszörös kovalens kötés, tipikus 

poláris kötések, másodlagos kötés molekulák között, amorf 

szerkezet, energiaminimum elve, kolloidok.  

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A tudomány, technika, kultúra tudásterülethez kapcsolódóan a 

tudományos megközelítési mód, pl. a rendszerben történő 

gondolkozás hasznosságának belátása. Érdeklődés felkeltése a 

tudománytörténet iránt. Annak meglátása, hogy a kémiai, biokémiai 

eredmények hatással vannak az orvostudományra Az anyag, energia, 

információ területén annak felismerése, hogy az élet makromolekulái 

változatos tulajdonságaikat elsősorban térszerkezetükben hordozzák. 

Tapasztalatszerzés arról, hogy kevés, de biztos tudással, az 

alapelveket következetesen alkalmazva, képesek vagyunk új 

ismeretek szerzésére. Érzelmi átélése annak, hogy a természet 

csupán néhány fajta atomból milyen változatos struktúrákat tud 

létrehozni, megteremtve ezzel az élet lehetőségét. Önálló 

ismeretszerzés, kísérletezés, kiigazodás a kémiai modelleken, 

térlátás fejlesztése. A környezet és fenntarthatóság területén reális 

gondolkozás a műanyagokkal kapcsolatban, szelektív 

hulladékgyűjtés fontosságának belátása. Az ember szervezete és 

működése területén a szerves kémiai ismeretek, gondolkozásmód 

alapján egészségtudatos magatartás kialakítása a táplálkozással 

kapcsolatban, drogokkal szembeni elutasító magatartás erősítése.  

Tudatos vásárlói szemlélet erősítése.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások,  

ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  Fen
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Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások:Mit 

lehet építeni három különböző 

színű legóból? És három 

különböző atomból? Csak a 

szőlőben van szőlőcukor? Diétás 

receptek.  

 

Ismeretek: 

Szőlőcukor és gyümölcscukor 

összetételének azonossága, 

gyűrűs modelljeik.   

Modellek vizsgálata, konstitúciós 

izomer felfedezése és 

molekulamodellek  

összehasonlítása, különbségek 

meglátása. Annak meglátása, 

hogy a más szerkezet más kémiai 

tulajdonságokat eredményez.  

Matematika: 

kombinatorika, 

permutációk.  

 

Biológia-egészségtan: 

cukrok szerepe és 

lebontása, 

szénhidrátok; 

cukorbetegség; 

enzimek.  

Problémák, jelenségek,  A kétféle kettős cukor gyűrűs  Magyar nyelv és  

 

gyakorlati alkalmazások: 

Tejben, répában, nádban:  

kettőscukrok. Milyen cukrot és 

mennyit együnk? Miért áldott a 

méz? Miért szőlő- és nem 

kockacukrot esznek a sportolók?  

 

Ismeretek:  

A tejcukor és a répacukor 

szerkezete, előfordulása, 

tulajdonságai. 

Tejcukorérzékenység, enzimek 

szerepe.  

modelljének vizsgálata, 

hasonlóságok, különbözőségek 

észrevétele és kísérleti 

ellenőrzése.  

Lekvárok, édességek címkéinek 

elemzése.  

irodalom: a méz mint 

metafora, édességek 

mint metaforák, 

hasonlatok 

édességekkel.  

 

Biológia-egészségtan: a 

helyes táplálkozás.  
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Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások:Mit 

lehet építeni még sok, három 

különböző színű legóval? 

Mekkora egy éléskamra, és 

mekkora helyen tartalékol az élő 

szervezet?   

 

Ismeretek:  

A keményítőtartalmú 

élelmiszerek. A 

keményítőmolekula szerkezete, 

mérete, gyűrűs modellje.  

Felismerés szintjén: 

spirálszerkezet, alapegységek, 

külső és belső felületén lévő 

molekularészletek, polaritásbeli 

különbségek, és következményei, 

óriásmolekulán belüli 

másodlagos kötések, kolloidális 

oldódás.  

A keményítő enzimes lebontása 

cukorra, amilázenzim.   

Keményítő keresése, kimutatása 

az élelmiszerekben, 

levesporokban, kész szószokban. 

A molekulán belüli másodlagos 

kötések kialakulása és az 

energiaminimum közötti 

kapcsolat megértése.   

A keményítő lebontó hatásának 

érzékelése a szájban.  

A tapasztalatok összekapcsolása 

a vásárlói szemlélettel.  

Biológia-egészségtan: 

tartaléktápanyagok, 

enzimek, emésztés.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások:Mit 

lehet építeni még sok, három 

különböző színű legóval? Miért 

nem oldódik esőben a fűszál?  

Miért kell rostdúsan táplálkozni?  

Vegyünk-e külön élelmi 

rostokat? 

 

Ismeretek:  

Cellulóz molekula mérete gyűrűs 

virtuális modellje alapján, a 

molekularészletek között 

kialakuló másodlagos kötések  

Ábraelemzés alapján az 

alapegységek, térszerkezet, 

molekulán belüli másodlagos 

kötések szerepének felismerése, 

az energiaminimum elvének 

alkalmazása  

Ábraelemzés: a szerkezet és 

vízoldhatatlanság, 

molekulastabilitás kapcsolatának 

felismerése.  

Napi menü összeállítása, törekvés 

tudatos vásárlásra.  

Biológia-egészségtan: 

Növények, 

vázanyagok. 

Táplálkozás,  

cellulózbontás  

 

Fizika: 

hajszálcsövesség.  

 

szerepe.  

Cellulóz rostok modellje: a 

cellulózmolekulák közötti 

másodlagos kötések mint a 

nagyfokú kémiai stabilitás okai 
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Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

„Ne vágj ki minden fát!” Miért 

drága a papír? Mikor írtál 

utoljára levelet, és mikor e-

mailt?  

 

Ismeretek: Fa és 

papírgyártás közötti 

kapcsolat.  

A cellulózrostok, a cellulóz 

óriásmolekula kémiai stabilitása 

és a kisebb egységekre „törés” 

energiaszükséglete közti 

kapcsolat.  

Papírfehérítéshez használt néhány 

vegyszer. Papírgyártás miatti 

környezetszennyezés néhány oka.  

Papírgyártás sematikus 

folyamatábrájának elemzése, a 

felhasznált ismert vegyszerek 

illetve energiaszükséglet 

szempontjából. A 

környezetszennyezés 

problémájának értelmezése. 

Papírtakarékosság, újrapapír 

használatának megfontolása.  

Becslés: felesleges papírhasználat 

mennyisége tanulóra és osztályra 

vonatkoztatva. Papírt kiváltó 

lehetőségek gyűjtése.  

Biológia-egészségtan:  

fotoszintézis.  

 

Magyar nyelv és 

irodalom: Gondolatok a 

könyvtárban.  

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: papír 

kultúrtörténete, 

könyvnyomtatás.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások:Mit 

lehet még építeni sok három, 

különböző színű legóval? Miért 

hizlal a zsír? Szalonna égetése, 

égéstermékei kimutatása.  

 

Ismeretek:  

A disznózsír fő alkotórészének 

összegképlete alapján polaritása, 

vízben való oldhatatlansága, 

energiatartalma, lebontási 

nehézségek.  

Összegképlet alapján 

analógiakeresés a szénhidrogének 

tulajdonságaival.  

Annak megértése, hogy a sejt 

vizes közegében, az óriás 

apoláris molekula lebontásához, 

az „energia kinyeréshez” sok 

enzim szükséges.  

Biológia-egészségtan: 

táplálkozás, enzimek.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások:Miért 

együnk halakat, mire jó az 

„omega 3, 6”? Tengeri halas 

receptek.  

 

Ismeretek:  

Zsírok, olajok szerkezete, 

halmazállapota közötti 

különbség, telítetlen kötések 

szerepe.  

Túlhevített olaj, zsír veszélyei. 

Olajok, zsírok kísérleti 

megkülönböztetése.  

Tapasztalat értelmezés 

konstitúciós képleteik vizsgálata 

alapján.  

Biológia-egészségtan: 

szív- és érrendszer 

egészsége, táplálkozás.  
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Problémák, jelenségek, 

gyakorlati 

alkalmazások:Csak a 

tojásfehérje a fehérje? 

Nitrogén kimutatása szerves 

anyagokban. Milyen a 

hajunk?   

 

Ismeretek: 

Aminosavakat felépítő atomok, 
C, H, O, N (S).  

20 féle aminosav, sorrend, 

gyakorlatilag végtelen variáció 

szemléletes érzékeltetése.  A 

keratin modellje alapján 

másodlagos kötésekkel 

megerősített térszerkezetéből 

adódó stabilitása, a 

vázfehérjék és funkcióik.  

Vázfehérjék: haj oldódásának 

vizsgálata ecetben, kénsavban. 

Molekulán belüli, másodlagos 

kötések felismerése egy fehérje 

virtuális modelljén.  

Elismerés és rácsodálkozás 

érzése: annak megértése az 

energiaminimum elvén, hogy 

egyetlen aminosav felcserélése 

is már más térszerkezetet, 

tulajdonságot hoz létre. Keratin 

virtuális modelljének vizsgálata 

molekulán belüli másodlagos 

kötések, térbeli rendezettség 

szempontjából. 

Energiaminimum és térszerkezet 

kialakulásának kapcsolata. A 

hajsütés, hajfestés értelmezése a 

haj szerkezetének ismeretében.  

Magyar nyelv és 

irodalom: versek, 

amelyek a természet 

nagyszerűségéről 

szólnak.  

 

Biológia-egészségtan: 

fehérjék.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Miért veszélyesek az égési 

sérülések, miért nem szabad a 

bordói lét sörös üvegben tartani? 

Fehérje kicsapási reakciók.  

 

Ismeretek:  

Fehérjék térszerkezetének 

sérülékenysége (és annak oka) és 

érzékenysége hőre, egyes 

nehézfémionokra.  

Kísérletek elemzése alapján 

egyes anyagok egészségkárosító 

hatásának értelmezése.  

Biológia-egészségtan: 

enzimek.  
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Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: Milyen 

a jó titok? Miért nem célszerű a 

laptopot a fiúknak ölben tartani, 

miért veszélyesek a gyakori 

röntgensugárzások, és miért ne 

tegyük a mobilt zsebre?Mitől 

szerves, mitől szervetlen a 

kémia?  

 

Ismeretek: DNS. Modell 

alapján:másodlagos kötések 

meglátása, szerepe, külső 

felületek azonossága, 

vízoldékonyság oka, belül a 

„létrafokok” különbözősége.  

Koncentrációképesség, 

mechanikus vagy digitálisan 

kivetített modellen történő 

tájékozódás. A modell alapján 

annak belátása, hogy a kettős 

spirál külső felülete azonos és 

poláris.  

Annak felismerése, hogy a kód a 

molekulán belül, hármas 

csoportok meghatározott 

sorrendjének alapján fejthető 

meg, a másodlagos kötések 

fontos szerepe, Watson, Crick és 

más kutatók elismerése.  

Annak megértése, hogy a szerves 

és szervetlen kémia atomjai, a 

köztük levő kölcsönhatások 

jellege, az „életüket” irányító  

Biológia-egészségtan: 

öröklődés alapjai, 

géntechnológia.  

 

A térszerkezet és tulajdonság 

kapcsolata, a DNS funkciója, 

sérülékenysége hőre, esetlegesen 

gyengébb elektromágneses 

sugárzásokra is.  

A szén kiemelt szerepe az élő 

szervezetek molekuláiban. 

Szerves, szervetlen kémia 

hagyomány szerinti elnevezése és 

mai jelentése.  

Az élő és élettelen világot 

ugyanazok az atomok építik fel, 

ugyanazon törvények irányítják.  

törvények azonosak.    
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Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások:Miért 

ne?! „Szenvedély, nagyhatalmú 

láng”. Mit jelent általában a 

szenvedély, van-e hatalma? 

Vennél-e egy fél pohár kakaót 

egy piszkos kezű ismeretlentől? 

Lehet valaki a drogokra 

allergiás? Ad-e a díler 

termékleírást? Hatékonyan 

segíthet-e az orvos, ha nem tudja, 

mi okozza a tüneteket?  

 

Ismeretek:  

Pszichoaktiv szerek  

elterjedésének okai, hatásuk, a 

leszokás nehézségeinek kémiai 

okai.  

Egy gyógyszer útjának nyomon 

követése és fontosabb lépései, az 

ötlettől a patikáig.  

Kémiai ismereteik alapján 

annak megértése, hogy a 

nikotin, az alkohol, az LSD, a 

heroin molekulái és a szervezet 

molekulái közötti 

kölcsönhatásokat, reakciókat, 

nem a tudat, hanem a megismert 

természeti törvények irányítják. 

Esettanulmányok elemzése. A 

gyógyszerek tervezésének, 

gyártásának, ellenőrzésének, 

összetételének, mellékhatásának 

ismereteinek összehasonlítása a 

diszkóban vett pirulával.  

Biológia-egészségtan: 

sejtek kommunikációja, 

idegrendszer, 

szenvedélybetegségek.  

 

Vizuális kultúra: 

szenvedélybetegek 

alkotásai, filmek a 

témakörben.  

 

Erkölcstan: felelősség 

önmagunkért, 

másokért.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Építkezés két atomból? Csak a 

környezetszennyezés miatt, 

kellene lemondani a fosszilis 

energiaforrásokról? Kerülendők 

vagy nélkülözhetetlenek-e a 

műanyagok? Valóban 

környezetvédő a zöld jelzésű 

PEzacskó?  

Miért ne égessük a 

műanyagokat?   

 

PE- zacskó apró darabkájának 

égetése, érzékszervi 

kísérletelemzés adalékanyagok  

létének „felfedezésére”. A 

műanyagok  

nélkülözhetetlenségének, 

előállításuk, hulladékuk 

környezetszennyező voltának 

tudatosulása.  

Technika, életvitel és 

gyakorlat: műanyagok.  

 

Földrajz: fenntartható 

fejlődés.  

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: 

életmódváltozás, 

technológiai fejlődés.  

 

Ismeretek:  

Műanyagok, változatossága, 

elterjedtségének okai és 

környezetszennyezése és 

lebomlásuk.  

Jelölések, és magyarázatuk PE, 

PP, PS,  

„környezetbarátságra”, 

vonatkozó jelzések. Az 

adalékanyagok 

környezetszennyező hatása.  
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Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások:Minden 

rossz póló jó felmosórongynak?  

 

Ismeretek: Fontosabb CHO, 

CHON tartalmú műanyagok  

(poliamidok, poliészterek) 

Mikrohullámú sütőben használt 

műanyagok, veszélyek.  

Természetes alapú műanyagok.  

Pamut- és poliészter-zoknik 

nedvszívó hatásának vizsgálata, 

következtetések.  

Fizika: 

hajszálcsövesség.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások:  

Miből készül a polár pulóver és a 

kerti műanyag szék vagy a 

szatyor?  

 

Ismeretek:  

Újrahasznosítás, életciklus.  

Szelektív gyűjtés fontossága. 

Életciklus-elemzés. Törekvés a 

műanyagok ésszerű használatára, 

kiváltására a napi életben. 

Környezetkímélő magatartás 

tudatosodása.  

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások:Csak 

a plasztikai sebészet használ 

szilikont? Milyen festékkel 

védik a műemlékeket, hol 

használják a szilíciumtartalmú 

műanyagokat az 

orvostudományban?  

 

Ismeretek:  

A szilíciumtartalmú műanyagok 

széles körű felhasználása.  

Kapcsolat keresése konkrét 

példán a gyakorlati alkalmazás és 

az adott műanyag fizikai, kémiai 

tulajdonságai között.  

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Ami természetes, az mindig jó?  

Ki az urát nem szereti…  

Tévképzetek oldása a természetes 

és mesterséges anyagokkal 

kapcsolatban.  

Annak megértése, hogy ha nem  

Magyar nyelv és 

irodalom: mérgek,  

altatók irodalmi 

művekben (Rómeó és  
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Ismeretek:  

Az azbeszt előnye és 

veszélyessége.   

Példák természetes mérgekre és 

életmentő szintetikus 

gyógyszerekre.  

 

Gyakorlós , ismétlés , 

számonkérés.  

szintetikus úton gyártanának 

egyes gyógyszereket, akkor 

előállításuk miatt egész fajokat 

irtanának ki (például taxol 

rákterápiás szer - kanadai 

ősfenyő. illetve tiszafa kérgében).  

Júlia, Hamlet, Bánk 

bán); „Az ember ezt, ha 

egyszer ellesi, 

vegykonyhájában  

szintén megteszi.”  

 

Biológia-egészségtan: 

mérges gombák, 

kígyómérgek.  

 

Ének-zene: a mérgezés, 

illetve altatószer mint 

operatéma.   

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Óriásmolekulán belüli másodlagos kötés, térszerkezet, fehérje, telítetlen 

kötés, megelőzés, életciklus, újrahasznosítás, természetes és mesterséges 

anyag.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Aranykor, vaskor, bronzkor – a fémek nyomában  

Órakeret 

9 óra  

9  

  10%  1  

Előzetes tudás  
Fémkristály szerkezete, áramvezetés, oxidáció, redukció, elektrolízis 

savak, egyenletírás, megmaradási törvények, E minimumra való 

törekvés.  

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A fémek, ötvözetek, mint rendszerek.  

Állandóság és változás tudásterülethez kapcsolódóan a 

körfolyamatok és az energiamegmaradás kapcsolata. Felépítés és 

működés kapcsolata szempontjából a fémek szerkezete és 

tulajdonságai, felhasználása közötti összefüggés meglátása. A 

tudomány, technika, kultúra területén a természettudományos 

látásmód alkalmazása új probléma esetén, nyitottság, érdeklődés a 

kémiával összefüggésbe hozható jelenségek, kultúrtörténet iránt, a 

jóslás és a tudományos következtetés megkülönböztetése. A 

fenntarthatóság témájában fokozott figyelem a környezetre, a 

környezeti rendszerek állapotának megőrzésére.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások,  

ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  
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Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Miért éppen az aranyat akarták az 

alkimisták előállítani? Miért 

aranyos vagy, és nem „vasas”?  

Mitől „nemes” egy fém?  

Stabil állapotban van-e az ércben 

lévő fém? Energetikai 

szempontból milyen folyamat a  

Tudomány- és kultúrtörténeti 

érdekességek.  

Ok-okozati összefüggések 

keresése.  

Természettudományos látásmód, 

ismeret alkalmazása új probléma 

esetén.  

Folyamatábraelemzések, 

alaplépések megértése a  

Magyar nyelv és 

irodalom: az Aranykor, 

az eposzokban versek, 

mesék, szólások az 

arannyal kapcsolatban.  

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: vaskor,  

fémek előállítása?  

Miért szükségszerű a korrózió 

folyamata? 

Hogyan, mivel és miért úgy: 

kerítésfestési praktikák. Mit 

tegyünk, ha az autón megjelenik 

egy apró rozsdafolt? Miért 

használ alumíniumot a 

repülőgépipar, és miért 

veszélyes az alumíniumlábas?   

 

Ismeretek: Elemi és kötött 

állapotú fémek. Az ásvány (mint 

elem vagy vegyület) és érc, 

illetve kőzet (mint keverék) 

kapcsolata. Fémek érceiből való 

előállításának lényege: 

endoterm folyamat, redukció. A 

redukció különböző 

megvalósítási formái, néhány 

példán keresztül.  

Korrózió mint oxidáció, és mint 

exoterm folyamat.  

Rozsda, rozsdátlanítás, 

korrózióvédelem otthon.  

Alumínium felületi oxidrétegének 

tömör szerkezete, Al2O3 oldódása 

étkezési savakban, alumínium 

fém oldódása vízben.  

 

vasgyártás és a timföld 

elektrolízise példáján.  

Rozsda pikkelyes szerkezetének 

megfigyelése, következmények. 

Kísérlet: alumínium fém 

vízbontása. Alumínium tárgy 

felületének megfigyelése, savval 

szembeni viselkedésének 

vizsgálata.   

bronzkor, aranybányák 

a történelmi  

Magyarországon, és 

szerepük az évszázadok 

során, alkimisták.  

 

Földrajz: Nemesfémek  

előfordulása, 

termésfémek.  

Bauxitlelőhelyek  

Magyarországon.  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

korrózióvédelem.  
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Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások:Miért 

nem használnak mindenütt 

rozsdamentes ötvözeteket?  

 

Ismeretek:  

Néhány nevezetes ötvözet: acél, 

bronz, sárgaréz, szövetbarát 

ötvözetek.  

Kristályszerkezeti előnyök, 

felhasználási területek.  

Gazdaságossági kérdések 

figyelembevétele a felhasználás 

magyarázatában.  

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások:Melyik 

fém miben oldódik, és miben 

nem? 

 

Miért ne együnk rézedényből, és 

miért húznak arany szálat az 

öregedő filmsztárok bőre alá?  

 

Ismeretek:  

Fémek aktivitási sora,  

A kísérleti eredmények 

meghatározott szempontok 

szerinti csoportosítása, 

egyenletek írása.  Jóslás és a 

tudományos következtetés 

közötti különbség felismerése. A 

kísérleti ellenőrzés szerepe.  

Cseppreakciók fémek oldásával. 

Réz- (ezüst-, króm-) „bevonat”  

 készítése, a folyamat  

 

 

 

felhasználhatóság  „Jóslás” 

és ellenőrzés az aktivitási 

sor alapján.  

Rézreve oka, oldódása étkezési 

savakban.  

értelmezése.    

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások:Tényleg 

kalcium van a tejben? Kalciumra 

van szüksége a csontoknak, vagy 

a fém ionjaira? Mivel 

foglalkozhat a bioszervetlen 

kémia? Miért hirdetik a „szerves 

vas”-at?   

 

Ismeretek:  

Néhány nevezetes fémion szerepe 

az élő szervezetekben.  

Kalcium fém vízben történő 

oldása cseppreakcióval.  

Anyaggyűjtés a nyomelemekkel 

kapcsolatban, az információk 

értelmezése.  

Biológia-egészségtan: 

klorofill, hemoglobin 

szerepe.  
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Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások:Mitől 

színesek a drágakövek és az 

üvegek? 

 

Ismeretek:  

A színt okozó ionok helye a 

periódusos rendszerben 

alapszintű magyarázattal; 

fényelnyelés és nem stabil 

vegyértékhéj-szerkezet 

kapcsolata.  

Az üveg tulajdonságai, előnyök, 

hátrányok, különböző üvegfajták. 

Képek és adatok gyűjtése arról, 

hogy melyik ion milyen színt 

okoz. A kabalakövek, az 

asztrológia és a tudomány 

kapcsolatának értelmezése. 

Érdekességek keresése az 

üveggel kapcsolatban, 

prezentáció-, poszterkészítési 

lehetőség.  

Technika, életvitel és 

gyakorlat: üveg.  

 

Vizuális kultúra: 

üvegablakok a gótikus 

templomokban, a 

magyar szecesszió.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások:Mi 

köze a galvanizálásnak a 

galvánelemhez és 

Galvanihoz? Hogyan lehet 

bearanyozni egy ezüsttárgyat?  

Vész esetén hogyan lehet 

feltölteni a telefont, világítani a 

zseblámpával?  

 

Ismeretek:  

Galvanizálás, elektrolízis 

Elektromos energia kémiai 

energiává alakulása. Elektrolízis, 

galvánelem egymáshoz való 

viszonya.  

 

 

Kísérletelemzés: elektrolízis, 

elektród folyamatainak 

értelmezése, a 

feszültségforrás szerepe a 

folyamatban.  

Galvánelem készítése, 

működtetése (például 

alma, paradicsom, citrom, 

vas, rézszög).  

Réz-klorid elektrolízise után a 

folyamat miatt keletkező 

galvánelem észlelése, ellentétes 

polaritása.  

Fizika: feszültség, 

áramerősség,  

elektrolízis, 

galvánelem, 

energiamegmaradás.  

 

Biológia-egészségtan: 

sejtek ingerlékenysége.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Információgyűjtés fémporokkal 

kapcsolatban, veszélyek  

Biológia-egészségtan: 

légzés, csontok  

Hogy kerül fém, fémion a  

levegőbe? 

 

Ismeretek:  

Fémporok eredete a levegőben, 

biológiai hatásai. A stroncium 

helye a periódusos rendszerben, 

csontba történő beépülésének 

kémiai okai és következményei.  

értelmezése.  

Csernobil levegőszennyezettségi 

adatainak értelmezése. A 

periódusos rendszer értő 

használata.  

 

Fizika: radioaktivitás.  
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Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Fémek, elemi vagy kötött 

állapotban itt-ott, mindenütt: 

gombelemtől a talajig, 

természetes vizektől az ércekig, 

ékszerekig, közlekedésig, 

élőrendszerekig… Miért 

„metal” a zene?  

 

Ismeretek:   

Fémek természetes előfordulása.  

 

Gyakorlós , ismétlés , 

számonkérés. 

Kémiai ismeretek összegzése, 

felhasználása önálló vagy 

csoportos munka elkészítésére.  

Magyar nyelv és 

irodalom: érvelő 

beszéd, retorika.  

 

Informatika:  

multimédiás bemutató.  

 

Vizuális kultúra:  

plakát, videokészítés.  

 

Ének-zene: (heavy) 

metal zene.  

 

Idegen nyelvek:  

poszter, plakát.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Kémiai stabilitás, korrózió, fémek aktivitási sora, elektrolízis.  

 

                  kémia   8. osztály heti 2 óra , évi  72 óra  
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A fejlesztés várt 

eredményei a két  

évfolyamos ciklus 

végén 

 

Természettudományos gondolkozás (lényeglátás, problémaérzékenység, 

szempontkeresés, csoportosítás, rendszerbe foglalás igénye és képessége, 

asszociációs képesség, absztrakciós képesség, oksági összefüggések 

keresésének igénye, meglátása, belátása). Tudás, tudomány eredményeinek, 

tudósok munkásságának, magyar találmányok elismerése.   

A modellalkotás mint tudományos megismerési módszer használata, 

korlátainak felismerése. Egyszerűbb kémiai kísérletek felelősségteljes 

elvégzése, azok elemzése, összevetése előző tapasztalatokkal, ismeretekkel. 

Fizikai változások ismerete, megkülönböztetése a kémiai változásoktól 

(halmazállapot-változás, oldódás, szűrés, desztilláció, adszorpció). 

Eligazodás a periódusos rendszerben. Egyszerűbb számítások végzése az 

anyagmennyiség és kémiai egyenletek alapján.  

Alapszintű ismerete néhány, az életben fontos fémnek, nemfémes elemnek 

és legfontosabb vegyületeiknek, felhasználásuknak, biológiai hatásuknak.  

Ismerete az élet makromolekuláinak, és azok legfontosabb funkcióinak. 

Jellegzetes kémiai változások ismerete, és ezek meghatározott szempontok 

szerinti csoportosítása. Annak a tudása, hogy az élő és az élettelen világ 
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                              órakeret :  65 óra                                   

10 %     :   7 óra                             összesen     

:  72 óra FIZIKA 8. OSZTÁLY 

Heti óraszám: 1 óra  

Évi óraszám: 36 óra  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  
A fény  

Órakeret  

10 óra  

Előzetes tudás  Napfény, fényforrások. A hullám fogalma.   

A tematikai 

egység 

nevelésifejlesztési 

céljai  

A tudomány, technika, kultúra területen a tudomány és a technika a 

társadalom és a gazdaság fejlődésében játszott szerepének megismerése 

az optikai eszközök gyakorlati alkalmazásán keresztül. A kutató és 

mérnöki munka jelentőségét felismerő és értékelő attitűd megalapozása. 

A felépítés és működés kapcsolata területen a napfény és a földi élet 

közötti összefüggés felismerése, a kapcsolat értelmezése a fény fizikai 

jellemzőivel.  

A környezet és fenntarthatóság szemszögéből a természeti környezet 

szépségének megjelenítése a vizsgált természeti jelenségeken keresztül.   

ugyanazokból az atomokból épül fel, és a szerkezet meghatározza a 

tulajdonságokat, hogy a legkülönbözőbb folyamatokban mindig érvényesül a 

tömeg-, energia- és az elektromos töltésmegmaradás törvénye, és ezeket a 

folyamatokat (általában) az energiaminimumra való törekvés irányítja.  
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Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások,  

ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Miért kell a szemüveg? Hogyan 

működik a távcső? Miért színes a 

szivárvány? Tükrök, lencsék 

technikai alkalmazása. Síktükör, 

visszapillantó tükör, borotválkozó 

tükör, nagyító, távcső, 

mikroszkóp. Égitestek 

megfigyelése. Szivárvány. 

Elektromágneses hullámok a 

környezetünkben: rádió, televízió, 

mobiltelefon, mikrohullámú sütő, 

távirányítók, fény, röntgen.  

 

Ismeretek: 

A fényforrás. A fény 

tulajdonságai, terjedése 

különböző közegekben. A 

fénysebesség és jelentősége.  

Fényvisszaverődés, fénytörés.  

Színkép.  

A szem és a látás. A látás fizikai 

alapja. Látáshibák és javításuk. 

Lencsék, tükrök szerepe a 

technikában: fényképezőgép, 

mikroszkóp, távcsövek (földi 

távcső, csillagászati távcső, 

tükrös távcső). A világűr  

Tükrök fényvisszaverésének, 

képalkotásának kísérleti 

vizsgálata.  

Lencsék fénytörésének, 

képalkotásának kísérleti 

vizsgálata.  

A valódi és látszólagos kép 

közötti különbség megértése a 

kísérleti tapasztalatok alapján. 

Prizma fénytörésének kísérleti 

vizsgálata. A fény színe és 

frekvenciája közötti kapcsolat 

igazolása a gyakorlatban.  

A szivárvány keletkezésének 

vizsgálata.  

A szem működésének megértése 

ábra alapján. A közel- és 

távollátás okának és javítási 

lehetőségeinek gyakorlati 

megismerése. Tudatos viselkedés 

a látás megóvása érdekében. A 

fényképezőgép, a földi és 

csillagászati távcső, a tükrös 

távcső, a mikroszkóp 

működésének kísérleti 

vizsgálata. A látható fény és a 

hétköznapi életben alkalmazott 

elektromágneses hullámok 

kapcsolatának vizsgálata a  

Biológia-egészségtan: 

A napfény és a földi 

élet összefüggése. A 

szem és a látás 

egészségtana.  

 

Kémia: lángfestés.  

 

Földrajz: az égitestek 

látszólagos mozgása.  

 

Informatika:  

biztonságos 

internethasználat; 

Internetes adatbázisok, 

enciklopédiák 

alkalmazása. 

megismerésének eszközei  

(távcső, marsjáró, űrteleszkóp). A 

látható fény és a hétköznapi 

életben használt elektromágneses 

hullámok kapcsolata. 

környezetünkben fellelhető 

eszközök, eltérő frekvencia 

tartományban észlelő élőlények 

bemutatása révén, az 

elektromágneses spektrum 

szemléletes megismerése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  
Fényforrás, fénysebesség, színkép, frekvencia, fénytörés, 

fényvisszaverődés, közellátás, távollátás, elektromágneses hullám.  

 

 

Előzetes tudás  
A fény tulajdonságai. Néhány, a háztartásokban használt 

energiahordozó. Az égés mint energia-felszabadító folyamat.   
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  A Naprendszer  

Órakeret 

8 óra  

Előzetes tudás  A fény tulajdonságai. Körmozgás jellemzői.  

A tematikai 

egység 

nevelésifejlesztési 

céljai  

A tudomány, technika, kultúra szemszögéből a tudományos gondolkodás 

műveleteinek megismerése. A tudományos és a nem tudományos 

elképzelések megkülönböztetése. A tudományos modellek változásának 

felismerése. A témához illeszkedő ismeretterjesztő források önálló 

keresése, értelmezése, az ismeretszerzés eredményeinek bemutatása, 

mások eredményeinek értelmezése.   

A felépítés és működés kapcsolata szerint a Naprendszer felépítésének, 

égitest- típusainak megismerése. A Hold fázisainak megértése.  

Távolságok és időbeli nagyságrendek összehasonlítása.  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek  
Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Helyünk a világmindenségben. A 

csillagok és a földi élet kapcsolata.  

 

Ismeretek: 

A Naprendszer. A Naprendszer 

objektumai (bolygók, holdak, 

üstökösök, meteorok). Bolygók, holdak 

és a rajtuk uralkodó fizikai viszonyok.   

A Hold jellemzői, fázisai.   

Az idő mérése az égitestek mozgása 

alapján.  

Naptár. Árapály. Napfogyatkozás, 

holdfogyatkozás.  

Csillagképek, csillagászati távolságok, 
fényév. Tejútrendszer. Asztrológia és 

asztronómia. A földközéppontú és a 
napközéppontú világkép jellemzői. A  

Föld, a Naprendszer és a  

A Naprendszer legfontosabb 

objektumainak megismerése 

képek, adatok gyűjtése 

alapján. Bolygók, holdak 

mozgásának modellezése, 

vizsgálata. Ptolemaiosz és 

Kopernikusz módszereinek 

és tudományos 

eredményeinek elemzése.  

A holdfázisok értelmezése. 

Napfogyatkozás, 

holdfogyatkozás 

jelenségének modellezése, 

megfigyelése filmen, a 

természetben.  

A naptár és az időszámítás 

kialakulásának elemzése, 

történeti áttekintése 

adatgyűjtés alapján. 

Csillagászati távolságok és  

Biológia-egészségtan: 

a napsugárzás és a földi 

élet közötti 

összefüggés.  

 

Földrajz: Égitestek. 

Földrajzi-környezeti 

folyamatok, 

földtörténeti 

események időrendje.   

 

Informatika: 

Számítógépes 

animációk.  

Elektronikus könyvtár, 

online enciklopédia. 
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Világmindenség fejlődéséről alkotott 

elképzelések. 

az ezt leíró egységek 

értelmezése, az Univerzum 

méretviszonyainak 

elemzése.  

A legfontosabb csillagképek  

felismerése, használata 

helymeghatározásban. Az 

asztrológiai jóslás 

esetlegességének vizsgálata 

konkrét példákon.   

A világról alkotott múltbeli 

elképzelések gyűjtése, 

rendszerezése, elemzése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Nap, Naprendszer, csillag, bolygó, hold, meteor, holdfázis, 

napfogyatkozás, holdfogyatkozás, árapály, tejútrendszer, csillagkép, 

fényév, asztronómia, asztrológia.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Elektromos alapjelenségek, elektromos áram  Órakeret 

9 óra  

Előzetes tudás  
Elektromosság. Az elektromos energia felhasználása, szerepe a 

mindennapi életben.  

A tematikai 

egység 

nevelésifejlesztési 

céljai  

A tudomány, technika, kultúra területen a tudományos modellek 

változásának felismerése.   

Az anyag, energia, információ szemszögéből az atomok szerkezetét leíró 

modellek használata fizikai jelenséggel összefüggésben.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások,  

ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  
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Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:   

Miért életveszélyes az elektromos 

vezeték közelsége, megérintése? 

Az elektromos áram.Az 

atomszerkezet és az 

elektromosság kapcsolata.  

 

Ismeretek: 

Az anyag részecskéinek 

szerkezete. Atomi méretek.  

A testek elektromos állapota.  

Villámlás. Az elektromos áram. 

Áramerősség, áramerősség 

mértékegysége. Elektromos 

vezetők, szigetelők.  

Fogyasztók soros és párhuzamos 

kapcsolása.   

Az elektromos feszültség, a  

Az atom felépítésnek, a 

részecskék elektromos töltésének 

megismerése, modellezése.  

Elektromos töltéssel rendelkező 

testek kísérleti vizsgálata. Az 

elektromos áram hatásának  

kísérleti vizsgálata, az 

áramerősség mérése. Különböző 

anyagok vizsgálata elektromos 

vezetés szempontjából.  

Áramkörök építése, áramerősség 

és feszültség mérése. A soros és 

párhuzamos kapcsolás kísérleti 

vizsgálata, gyakorlati 

alkalmazásának megismerése. 

Adott feszültség esetén a 

fogyasztó ellenállása és a rajta 

áthaladó áramerősség 

kapcsolatának vizsgálata, a  

Kémia: Atommag és 

elektronok. Atom, 

molekula, ion.  

Atomszerkezet.  

Elektromos töltés. 

Veszélyszimbólumok.  

 

Biológia-egészségtan: 

az életfolyamatokat 

kísérő elektromos 

változások.  

 

Informatika: 

Adatgyűjtés. 

Animációk.  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: Háztartási 

gépek, eszközök  

feszültség mértékegysége. 

Áramkörök. Elektromos 

ellenállás.  

A háztartások elektromos energia 

fogyasztása.  

Elektromos munka és 

teljesítmény.   

Az elektromos áram hatása az élő 

szervezetre. Veszélyek, 

érintésvédelmi ismeretek.  

rövidzárlat és a balesetveszély 

megismerése.  

Az elektromos áram élettani 

hatásának elemzése adatgyűjtés 

alapján. A feszültség nagysága és 

veszélyessége közötti kapcsolat 

megismerése. Az elektromos 

készülékek használata során 

fellépő kockázatok és veszélyek 

elemzése.   

biztonságos használata.  

Energiatakarékosság.   

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Elektron, elektronfelhő, atommag, proton, neutron, elektromos töltés, atom, 

molekula, elektromos áram, elektromos vezető, szigetelő, feszültség, 

teljesítmény, fogyasztás, érintésvédelem.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Elektromágneses indukció, váltakozó áram  

Órakeret 

10 óra  

Előzetes tudás  Elektromos áram, áramerősség, feszültség, energia, energiaforrások.  

A tematikai 

egység 

nevelésifejlesztési 

céljai  

Az anyag, energia, információ szemszögéből az atomok szerkezetét leíró 

modellek használata az elektromágneses jelenségekkel összefüggésben.  

Az energiatakarékosság módszerei és fontosságuk felismerése.  

Energiatípusok (kémiai-, nap-, elektromos-) egymásba alakítását jelentő 

folyamatok megismerése.  
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Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások,  

ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:   

Hogyan keletkezik az áram?Az 

elektromos áram előállítása. 

Elektromos áram a 

háztartásokban.   

Ismeretek: 

Az anyag mágneses tulajdonsága. 

Mágnesezhető, nem mágnesezhető 

anyagok.  

Az elektromágneses indukció. 

Generátor, váltakozó áram. 

Elektromos motorok.  Elektromos 

energia termelése.  Erőművek. 

Atomenergia. Villamosenergia-

hálózat. A villamos energia 

szállításának problémái. Lakások 

elektromos hálózata. Az 

elektromos áram hatása az élő 

szervezetre. Veszélyek, 

érintésvédelmi ismeretek.  

Permanens mágnes 

tulajdonságainak vizsgálata, 

gyakorlati alkalmazások gyűjtése, 

elemzése. A Föld 

mágnesességének vizsgálata, 

elemzése, az iránytű használata. 

Az elektromágnes kísérleti 

vizsgálata, gyakorlati 

alkalmazások gyűjtése elemzése. 

Különböző anyagok vizsgálata 

mágnesezhetőség szempontjából. 

Az elektromágneses indukció 

kísérleti vizsgálata, a generátor és 

az elektromos motor 

működésének elemzése modell 

alapján. A váltakozó áram 

tulajdonságainak vizsgálata. 

Elektromos motor modellezése. 

Erőművek csoportosítása, a 

környezetünkben található 

erőművek jellemzése adatgyűjtés 

alapján. Az atomenergia  

Földrajz: A Föld 

mágneses pólusai, 

tájékozódás a Föld 

felszínén.  

Energiatakarékosság, 

fenntarthatóság.  

 

Informatika: filmek, 

animációk keresése.  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: Háztartási 

gépek, eszközök 

biztonságos használata.  

Energiatakarékosság.  

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: az 

elektromosság szerepe  

Energiatakarékos eljárások, 

eszközök ismerete 

(energiatakarékos izzó, 

hőszivattyú).  

energiaellátásban betöltött 

szerepének áttekintése. 

Transzformátor kísérleti 

vizsgálata, a villamos energia 

szállításában betöltött szerepének 

elemzése.  

Magyar tudósok szerepének 

vizsgálata az elektromosság 

gyakorlati felhasználása 

tekintetében adatgyűjtés alapján.  

A háztartásokban található 

elektromos fogyasztók adatainak 

értelmezése, csoportosításuk 

energiaigény szerint. A 

háztartásokban használt 

elektromos fogyasztók működési 

költségeinek meghatározása 

egyszerű számításokkal. Az 

energiatakarékosság 

lehetőségeinek vizsgálata.  

az ipari fejlődésben, 

magyar találmányok az 

elektromossággal 

kapcsolatban.  
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Permanens mágnes, elektromágnes, elektromágneses indukció, generátor, 

váltakozó áram, elektromos motor, erőmű, villamosenergia-hálózat, 

transzformátor, elektromos fogyasztó, érintésvédelem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. osztály MATEMATIKA  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai 

logika, kombinatorika, gráfok  

Órakeret 7 + 

folyamatos  

 

3  

  10%  0  

 

 

szabadon  

választható 

órakeret  

 

2  

Előzetes tudás  

Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján. A részhalmaz fogalma.  

Két véges halmaz közös része.  

Egyszerű, matematikailag is értelmezhető hétköznapi szituációk 

megfogalmazása szóban és írásban. Állítások igazságának eldöntése. Igaz 

és hamis állítások megfogalmazása. Összehasonlításhoz szükséges 

kifejezések értelmezése, használata. Definíció megértése és alkalmazása. 

Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint. Néhány elem sorba 

rendezése különféle módszerekkel.  
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A tematikai 

egység 

nevelésifejlesztési 

céljai  

Az önálló gondolkodás igényének kialakítása. Halmazok eszköz jellegű 

használata, halmazszemlélet fejlesztése.  

Szóbeli és írásbeli kifejezőkészség fejlesztése, a matematikai szaknyelv 

pontos használata. Saját gondolatok megértetésére való törekvés (szóbeli 

érvelés, szemléletes indoklás). Rendszerszemlélet, kombinatorikus 

gondolkodás fejlesztése.  

Fogalmak egymáshoz való viszonyának, összefüggéseknek a megértése.  

A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok használatának 

fejlesztése.  

A bizonyítás, az érvelés iránti igény felkeltése, a kulturált vitatkozás 

gyakoroltatása.  

 

  

Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Halmazba rendezés több 

szempont alapján a 

halmazműveletek 

alkalmazásával.  

Két véges halmaz uniója, 

különbsége, metszete. A 

részhalmaz.  

Gyakorló óra halmazba rendezés 

körében.  

 

A halmazszemlélet fejlesztése. 

Rendszerszemlélet fejlesztése.  

 

Az „és”, „vagy”, „ha”, „akkor”,  

„nem”, „van olyan”, „minden”  

„legalább”, legfeljebb” 

kifejezések használata. 

Matematika jelrendszer 

használata, gyakorlás.  

 

A matematikai szaknyelv pontos 

használata.  

A nyelv logikai elemeinek egyre 

pontosabb, tudatos használata.  

Magyar nyelv és 

irodalom: a lényeges és 

lényegtelen 

megkülönböztetése.  

A matematikai bizonyítás 

előkészítése: sejtések, 

kísérletezés, módszeres 

próbálkozás, cáfolás.  

A bizonyítási igény 

felkeltése. Tolerancia, kritikai 

szemlélet, problémamegoldás. 

A kulturált vitatkozás 

elsajátítása.  

 

A gyakorlati élethez és a 

társtudományokhoz kapcsolódó 

szöveges feladatok megoldása.  

Szövegelemzés, értelmezés, 

szöveg lefordítása a matematika 

nyelvére.  

Ellenőrzés, önellenőrzés iránti 

igény erősítése. Igényes grafikus 

és verbális kommunikáció.  

Fizika; kémia; biológia-

egészségtan; földrajz; 

technika, életvitel és 

gyakorlat: számításos 

feladatok.  Fen
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Egyszerű kombinatorikai 

feladatok megoldása különféle 

módszerekkel (fadiagram, 

útdiagram, táblázatok készítése).   

Sorba rendezés, kiválasztás.  

Néhány elem esetén az összes 

eset felsorolása. 

Szintfelmérés.  

 

A kombinatorikus gondolkodás 

fejlesztése.  

Tapasztalatszerzés az összes eset 

rendszerezett felsorolásában.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Halmaz, elem, részhalmaz, egyesítés, metszet. Alaphalmaz. Igaz, 

hamis, nem, és, vagy, minden, van olyan, biztos, lehetséges, 

lehetetlen.  

 

  

 Tematikai egység/  2. Számelmélet, algebra  Órakeret  41   

 Fejlesztési cél  81 óra  

   10%  4  

 szabadon   

   választhat  10  

órakeret  

Racionális számkör. Számok írása, olvasása, összehasonlítása, ábrázolása 

számegyenesen. Műveletek racionális számokkal.  

Ellentett, abszolút érték, reciprok.  

Mérés, mértékegységek használata, átváltás egyszerű esetekben.  

A mindennapi életben felmerülő egyszerű arányossági feladatok Előzetes 

tudás  megoldása következtetéssel, egyenes arányosság.  

Alapműveletek racionális számokkal írásban.  

A zárójelek, a műveleti sorrend biztos alkalmazása. Helyes és értelmes 

kerekítés, az eredmények becslése, a becslés használata ellenőrzésre is.  

Szöveges feladatok megoldása. A 

százalékszámítás alapjai.  

A matematikai ismeretek és a mindennapi élet történései közötti 

kapcsolat tudatosítása. Szavakban megfogalmazott helyzet, történés 

matematizálása; matematikai modellek választása, keresése, készítése, 

értelmezése adott szituációkhoz. Konkrét matematikai modellek  

A tematikai egység értelmezése a modellnek megfelelő szöveges feladat alkotásával.  

nevelési-fejlesztési A szabványos mértékegységekhez tartozó mennyiségek és céljai 

 többszöröseik, törtrészeik képzeletben való felidézése.  

Az együttműködéshez szükséges képességek fejlesztése páros és 

kiscsoportos tevékenykedtetés, feladatmegoldás során – a munka 

tervezése, szervezése, megosztása.  

Az ellenőrzés, önellenőrzés iránti igény, az eredményért való felelősségvállalás 

erősítése.  
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Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok Racionális 

számok (véges,  A számfogalom mélyítése.  végtelen tizedes törtek), példák nem 

racionális számra (végtelen, nem szakaszos tizedes törtek).  

Számológép használatának elsajátítása 

jártasság szinten.  

Egyszerű és összetett feladatok, műveleti 

sorrend !  

 

A természetes, egész és racionális A rendszerező képesség   számok 

halmazának kapcsolata.  fejlesztése.  

Halmaz elemeinek meghatározása 

adott halmaz tulajdonságok 

alapján.  

 

 Műveletek racionális számkörben Műveletfogalom mélyítése.  Fizika; kémia;  

 

írásban és számológéppel. Az 

eredmény helyes és értelmes 

kerekítése.  

Eredmények becslése, 

ellenőrzése.  

 

Műveletek törtekkel- gyakorlás.  

 

A zárójel és a műveleti sorrend 

biztos alkalmazása.  

Számolási és a becslési készség 

fejlesztése.  

Az algoritmikus gondolkodás 

fejlesztése.  

biológia-egészségtan; 

földrajz: számításos 

feladatok.  

A négyzetgyök fogalma.  

Számok négyzete, négyzetgyöke. 

Példa irracionális számra  (π, 2 ).  

 

Mértani közép és a gyökvonás 

kapcsolata.  

 

Négyzet számok, szám hármasok,  

irracionális számok halmaza ,  

 

Négyzetgyök meghatározása 

számológéppel.  

 

Prímszám, összetett szám.  

Prímtényezős felbontás.  

Matematikatörténet: érdekességek 

a prímszámok köréből.  

 

Közös osztó , közös többszörös 

meghatározása.  

 

A korábban tanult ismeretek és az 

új ismeretek közötti 

összefüggések felismerése.  
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Mértékegységek átváltása 

racionális számkörben.  

 

Mérték váltás gyakoroltatása – 

jártasság szint elérése.  

Gyakorlati mérések, 

mértékegység-átváltások helyes 

elvégzése.  

Ciklusonként átélt idő és lineáris 

időfogalom, időtartam, időpont 

szavak értő ismerete, használata.  

Technika, életvitel és 

gyakorlat: Főzésnél a 

tömeg, az űrtartalom 

és az idő mérése.  

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: évtized, 

évszázad, évezred.  

Az alap, a százalékérték és a 

százalékláb fogalmának ismerete, 

értelmezése, kiszámításuk 

következtetéssel, a megfelelő 

összefüggések alkalmazásával.  

Kamatos kamat számítás,  

Hitel , kamattörlesztés, kamat 

kiszámítás, futam idő.   

 

 

A mindennapi élet és a 

matematika közötti gyakorlati 

kapcsolat meglátása a gazdasági 

élet, a környezetvédelem, a 

háztartás köréből vett egyszerűbb 

példákon.  

 

A mindennapjainkhoz köthető  Feladatok az árképzés:  Magyar nyelv és  

 

százalékszámítási feladatok. 

Gazdaságossági számítások.  

 

Keveréses feladatok megoldása 

százalék számítással.  

Oldatok töménységének 

kiszámítása.  

árleszállítás, áremelés, áfa, 

betétkamat, hitelkamat, adó, 

bruttó bér, nettó bér, valamint 

különböző termékek (pl. 

élelmiszerek, növényvédő-szerek, 

oldatok) anyagösszetétele 

köréből.  

Szövegértés, szövegalkotás 

fejlesztése.  

Becslések és következtetések 

végzése.  

Zsebszámológép célszerű 

használata a számítások 

egyszerűsítésére, gyorsítására.  

irodalom:szövegértés, 

szövegértelmezés.  

 

Fizika; kémia:  

számítási feladatok.  

 

Kémia: oldatok 

tömegszázalékos 

összetételének 

kiszámítása.  

 

Fizika: hatásfok 

kiszámítása.  
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Elsőfokú, illetve elsőfokúra 

visszavezethető egyenletek, 

elsőfokú egyenlőtlenségek 

megoldása.  

Azonosság.  

Azonos egyenlőtlenség.  

Alaphalmaz, megoldáshalmaz.  

 

Egyszerű és zárójeles egyenletek , 

törtes egyenletek, közös nevezőre 

hozással megoldható egyenletek. 

Másodfokú egyenletek egyszerű 

megoldása.   

 

Az egyenlő, nem egyenlő 

fogalmának elmélyítése. 

Algoritmikus gondolkodás 

továbbfejlesztése. A megoldások 

ábrázolása számegyenesen.   

Pontos munkavégzésre nevelés.  

Számolási készség fejlesztése. Az 

ellenőrzés igényének fejlesztés.  

Fizika; kémia; 

biológia-egészségtan: 

számításos feladatok.   

A matematikából és a mindennapi 

életből vett egyszerű szöveges 

feladatok megoldása a tanult 

matematikai módszerek 

használatával. Ellenőrzés.  

 

Egyszerű matematikai problémát 

tartalmazó hosszabb szövegek 

feldolgozása.  

 

Feladatok például a 

környezetvédelem, az egészséges 

életmód, a vásárlások, a család 

jövedelmének ésszerű 

felhasználása köréből.  

 

Egyenlete felírása szöveg alapján.  

Út-idő-sebesség feladatok. 

Keverési feladatok, helyiértékes 

feladatok.  

 

Szövegértelmezés, 

problémamegoldás fejlesztése. A 

lényeges és lényegtelen 

elkülönítésének, az 

összefüggések felismerésének 

fejlesztése. A gondolatmenet 

tagolása.  

Az ellenőrzési igény további 

fejlesztése.  

Igényes kommunikáció 

kialakítása.  

Szöveges feladatok megoldása a 

környezettudatossággal, az 

egészséges életmóddal, a családi 

élettel, a gazdaságossággal 

kapcsolatban.   

Magyar nyelv és 

irodalom:szövegértés, 

szövegértelmezés. A 

gondolatmenet 

tagolása.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Racionális szám. Hatvány, alap, kitevő.  

Négyzetgyök. Százalékalap, százalékláb, százalékérték.  

Prímszám, összetett szám, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös 

többszörös.  

Arány, aránypár, arányos osztás, egyenes és fordított arányosság.  

Változó, együttható, algebrai egész kifejezés, helyettesítési érték, 

egynemű kifejezés, összevonás, zárójelfelbontás.  

Egytagú, többtagú kifejezés.  

Egyenlet, változó, egyenlőtlenség, azonosság, mérlegelv, ellenőrzés.  
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Lineáris függvények. 

Egyenes arányosság grafikus 

képe.  

Függvények jellemzése 

növekedés, fogyás. Példa nem 

lineáris függvényre:  

f(x) = x2, f(x) =׀x׀ 

 

Másodfokú , abszolút érték, tört  

függvények  

ábrázolása  

értelmezése  

jellemzése  

 

 

A mindennapi élet, a tudományok 

és a matematika közötti kapcsolat 

fölfedezése konkrét példák 

alapján.  

Számolási készség fejlesztése a 

racionális számkörben. 

Számítógép használata a 

függvények ábrázolására.  

Fizika: út-idő; 

feszültségáramerősség.  

Grafikonok olvasása,  

értelmezése, készítése: szöveggel 

vagy matematikai alakban 

megadott szabály grafikus 

megjelenítése értéktáblázat 

segítségével.  

Grafikonok készítése adott 

szöveghez, diagramok leolvasása, 

készítése, értelmezése.  

 

Kapcsolatok észrevétele, 

megfogalmazása szóban, írásban.  

Környezettudatosságra nevelés: 

pl. adatok és grafikonok elemzése 

a környezet szennyezettségével 

kapcsolatban.  

Földrajz: adatok 

hőmérsékletre, 

csapadék 

mennyiségére.  

 

Kémia: adatok 

vizsgálata a levegő és a 

víz szennyezettségére 

vonatkozóan.  

Egyszerű sorozatok vizsgálata.  

Matematikatörténet: Gauss 

Számtani sorozatok n. eleme, 

sorozat összege, sorozatok a 

hétköznapokban.  

 

Gauss-módszer.    

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Hozzárendelés, függvény, lineáris függvény, növekedés, fogyás, 

értelmezési tartomány, értékkészlet.  

Számtani sorozat, számtani közép.  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  
4. Geometria  Órakeret 

50 óra  

24  

  
10%  4  

 

 
szabadon  

választhat 

órakeret  

 

4  

Előzetes tudás  

Pont, vonal, egyenes, félegyenes, szakasz, sík, szögtartomány.  

Háromszögek, csoportosításuk. Négyszögek, speciális négyszögek 

(trapéz, paralelogramma, deltoid). Kör és részei. Adott feltételeknek 

megfelelő ponthalmazok. Háromszög, négyszög belső és külső 

szögeinek összegére vonatkozó ismeretek.  

Téglatest tulajdonságai.  

Tengelyesen szimmetrikus alakzatok. Egyszerű alakzatok tengelyes 

tükörképének megszerkesztése.  

Két pont, pont és egyenes távolsága, két egyenes távolsága.  

Szakaszfelezés, szögfelezés, szögmásolás. Merőleges és párhuzamos 

egyenesek szerkesztése. Néhány nevezetes szög szerkesztése.  

Szerkesztési eszközök használata.  

Koordináta-rendszer megismerése, pont ábrázolása, adott pont 

koordinátáinak a leolvasása.  

A téglalap és a deltoid kerületének és területének kiszámítása.  

A téglatest felszínének és térfogatának a kiszámítása.  

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Rendszerező készség fejlesztése.  

A mindennapi élethez kapcsolódó egyszerű geometriai számítások 

elvégzésének fejlesztése. A gyakorlatban előforduló geometriai 

ismereteket igénylő problémák megoldására való képesség fejlesztése. 

Statikus helyzetek, képek, tárgyak megfigyelése. Geometriai 

transzformációkban megmaradó és változó tulajdonságok megfigyelése.  

Az esztétikai-, művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

fejlesztése. Képzeletben történő mozgatás: átdarabolás elképzelése, 

testháló összehajtásának, szétvágásának elképzelése. A pontos 

munkavégzés igényének fejlesztése.  

A geometriai problémamegoldás lépéseinek megismertetése 

(szerkesztésnél: vázlatrajz, adatfelvétel, a szerkesztés menete, 

szerkesztés, diszkusszió).  

Az együttműködéshez szükséges képességek fejlesztése páros és kis 

csoportos tevékenykedtetés, feladatmegoldás során – a munka tervezése, 
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szervezése, megosztása; kezdeményezőkészség, együttműködési 

készség, tolerancia.  

 
Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A háromszögek magassága, 

magasságvonala, 

magasságpontja.   

A háromszögek kerületének és 

területének kiszámítása.  

Ismétlés , hiányosságok pótlása, 

gyakorlás.  

Számolási készség fejlesztése. 

Átdarabolás a terület 

meghatározásához. Eredmények 

becslése.  

Informatika: tantárgyi 

szimulációs program.  

 

 
  

 

Középpontosan szimmetrikus 

alakzatok a síkban.  A tanult 

sokszögek osztályozása 

szimmetria szerint.  

 

Halmazba rendezés.  

A megfigyelőképesség 

fejlesztése.  

Halmazképző, rendszerező 

képesség fejlesztése. A 

matematika kapcsolata a 

természettel és a művészeti 

alkotásokkal: művészeti 

alkotások vizsgálata 

(Penrose, Escher, Vasarely).  

Gondolkodás fejlesztése 

szimmetrián alapuló játékokon 

keresztül.  

 

Vizuális kultúra; 

biológia-egészségtan:  

középpontosan 

szimmetrikus 

alakzatok 

megfigyelése, 

vizsgálata a 

műalkotásokban és a 

természetben.  
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Tengelyes és középpontos 

szimmetria alkalmazása 

szerkesztésekben.  

Szerkesztési feladatok.  

 

Áttekinthető, pontos szerkesztés 

igényének fejlesztése.  

Vizuális kultúra: 

festmények geometriai 

alakzatai.  

Eltolás, a vektor fogalma.  

Vektor műveletek.  

Egyszerű alakzatok eltolt 

képének megszerkesztése. 

A megfigyelőképesség 

fejlesztése.  

Áttekinthető, pontos szerkesztés 

igényének fejlesztése.  

 

 

Párhuzamos szárú szögek.  

Alakzatokon párhuzamos szárú 

szögek felismerése, egyállású, 

váltószög fogalma.  

A tanult transzformációk 

tulajdonságainak felismerése, 

felhasználása a fogalmak 

kialakításánál.  

 

 

Az egybevágóság 

szemléletes fogalma, a 

háromszögek 

egybevágóságának esetei. Az 

egybevágóság jelölése.  

Bizonyítások.  

 

A megfigyelőképesség 

fejlesztése.  

A szaknyelv pontos használata.  

Vizuális kultúra:  

festmények, művészeti 

alkotások egybevágó 

geometriai alakzatai.  

Három- és négyszög alapú 

egyenes hasábok, forgáshenger 

hálója, tulajdonságai, felszíne, 

térfogata.   

Ismerkedés a forgáskúppal, 

gúlával, gömbbel.  

 

A halmazszemlélet és a 

térszemlélet fejlesztése.  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: modellek 

készítése, 

tulajdonságainak 

vizsgálata.  

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári:  

 

Számítási feladatok.   történelmi épületek 

látszati képe és 

alaprajza közötti 

összefüggések 

megfigyelése.  

 

Vizuális kultúra: 

térbeli tárgyak síkbeli 

megjelenítése.  
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Mértékegységek átváltása 

racionális számkörben.   

A gyakorlati mérések, 

mértékegységváltások helyes 

elvégzésének fejlesztése.   

Testnevelés és sport: 

távolságok és idő 

becslése, mérése.  

 

Fizika; kémia: mérés, 

mértékegységek, 

mértékegységek 

átváltása.  

 

Pitagorasz tétele  

Matematikatörténet: Pitagorasz 

élete és munkássága. A 

pitagoraszi számhármasok.  

 

 

 

A Pitagorasz-tétel alkalmazása 

geometriai számításokban. 

Annak felismerése, hogy a 

matematika az emberiség 

kultúrájának része.  

A bizonyítási igény felkeltése. 

Számítógépes program 

felhasználása a tétel 

bizonyításánál.  

 

 

Egyszerű számításos feladatok a 

geometria különböző területeiről.  

A számolási készség, a becslési 

készség és az ellenőrzési igény 

fejlesztése.  

Zsebszámológép célszerű 

használata a számítások 

egyszerűsítésére, gyorsítására.  

 

Magyar nyelv és 

irodalom: szövegértés, 

szövegértelmezés.  

Kicsinyítés és nagyítás.  

 

Szerkesztési feladatok a jártassági 

szint elérése érdekében, 

hiányosságok pótlása,  

A megfigyelőképesség 

fejlesztése: a középpontos 

nagyítás, kicsinyítés felismerése 

hétköznapi szituációkban.  

Földrajz: térkép.  

 

Biológia-egészségtan: 

mikroszkóp.  

 

Vizuális kultúra:valós 

tárgyak arányosan 

kicsinyített vagy 

nagyított rajza.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Geometriai transzformáció, tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés, 

eltolás. Vektor. Egybevágóság.   

Középpontos szimmetria, paralelogramma, rombusz.  

Egyállású szög, váltószög, csúcsszög.  

 Belső és külső szög. Háromszög, magasságvonal, magasságpont.  

Hasáb, henger, gúla, kúp, gömb. Alaplap, alapél, oldallap, oldalél.  
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Valószínűségi kísérletek, 

eredmények lejegyzése.   

 

Gyakoriság, relatív gyakoriság 

fogalma.  

 

 

Matematikatörténet:  

érdekességek a valószínűség- 

számítás fejlődéséről.  

 

 

Tanulói együttműködés 

fejlesztése.  

Számítógép használata a 

tudománytörténeti érdekességek 

felkutatásához.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  Diagram, gyakoriság, relatív gyakoriság, valószínűség.  
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A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos 

ciklus végén  

Gondolkodási és megismerési módszerek  

 Elemek halmazba rendezése több szempont alapján.  

 Egyszerű állítások igaz vagy hamis voltának eldöntése, állítások 

tagadása.  

 Állítások, feltételezések, választások világos, érthető közlésének 

képessége, szövegek értelmezése egyszerűbb esetekben.  

 Kombinatorikai feladatok megoldása az összes eset szisztematikus 

összeszámlálásával.  

 Fagráfok használata feladatmegoldások során.  

 

Számtan, algebra  

 Biztos számolási ismeretek a racionális számkörben. A műveleti 

sorrendre, zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete, helyes 

alkalmazása. Az eredmény becslése, ellenőrzése., helyes és értelmes 

kerekítése.  

 Mérés, mértékegység használata, átváltás. Egyenes arányosság, 

fordított arányosság.  

 A százalékszámítás alapfogalmainak ismerete, a tanult összefüggések 

alkalmazása feladatmegoldás során.  

 A legnagyobb közös osztó kiválasztása az összes osztóból, a legkisebb 

pozitív közös többszörös kiválasztása a többszörösök közül.  

 Prímszám, összetett szám. Prímtényezős felbontás.  

 Egyszerű algebrai egész kifejezések helyettesítési értéke. Összevonás. 

Többtagú kifejezés szorzása egytagúval.  

 Négyzetre emelés, négyzetgyökvonás, hatványozás pozitív egész 

kitevők esetén.  

 Elsőfokú egyenletek és egyenlőtlenségek. A matematikából és a 

mindennapi életből vett egyszerű szöveges feladatok megoldása 

következtetéssel, egyenlettel. Ellenőrzés. A megoldás ábrázolása 

számegyenesen.  

 A betűkifejezések és az azokkal végzett műveletek alkalmazása 

matematikai, természettudományos és hétköznapi feladatok 

megoldásában.  
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  Számológép ésszerű használata a számolás megkönnyítésére.  

 

Összefüggések, függvények, sorozatok  

 Megadott sorozatok folytatása adott szabály szerint.  

 Az egyenes arányosság grafikonjának felismerése, a lineáris 

kapcsolatokról tanultak alkalmazása természettudományos 

feladatokban is.  

 Grafikonok elemzései a tanult szempontok szerint, grafikonok 

készítése, grafikonokról adatokat leolvasása. Táblázatok adatainak 

kiolvasása, értelmezése, ábrázolása különböző típusú grafikonon.  

 

Geometria  

 A tanuló a geometriai ismeretek segítségével képes jó ábrákat 

készíteni, pontos szerkesztéseket végezni.  

 Ismeri a tanult geometriai alakzatok tulajdonságait (háromszögek, 

négyszögek belső és külső szögeinek összege, nevezetes négyszögek 

szimmetriatulajdonságai), tudását alkalmazza a feladatok 

megoldásában.  

 Tengelyes és középpontos tükörkép, eltolt alakzat képének 

szerkesztése. Kicsinyítés és nagyítás felismerése hétköznapi 

helyzetekben (szerkesztés nélkül).  

 A Pitagorasz-tételt kimondása és alkalmazása számítási feladatokban. 

Háromszögek, speciális négyszögek és a kör kerületének, területének 

számítása feladatokban.  

 A tanult testek (háromszög és négyszög alapú egyenes hasáb, 

forgáshenger) térfogatképleteinek ismeretében ki tudja számolni a 

mindennapjainkban előforduló testek térfogatát, űrmértékét.  

 

Valószínűség, statisztika  

 Valószínűségi kísérletek eredményeinek értelmes lejegyzése, relatív 

gyakoriságok kiszámítása.  

 Konkrét feladatok kapcsán a tanuló érti az esély, a valószínűség 

fogalmát, felismeri a biztos és a lehetetlen eseményt.  

 Zsebszámológép célszerű használata statisztikai számításokban.   

 Néhány kiemelkedő magyar matematikus nevének ismerete, 

esetenként kutatási területének, eredményének megnevezése.  

 

 

Az egyes tematikus egységekre javasolt óraszámokat a táblázatok tartalmazzák. 

Ezen kívül számonkérésre és  ismétlésre   8. osztályban 12  órát terveztünk.  

 

 

 

matematika  8. osztály heti 4 óra , évi 144 óra  
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                              órakeret :  88  óra                                   

10 %     : 10  óra  

számonkérésre  ismétlésre  : 12 óra      szabadon 

választható óra : 34  óraösszesen : 144 óra   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. évfolyam Testnevelés  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Természetes és nem természetes mozgásformák  

Órakeret 

17 óra 

Előzetes tudás  

A gyakorláshoz szükséges alakzatok öntevékeny gyors kialakítása. A 

tanult rend-, illetve gimnasztikai gyakorlatok folyamatos, pontosságra 

törekvő és megfelelő intenzitású végrehajtása.  

8 10 gyakorlattal önállóan bemelegítés végrehajtása.  

Az autogén tréning alapfokú gyakorlatainak ismerete.  

A biomechanikailag helyes testtartás kialakítása.  

A tanévben alkalmazott gimnasztika alapvető szakkifejezéseinek ismerete.  

A bemelegítés és a levezetés szempontjainak ismerete.   

Öntevékenyen részvétel a szervezési feladatok végrehajtásában.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai 

Gyakorlottság a szervezés célszerűségét, gyorsaságát szolgáló új 

térformák, alakzatok kialakításában.  

Egyszerű relaxációs technikák elsajátítása.  

Motoros tesztekkel mérhető fejlődés a kondicionális képességekben. A 

gimnasztikai gyakorlatok, gyakorlatsorok zenével összhangban történő 

végrehajtása.  

A kreativitás kinyilvánítása önállóan összeállított gimnasztikai 

gyakorlatfüzérrel.   

Az erősítés és nyújtás ellenjavallt gyakorlatainak ismerete és az okozati 

összefüggés egyszerű magyarázata.  

Igényesség a harmonikus, szép testtartás kialakításában.  

A kamaszkori személyi higiénével kapcsolatos ismeretek bővülése.  
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Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

MOZGÁSMŰVELTSÉG  

Rendgyakorlatok, térbeli alakzatok kialakítása.  

A testnevelésóra szervezéséhez szükséges egyéb térformák, alakzatok. 

Mozgások zárt rendben, alakzatváltozások. Alakzatfelvételek járás és 

futás közben, a lépéshossz és a járás sebességének változtatásával.  

Matematika: számolás, 

térbeli tájékozódás, 

összehasonlítások.  

 

Természetismeret:  
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Ellenvonulások járásban és futásban. Fejlődések és szakadozások 

ellenvonulásban.  

 

Gimnasztika  

Természetes mozgásformák egyéni és társas gyakorlatok formájában, 

szerek, kéziszerek felhasználásával, játékos feladatokkal és 

versengésekkel összekötve. Játékos és szabadgyakorlati alapformájú 

szabad-, társas- szer és kéziszer-gyakorlatok (pad-, bordásfal-, labda-, 

karika-, ugrókötél-, gumikötél stb.). Nyújtó-, lazító hatású, 

állóképességet fejlesztő 8 16 ütemű, legalább 4 gyakorlatelemet 

tartalmazó szabadgyakorlatok és gyakorlatsorok. Bemelegítő és 

levezető gyakorlatok egyénileg, párban és társakkal végrehajtva, önálló 

tervezéssel is. Zenére végzett összefüggő gimnasztikasor. Egyszerű 

légző és relaxációs gyakorlatok. A testtartás javítását szolgáló ízületi 

mozgékonyságot és a törzs erejét növelő gimnasztikai gyakorlatok.  

 

Képességfejlesztés  

Az alapállóképesség fejlesztése és a keringés fokozása zenére történő 

futásokkal és futás közben végzett feladatokkal. A kar- és a láb 

dinamikus erejének növelése kéziszer-gyakorlatokkal. A ritmusérzék, a 

kreativitás és a kinesztétikus differenciáló képesség fejlesztése zenére 

végzett gyakorlatokkal.  

 

Játékok, versengések  

A szervezet előkészítését, bemelegítését szolgáló testnevelési játékok, 

eszközzel is. A testtudatot alakító, koordináció- és fittségfejlesztő 

szabályjátékok és feladatjátékok kreatív, kooperatív, valamint 

versenyjelleggel. Játékok testtartásjavító feladatokkal.  

 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés  

A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását, a gerinc 

izomegyensúlyának és a medence középállásának automatizálását 

biztosító eszközökkel is végezhető gyakorlatok. A láb statikai 

rendellenességei ellen ható gyakorlatok. Javasolt: A 10 testtájra 

vonatkozó gerinctorna gyakorlatanyagának felhasználása. Relaxációs 

alapgyakorlatok: (autogén tréning, progresszív relaxáció). Motoros, 

illetve fittségi tesztek végrehajtása.  

 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS   

Az általános bemelegítő gyakorlatok összeállításának szempontjai és a 

bemelegítő blokkok főbb élettani hatásai.  

A keringést fokozó természetes és speciális sportági mozgásformák 

jelentősége a bemelegítés és az edzettség szempontjából.  

testünk, 

életműködéseink.  

 

Vizuális kultúra: tárgy- 

és környezetkultúra, 

vizuális 

kommunikáció. 
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Az életkori sajátosságoknak megfelelő funkcionális erősítő gyakorlatok 

ismeretei és végrehajtásuk szempontjai.  

Az erősítés és nyújtás kapcsolata, alkalmazásuk módszerei. Az 

ellenjavallt gyakorlatok indoklása.  

Relaxációs technikák és prevenciós gyakorlatok szerepe az  
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egészségmegőrzésben. Az autogén tréning és progresszív relaxáció 

értelmezése.  

Az izomegyensúly fogalmának feltárása.  

A kamaszkori személyi higiénével kapcsolatok információk. A tudatos 

higiénés magatartás ismérvei.   

Az edzettség értelmezése és a rendszeres fizikai aktivitás szerepe az 

edzettség megszerzésében és az egészségtudatos magatartásban.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Ellenvonulás, gerinc-izomegyensúly, funkcionális gyakorlat, edzettség, 

egészségtudatos magatartás, autogén tréning, progresszív relaxáció, 

ellenjavallt gyakorlat, fizikai aktivitás, inaktivitás, intenzitás, terjedelem, 

időtartam, edzhetőség.   
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Sportjátékok  

Órakeret  

31 óra+18 

óra+ 9 óra  

Előzetes tudás  

A sportjátékok technikai és taktikai készletének elsajátításában 

alkalmazott testnevelési játékok és játékos feladatok aktív és értő 

végrehajtása.  

A sportjátékok alapvető technikai készletének elsajátítása.  

Törekvés a játékelemek (technikai, taktikai elemek) pontos, 

eredményes végrehajtására és tudatos kontrollálására. A sportjátékok 

játékszabályainak ismerete és alkalmazása.  

Szabálykövető magatartás, önfegyelem, együttműködés kinyilvánítása a 

sportjátékokban.  

Részvétel a kedvelt sportjátékban a tanórán kívüli sportfoglalkozásokon, 

vagy egyéb szervezeti formában.   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai 

A játékelemek eredményességre törekvő alkalmazása testnevelési 

játékokban és a sportjátékban.  

A sportjátékok technikai és taktikai készletét bővítő új elemek elsajátítása, 

és alkalmazása.   

Tapasztalatszerzés a taktikai helyzetek megoldásában.  

A játékszabályok kibővített körének ismerete és értő alkalmazása.  

A csapatjátékhoz szükséges együttműködés és kommunikáció fejlődése. A 

sportjátékokhoz tartozó test-test elleni küzdelem megtapasztalása és 

elfogadása.   

Konfliktusok esetén a gondolatok, vélemények szóban történő kifejezése 

és indokolása. 

A sportjátékokat kísérő sportszerűtlenségek, deviáns magatartások helyes 

megítélése.   

A sportjátékok magyar történetének kiemelkedő korszakai és 

személyiségei, valamint a világ élvonalába tartozó nemzetek 

megismerése.  

A sportjátékok iránti érdeklődés megszilárdulása.   

Az egyéni adottságokhoz és a megszerzett képességekhez igazodó 

sportjáték- tudás kialakulása, rekreációs célú vagy versenysport igényű 

alkalmazás elősegítésére.    

  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények   Kapcsolódási pontok  
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Legalább két labdajáték választása kötelező.  

MOZGÁSMŰVELTSÉG  

Kosárlabdázás  

Labda nélküli technikai gyakorlatok: irányváltoztatás, cselezés; 

cselezés induláskor és futás közben.  

Labdás technikai gyakorlatok: Labdás ügyességi gyakorlatok (normál 

méretű labdával). Labdavezetés: Labdavezetés félaktív, aktív védővel 

szemben játékos formában. Labdavezetés közben cselezés. Megállás, 

sarkazás, labdavezetésből kapott labdával változatos körülmények 

között. Megállás, sarkazás önpasszból és kapott labdával, 

meghatározott helyen és időben. Kosárra dobások: dobócsel, indulócsel 

után labdavezetés, fektetett dobás. Lepattanó labda megszerzése után 

kosárra dobás. Fektetett dobás labdavezetésből, illetve kapott labdával 

ráfordulással. Közép távoli dobás helyből. Átadások, átvételek: Átadás 

különböző irányba és távolságra, mozgás közben, kétkezes mellső 

átadással, pattintva is. Bejátszás befutó társnak. Páros lefutás egy 

védővel. Hármas-nyolcas mögéfutással. Gyors indítás párokban.  

Taktikai gyakorlatok:  

Emberfogásos védekezés: labda nélküli és labdát birtokló támadó 

védése. Labdavezető játékos védése; védekezés a labdavezetést 

befejező és a még labdát vezető támadóval szemben.   

Játékelemek alkalmazása: 1:1 elleni játék, félaktív és aktív védővel; 

létszámfölényes helyzet 2:1 elleni játék. Befutások. 1:1 elleni 

játékadogatóval. Létszámfölényes helyzet 3:2 elleni játék. 

Képességfejlesztés   

Kondicionális képességek fejlesztése a sportjátékra jellemző labda 

nélküli és labdás technikai elemek, játékelemek gyakorlásával. 

Koordinációs képességek fejlesztése labdás gyakorlatokkal: az idő, a 

pontosság, a feladat bonyolultsága és a mozgás összehangolásának 

kényszere okozta feltételek közötti feladat végrehajtásokkal. A 

komplex képességfejlesztéssel hozzájárulás az edzettség és fittség 

szervi megalapozásához. A kognitív képességek fejlesztése 

(helyzetfelismerés, kreativitás, anticipáció stb.) az üres helyek, az 

előnyök felismerése, az ellenfél általi akadályoztatás kezelése, a 

célba találás, az összjátékban való részvétel eredményeként. Játékok, 

versengések  

A kosárlabdázás technikai, taktikai készletének tökéletesítése, valamint 

a játékelemek begyakorlása játékos feladatok és testnevelési játékok 

alkalmazásával. Kosárlabdázás labdavezetés nélkül, könnyített 

szabályokkal, a szabályok bővülő körének beépítésével. Kosárra dobó 

versenyek. Részvétel az iskolai mini kosárlabda bajnokságban, a 

sportágválasztás és az utánpótlás-nevelés elősegítése.   

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés  

Baleset-megelőzés a kosárlabdázás játékelemeinek szabályos, 

körültekintő végrehajtásával, valamint a játékszabályok betartásával, a 

sportszerűség szabályainak szem előtt tartásával. Sikeres tanulás  

Matematika: logika, 

valószínűség-számítás, 

térbeli alakzatok, 

tájékozódás.  

 

Vizuális kultúra: tárgy 

és környezetkultúra, 

vizuális 

kommunikáció.  

 

Fizika: mozgások, 

ütközések, erő, 

energia.  

 

Biológia-egészségtan: 

az emberi szervezet  

működése, 

energianyerési 

folyamatok.  
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biztosításával a kosárlabdázás megszerettetése, hozzájárulás a fizikai 

rekreációs sportágválasztáshoz. 

 

Röplabdázás  

Labdás technikai gyakorlatok, a tanult játékelemek tökéletesítése: Az 

alkar-, kosárérintés, felső ütőérintés és alsó egyenes nyitás gyakorlása 

egyéni, páros és csoportos gyakorlatokban.  

Kosárérintés változatai: kosárérintés előre-hátra, alacsony és 

közepesen magasra elpattanó labdával. Kosárérintés célba, fölre tett 

karikába, kosárba, különböző magasságú zsinór felett.  

Felső egyenes nyitás. a mozgás végrehajtása a labda megütése nélkül, 

egyénileg a fallal szemben a labda megütésével; párokban a zsinór/háló 

felett. A nyitás végrehajtása a zsinórtól növekvő távolságra és 

különböző nagyságú célterületre, az alapvonal különböző pontjairól.  

Felső egyenes nyitás-nyitásfogadás. A felső egyenes nyitás és az 

alkarérintéssel történő nyitásfogadás gyakorlása csoportokban, 

forgással.  

Egyenes leütés: a mozgássor gyakorlása labda és zsinór nélkül, majd 

zsinórnál tartott, illetve pontosan dobott labdából.  

Taktikai gyakorlatok. Támadási alapformák. Helyezkedés támadásnál. 

Az ütés és a sáncolás fedezése.  

Képességfejlesztés  

Labdakezelési ügyesség komplex fejlesztése (reagáló képesség, 

gyorskoordináció, ritmusérzék, differenciális mozgásérzékelés, téri 

tájékozódás, és egyensúlyozás) a testrészek különböző felületeivel 

történő érintésekkel egyénileg, párokban és csoportokban. Az 

egyensúlyozó és téri tájékozódó képesség fejlesztése csoportokban 

végzett alapérintéseket tartalmazó gyakorlatokkal, fordulatok és 

helycserék végrehajtásával.  

Az erő-állóképesség fejlesztése az egyenes leütés és a sáncolás 

többszöri és folyamatos végrehajtásával. Mozdulatgyorsaság fejlesztése 

dobott labdák elérésére törekvéssel különböző kiinduló helyzetből.   

Játékok, versengések  

Az alapérintések tökéletesítése és a játékelemek eredményességének 

javítása testnevelési játékok, játékos feladatok alkalmazásával. 2:2, 3:3 

elleni játék meghatározott érintési módokkal, a tanult érintések 

beiktatásával. Versengések egyénileg és párokban különböző 

érintésekkel.  

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés  
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A röplabdajáték szabadidőben, szabadtéren, strandon is játszható 

technikai készletének valamint egyszerűsített játékformáinak 

elsajátítása  

Kézilabdázás  

Labda nélküli technikai gyakorlatok: Alapmozgás, indulás, megállás, 

irányváltoztatások, cseles, megtévesztő mozgások, fordulatok labda  
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nélkül. Lábmunka csiszolása. Indulócselek, le- és visszaforgások. 

Ütközések. Sáncolás helyben, mozgással talajon és felugrással. Résekre 

helyezkedés. Esések-tompítások.  

Labdás technikai gyakorlatok: labdavezetés nehezített körülmények 

között irány- és ritmusváltoztatásokkal. Önszöktetés. Labdás cselek: 

indulási-átadási lövő cselek. Átadások: test előtti átadások, oldalról és 

hátulról érkező labda elkapása. Test mögötti átadások.  

Kapura lövések: talajról különböző lendületszerzés után és felugrásból, 

passzív, félaktív és aktív védővel szemben. Átlövés felugrással is.  

Kapura lövések cselezés után. Kapura lövés bedőléssel, bevetődéssel.  

Ejtés.  

Kapusmunka: helyezkedés, támadás, ill. védekezés esetén. Feladatok 

gyorsindítás esetén. Indítások megelőzése. Védés kézzel, lábbal. 7 

méteres védése.  

Taktika: Egyéni taktika - betörések labda nélkül és labdával. A kapus 

átívelése. Kitámadás, halászás, szerelés, elzárás. Csapatrész- és 

csapattaktika: 1.1; 2:1; 2:2, 3:2, 3:3 elleni játék. Védekezés 

emberfogással, 6:0-s és 5:1-es területvédekezéssel. Üres helyre 

helyezkedés. Védőtől való elszakadás. Melléállásos elzárás. Gyors 

indítások. Lerohanásos támadás rendezetlen védelem ellen. Ötletjáték. 

Támadásból védekezésbe való gyors visszahelyezkedés.  

Képességfejlesztés  

A kondicionális képességek fejlesztése a sportjátékra jellemző 

feladatokkal, gyakorlatokkal, a játékelemek intenzív gyakorlásával; 

mérkőzések játszásával. A labdás koordináció kiemelt fejlesztése: az 

idő, a pontosság, a feladat bonyolultsága és a mozgás 

összehangolásának kényszere okozta feltételek közötti feladat 

végrehajtásokkal. A szervezet edzettségének növelése a szabadtéren 

különböző időjárási viszonyok között a játékelemek intenzív 

gyakorlásával és mérkőzések játszásával. A kondicionális és 

koordinációs képességek fejlesztésével hozzájárulás az edzettség és a 

fittség szervi megalapozásához.   

Játékok, versengések  

A kézilabdázás technikai, taktikai készletének tökéletesítése, valamint a 

játékelemek begyakorlása játékos feladatok és testnevelési játékok 

alkalmazásával. Célba dobó versenyek; kézilabdajáték a szabályok 

fokozatos bővítésével. Részvétel az iskolai bajnokságban, a 

sportágválasztás és az utánpótlás nevelés elősegítése.  

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés  

Baleset-megelőzés a kézilabdázás játékelemeinek szabályos és 

körültekintő végrehajtásával. A kézilabdázás megszerettetésével és a 

játéktudás bővítésével a fizikai rekreációra alkalmas sportok 

repertoárjának bővítése. A szervezet edzettségének növelése a 

szabadtéren különböző időjárási viszonyok között végzett 

játéktevékenységgel.  

 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

1470 

 

 

Labdarúgás  

Labdás technikai gyakorlatok: labdavezetések mindkét lábbal, külső és  
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belső csüddel, különböző alakzatban. Labdahúzogatás, -görgetés 

haladás közben, fordulatokkal. Átadások (passzolások), átvételek 

mindkét lábbal. Átadások laposan mozgás közben, ívelten növekvő 

távolságra, irányváltoztatással. Átvételek ívelt labdával. Labdalevétel: 

talppal, belsővel, külső csüddel, combbal, mellel. Levegőből érkező 

labda átvétele belsővel. Labda toppolás. Rúgások: belső csüddel, teljes 

csüddel, külső csüddel, állított labdával, mozgásból, a futással 

megegyező irányból, oldalról és szemből érkező labdával, különböző 

irányból érkező labdával. Dekázás: haladással, irányváltoztatással. 

Dekázás csoportosan csak lábbal, csak fejjel. Fejelés: előre, oldalra, 
különböző irányból érkező labdával. Fejelés felugrással. Cselezés:  

testcsel, labdavezetésből labda elhúzása oldalra, labdaátvétel testcsellel. 

Átadócsel, rúgócsel, rálépéssel, hátra húzással. Szerelés: alapszerelés- 

megelőző szerelés, labdaátvétel megakadályozása. Helyezkedés a 

támadó és a kapu közé, a labda elrúgása. Egyéb feladatok: partdobás 

szabályosan.   

Kapusmunka: guruló- és ívelt labda megfogása, kigurítás, kirúgás 

állított, lepattintott labdával, helyezkedés, erős lövés megfogása, lábbal 

védés, kidobás.  

Taktikai gyakorlatok: Gyors támadásba felfejlődés és visszarendeződés.  

„Poszt” vagy „udvaros” gyakorlás. Helyezkedés. Emberfogás poszt 

szerint. Támadásban a védőtől való elszakadás, üres helyre 

helyezkedés. Váltás védelemben. A támadások súlypontjának 

változtatása rövid és hosszú átadásokkal. Egyből játék. 4:2 elleni játék. 

Képességfejlesztés  

A motoros képességek fejlesztése a labdarúgás technikai készletének 

variálásával, intenzív, nehezített körülmények közötti nagyobb 
ismétlésszámban történő végrehajtásával. A komplex  

képességfejlesztést szolgálja a technikai elemek sajátos 

ritmusánakdinamikájának kialakítása, valamint azok változatos, egyre 

bonyolultabb feltételek (idő, pontosság, összjátékkényszer, 

ellenféljelenlét stb.) mellett történő gyakorlása. A szervezet 

edzettségének, fittségének növelése a szabadtéren, különböző 

évszakokban és időjárási viszonyok közötti gyakorlással, mérkőzések 

játszásával.  

Játékok, versengések  

A labdarúgás játékelemeinek elsajátítását és rögzítését segítő játékos 

feladatok, testnevelési játékok. Cserefoci. Lábtenisz meghatározott 

szabályokkal. Vonal foci. Játék 1 kapura 2 labdával. 2:1 elleni játék.  

Labdavezető, dekázó, célba rúgó és fejelő versenyek egyénileg és 

csoportosan. Kispályás labdarúgó mérkőzések. Részvétel az iskolai 

kispályás bajnokságban, a sportágválasztás és az utánpótlás nevelés 

elősegítése.   

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés  

Baleset-megelőzés az évszakhoz, az időjáráshoz alkalmazkodó 

sportágspecifikus bemelegítés-gyakorlataival, és a technikai- taktikai 
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játékelemek szabályos és sportszerű végrehajtásával. A labdarúgásban 

különösen igénybe vett izmok erősítésének és nyújtásának elvei és  
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gyakorlatai a sérülések, károsodások prevenciója érdekében. A szervek-

szervrendszerek működésének fejlesztése a szabadtéren, különböző 

évszakokban és időjárási viszonyok között végzett sportágspecifikus 

motoros cselekvésekkel. Az élményszerű játékkal és a sokoldalú 

játéktudással a fizikai rekreációra alkalmas sportok repertoárjának 

bővítése.  

A fent megnevezett tananyagtartalmat megemelt óraszámban 
gyakoroljuk  

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  

A sportjátékokban a kibővített játékelem-repertoár technikai 

végrehajtására, a hibajavításra, a taktikai megoldásokra és hozzájuk 

kapcsolódó játékszabályokra vonatkozó ismeretek.  

A játék kiteljesítését szolgáló egyéni- és csapattaktikai ismeretek. A 

sportjátékszabályok körének bővítése és a képzettséghez igazodó 

játékvezetési ismeretek.  

A specifikus sportjátéktudás elsajátításához szükséges motoros 

képességek és alapvető fejlesztési módszerek.  

A csapatjátékok szerepe az együttműködés, a társas készségek 

kialakításában, a közösségi sikerek átélésének lehetőségeiben.  

A sportszerűség, a fair play és a szabálykövető magatartás fontossága a 

sportjátékokban. A sportolói és a szurkolói magatartás pozitív és 

negatív vonásai, a sporteseményekhez kapcsolódó durvaságok, az 

agresszió helyes értelmezése.   

A sportjátékok kiemelkedő magyar bázisai, nemzetközi sikerei.  

A világ élenjáró nemzetei a sportjátékokban.  

A sportjátékok rekreációs célú felhasználási lehetőségei és szerepe az 

egészséges életmód kialakításában.  

A sportjátékokkal kapcsolatos balesetvédelmi és elsősegély-nyújtási 

ismeretek.  

 

Kulcsfogalmak/ 

Fogalmak  

„Félaktív”, aktív védő, dobócsel, indulócsel, önpassz, lepattanó labda, 

ráfordulás, befutás, páros lefutás, hármas-nyolcas, 1:1, 2:1, 3:2. elleni játék, 

létszámfölényes helyzet. Adogató, felső egyenes nyitás, egyenes leütés, 

feladás, sáncolás, támadási alapformák, ütés-sáncolás fedezése, 1:1, 2:2 elleni 

játék. Ütközések, sáncolás, résekre helyezkedés, esés-tompítás, önszöktetés, 

átlövés, bevetődéses-bedőléses lövés, ejtés, betörés, gyorsindítás, kitámadás, 

halászás, elzárás, lerohanás. Átadócsel, rúgócsel, labda toppolás, emberfogás, 

védőtől való elszakadás, üres helyre helyezkedés, egyből játék, partdobás, 

sportágspecifikus bemelegítés, deviancia.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Atlétikai jellegű feladatok   

Órakeret 

23,5 óra 

+21,5+ 9 

óra  
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Előzetes tudás  

A tanult futó-, ugró-, dobógyakorlatokban jártasság.  

A rajtok mozgáselemeinek végrehajtása az indítás jeleknek megfelelően.   

 A futómozgás technikájának alkalmazása a vágta, illetve a tartósfutásban.  

Tapasztalat a nekifutás távolságának és sebességének megválasztásában.  

Kislabdahajítás.  

A kar- és láblendítés szerepe az el- és felugrások eredményességében.  

Az atlétikai versenyek lényeges szabályai.  

Szervezési feladatok vállalása a tanórai versenyek lebonyolításában.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai 

Az atlétikai cselekvésminták sokoldalú és célszerű alkalmazása.  

Futó-, ugró- és dobógyakorlatok képességeknek megfelelő elsajátítása és a 

versenyszabályoknak megfelelő alkalmazása.  

Az atlétika versenyszámainak eredményes tanulását és a teljesítmények 

javulását megalapozó motoros képességekben mérhető fejlődés elérése.  

A vágta-, a tartós-, valamint a váltófutás technikájának a mozgásmintához 

közelítő bemutatása.  

Ugrásoknál az optimális nekifutás, valamint az erőteljes kar- és láblendítés 

kialakítása.   

A hajításnál, lökésnél a lendületszerzés és kidobás összekapcsolása. Az 

ugrásoknál és a dobásoknál érvényesülő alapvető fizikai 

törvényszerűségek ismerete.   

A futás, a kocogás élettani jelentőségének ismerete.   

Az érdeklődés cselekvésekben történő kinyilvánítása az atlétikai 

mozgások, valamint a sportolás és a rendszeres testedzés iránt.  

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények   Kapcsolódási pontok  
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MOZGÁSMŰVELTSÉG  

Futások, rajtok  

A korábban tanult rajtformák (álló- és térdelőrajt) gyakorlása.  

Térdelőrajt rajtgépről. Rajtversenyek állórajttal, térdelőrajttal 15-20 

mes távon. Repülő és fokozó futások. Gyorsfutások játékosan és 

versenyek alkalmazásával 30-60 m-es távon. Iramfutás, tempófutás a 

táv fokozatos növelésével. Váltófutás váltózónában, egyenesben, 

játékosan és versenyszerűen, egykezes váltással. Tartós futás a táv és 

az intenzitás növelésével. Futás feladatokkal, akadályokkal, átfutás 

akadályok felett. Futóiskolai gyakorlatok.   

 

Szökdelések, ugrások  

Szökdelő és ugróiskolai gyakorlatok. Sorozat el- és felugrások. 

Helyből távolugrás. Távolugrás guggoló vagy lépő technikával. A 

nekifutás, az elugrás és a talajérés iskolázása (elugró sávból). 

Magasugrás átlépő és guruló technikával. A nekifutás és a felugrás 

iskolázása.   

 

Dobások  

Dobóiskolai gyakorlatok. Dobások, lökések különböző kiinduló 

helyzetből tömött- és füles labdával, célba is. Vetésfüles labdával 

zónába vagy célba, egy és két kézzel (jobb és bal kézzel).  

Ének-zene:  

ritmusgyakorlatok, 

ritmusok.  

 

Biológia-egészségtan: 

energianyerés, 

szénhidrátok, zsírok, 

állóképesség, erő, 

gyorsaság.  

 

Informatika:  

táblázatok, grafikonok.  

 

Földrajz:  

térképismeret. 
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Kislabdahajítás helyből, nekifutással hármas és ötös lépésritmusból. 

Kislabdahajítás célba. Súlylökés helyből és becsúszással (jobb és bal 

kézzel is). Vetés füles labdával távolba és célba, egy és két kézzel. 

Vetés tömött labdával, két kézzel két oldalra. Vetések negyed- és egész 

fordulattal, a pördület iskolázása.  

 

Képességfejlesztés   

Az ideg-izom kapcsolat fejlesztése futóiskolai gyakorlatokkal. A 

reakció- és a vágtagyorsaság fejlesztése rajtokkal és vágtafutásokkal.  

Az idő- és tempóérzék fejlesztése iram- és tempófutásokkal. 

Gyorskoordinációs képességek fejlesztése különböző sebességgel 

végzett futásokkal. Az aerob állóképesség fejlesztése növekvő 

intenzitású tartós futással. Az ugrásokhoz szükséges gyorserő 

fejlesztése szökdelő és ugróiskolai gyakorlatokkal, valamint sorozat el- 

és felugrásokkal. A dobóerő és dobóügyesség fejlesztés tömött- és füles 

labda dobásokkal.  

 

Játékok, versengések  

Az atlétikai versenyszámok eredményes elsajátítását és az azokban 

elérhető teljesítmény fokozását elősegítő adekvát játékos feladatok és 

testnevelési játékok alkalmazása, versenyszerűen is. Az atlétikai 

versenyszámokban lebonyolított versenyek.  

 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés  

Az atlétikai mozgások cselekvésmintáinak optimalizálása növeli a 

mindennapi cselekvések és feladathelyzetek biztonságos megoldását. 

Az életkori periódushoz igazodó arányos és harmonikus erőfejlesztés 

elősegíti az atlétikus versenyszámok eredményes elsajátítását és rögzíti 

a biomechanikailag helyes testtartást. A futások különböző formáinak 

és különböző terepen történő végzése cselekvésmintát szolgáltatnak a 

szabadidőben és különböző terepen végzett tartós futások, kocogások 

számára. Levezetés, a szervezet lecsillapítása.  

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  

A rajtolás sikerében kiemelt szerepet játszó indulás utáni fokozatosan 

növekvő és gyorsuló lépések, a lábak és a karok aktív munkájának 

tudatosítása.  

Az ugrásoknál és a dobásoknál érvényesülő alapvető fizikai 

törvényszerűségek.  

Az „aktív elugrás” értelmezése.  

Az ugrások és dobások eredményes elsajátításához szükséges 

erőfajták, információk a passzív mozgatórendszer megterhelését, 

károsodását okozó erőedzésekről.  

A mozgáskoordináció szerepének tudatosítása az állóképességi és 

gyorsasági teljesítményekben.  

Az akarati tényezők szerepe az állóképességet igénylő 

teljesítményekben    
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Alapvető ismeretek a terhelési összetevőkről.  

Ismeretek a tartós terhelések hatásáról a keringési rendszerre, a szervek 

és szervrendszerek szabályozására, működésük gazdaságosságára és a  
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tanulásban érvényesülő teljesítőképességre.  

Az atlétikai képzéssel pozitív magatartásbeli tulajdonságok fejlesztése.  

A fent megnevezett tananyagtartalmat megemelt óraszámban 

gyakoroljuk  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Váltózóna, egykezes váltás, magasugrás guruló technikával, hármas-ötös 

lépésritmus, vetés, ideg-izom kapcsolat, reagáló-gyorsaság, vágtagyorsaság, 

aktív és passzív mozgatórendszer, terhelési összetevő.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Torna jellegű feladatok  

Órakeret 

28,5 

óra+1,5  

Előzetes tudás  

A testtömeg uralása szükséges segítségadás mellett.  

A tanult akadályleküzdési módok és feladatok biztonságos végrehajtása. 

Kötélmászás a képességnek megfelelő magasságig.  

Egyensúlygyakorlatok a képességnek megfelelő magasságon, szükség 

esetén segítségadás mellett.  

Az aerobik alaplépésekből 2 4 ütemű gyakorlat, egyszerű kartartásokkal 

és kargyakorlatokkal zenére is.  

A ritmikus sportgimnasztika egyszerű tartásos és mozgásos 
gyakorlatelemei.   

Technikailag helyes járások, ritmizált lépések, futások és szökdelések. 

Hibajavítás.  

Balesetvédelem.   

Segítségnyújtás a társaknak.   

 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai 

A tornajellegű gyakorlatok végrehajtásánál igényesség a helyes testtartás 

kialakítására, a koordinált mozgás és az erőközlés összhangjának 

megteremtésére.  

Talajon, gerendán, valamint gyűrűn összefüggő gyakorlatok önálló 

összeállítása, összekötő elemek alkalmazásával.   

A szekrény- és a támaszugrások biztonságos végrehajtása, a képességnek 

megfelelő magasságon.  

Az aerobik gyakorlatok végrehajtásában kreativitásra és igényes 

kivitelezésre törekvés.   

Az aerobik gyakorlatok zenével összhangban történő végrehajtása.  

A figyelemkoncentráció, az önkontroll és a kitartó képesség fejlődése. 

Önállóság, együttműködés és segítségnyújtás a torna jellegű gyakorlatok 

végrehajtásában.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  
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MOZGÁSMŰVELTSÉG  

Torna (talajtorna, szertorna)  

A talajtorna és legalább egy tornaszer választása kötelező.  

Fizika: az egyszerű 

gépek működési 

törvényszerűségei, 

forgatónyomaték,  

 

Támaszhelyzetek, támaszgyakorlatok, támaszugrások:Támlázások 

előre, hátra, oldalra, mellső, hátsó fekvőtámaszban haladással is. 

Mellső és mély fekvőtámaszban karhajlítás, nyújtás. Akadályok 

leküzdése támaszfeladatokkal.Gurulóátfordulások előre, hátra, 

különböző kiinduló helyzetből különböző befejező helyzetbe. 

Gurulóátfordulások sorozatban. Fejállás különböző kiinduló 

helyzetből, különböző lábtartással és lábmozgással. Mellső 

mérlegállás. Fellendülés kézállásba bordásfalnál, segítséggel és 

segítség nélkül. Fellendülés futólagos kézállásba, gurulás előre. 

Repülő-guruló átfordulás néhány lépés nekifutásból (fiúknak). Kézen 

átfordulás oldalra, mindkét irányba megközelítően nyújtott testtel. 

Összefüggő talajgyakorlat. Csúsztatás nyújtott ülésből hasonfekvésbe 

és vissza (lányoknak). Vetődés mellső fekvőtámaszból nyújtott ülésbe 

(fiúknak). Ugrószekrény széltében (lányoknak: 3 4 rész, fiúknak: 4 5 

rész): guggolóátugrás. Ugrószekrény hosszában (lányoknak: 3 4 rész, 

fiúknak 4-5 rész): gurulóátfordulás a szekrényen talajról elugrással; 

felguggolás, leterpesztés.  

Függésgyakorlatok: Akadályok leküzdése függésfeladatokkal.Mászás 

kötélen/rúdon. Függeszkedési kísérletek bordásfalon felfelé és lefelé. 

Vándormászás. Függeszkedési kísérletek kötélen (fiúknak). Magas 

gyűrű (fiúknak): alaplendület; zsugorlefüggés; lendület előre 

zsugorlefüggésbe; zsugorlefüggésből ereszkedés hátsó lefüggésbe; 

homorított leugrás hátra, lendületből. Érintő magas gyűrű 

(lányoknak): lendületek előre-hátra; fellendülés lebegő függésbe; 

zsugorlefüggés; ereszkedés hátsó függésbe; függésben lendület hátra, 

homorított leugrás. Egyensúlyozó gyakorlatok: Magas gerendán, 

ferdén elhelyezett padon: természetes és utánzó járások, futások, 

fordulatok. 1 m-es gerenda (lányoknak): Járások előre, hátra, oldalt 

különböző kartartásokkal. Érintőjárás; hármas lépés. Járás 

guggolásban. Mérlegállás. Függőleges repülés különböző kiinduló 

helyzetből.   

 

Aerobik(lányoknak, fiúknak)  

Alaplépések, lépéskombinációk irányváltoztatással, forgással és 

karmunkával; komplett gyakorlatlánc (koreográfia); zenére történő 

duplázás; aszimmetrikus koreográfia.  

 

Ugrókötélgyakorlatok(lányoknak, fiúknak)  

Lengetések: oldalt lengetés; elől lengetés; fent lengetés; „fűnyíró”; 8-as 

figura.  

egyensúly, reakcióerő, 

hatásidő; egyensúly, 

tömegközéppont. 

 

Biológia-egészségtan: 

egyensúlyérzékelés, 

izomérzékelés.  

 

Ének-zene: ritmus és 

tempó.  
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Kötéláthajtások: egy, illetve páros lábon szökdeléssel, előre és hátra 

kötélhajtással állóhelyben és haladással; futás mindkét láb alatt történő 

áthajtással; helyben futás a joggoláshoz hasonló lábmunkával. 

Kombinációk: oldalt lengetés egyik oldalra, majd páros lábon 

szökdelés közben kötéláthatás előre, ezt követően oldalt lengetés másik 

oldalra; ugyanez hátra kötélhatással.  

Fordulatok: 2x180  fordulat (egy oldallengetés közben 180  fordulat, 

majd kötélhajtás hátra a láb alatt, ezután a második 180  fordulat majd 

kötélhatás előre a láb alatt. 

 

 

Képességfejlesztés  

Koordinációs képességek komplex fejlesztése talajgyakorlati és gyűrűn 

végezhető elemek kombinált végrehajtásával, valamint az ugrószekrény 

alkalmazásával (téri tájékozódó-mozgásátállítódás képesség, 

ritmusérzék). A statikus és dinamikus egyensúly-érzékelés fejlesztése 

gerendán végezhető gyakorlatokkal, illetve azok variálásával. A váll, a 

kar és törzs erejének erősítése támaszhelyzetben és függésben végzett 

gyakorlatokkal. Zenére, állásban és talajon saját testsúllyal végezhető 

gyakorlatok a főbb izomcsoportok erősítése céljából (térdfeszítő, -

hajlító, csípőfeszítők,   

-hajlítók, törzsfeszítő, -hajlító, könyökízület-feszítők, -hajlítók). Erősítő 

és statikus nyújtó hatású gyakorlatok variálása.  

 

Játékok, versengések  

Célszerű testnevelési játékok a tornaszerek (gerenda, ugrószekrény, 

zsámolyok) felhasználásával is.  

Játékos feladatok, ugrókötéllel, kötélhajtással, hullámzó kör, hullámzó 

vonal. Összefüggő talajgyakorlat (fiúk-lányok), valamint 

gerendagyakorlat (lányok) önálló összeállítása, bemutatása összekötő 

elemek felhasználásával, a társak pontozásával. Tehetséggondozás a 

torna, az aerobik és ugrókötél sportágakban tehetségesekkel különböző 

versenyeken való részvétellel, tehetségirányítás a versenysportba.  

 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés  

Az egészséges testi fejlődés elősegítése a tornajellegű 

feladatmegoldásokkal és az aerob munkavégzéssel. A test izmainak 
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arányos fejlesztése, a biomechanikailag helyes testtartás, a gerinc 

izomegyensúlyának elősegítése a különböző támaszban és függésben 

végzett gyakorlatokkal, az erő- és nyújtó gyakorlatok összhangjának 

megteremtésével. A tornajellegű feladatmegoldásokkal a 

cselekvésbiztonság növelése, áttételesen a mindennapok biztonságos 

cselekvéseinek elősegítése.  

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  

A tornajellegű feladatmegoldásokhoz tartozó sportágak koncentrikusan 

bővülő szaknyelvi ismeretei.  

A sportágspecifikus önálló és bemelegítés szempontjai.   

Az erősítő és nyújtó hatású gyakorlatok alapvető anatómiai és élettani 

ismeretei.   

A mozgáshibákkal kapcsolatos ismeretek bővítése, a technikáról 

alkotott mozgáskép pontosításához és az önkontroll elősegítéséhez.  A 

funkcionális és célzatos erőfejlesztő gyakorlatok kiválasztásának és 

végrehajtásának alapismeretei.  

A zenei és az esztétikai kivitelezésre vonatkozó ismeretek.  

Az életkor szenzitív szakaszai és értelmezésük alapismeretei.  

A tornajellegű gyakorlatokkal kapcsolatos versenyrendezés és  -

lebonyolítás kérdései.  

A feladat-végrehajtások során az egymásnak nyújtott segítségnyújtás és 

-biztosítás módjainak verbális és gyakorlati ismeretei.  

Az egészséges életmód összetevői közül a rendszeres testmozgás és 

táplálkozás összefüggéseire vonatkozó ismeretek.  

Gerenda  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Futólagos kézállás, repülő guruló átfordulás, csúsztatás, vetődés, 

guggolóátugrás, vándormászás, homorított leugrás, aszimmetrikus 

koreográfia, ugrókötél-gyakorlat, statikus és dinamikus egyensúlyérzékelés, 

statikus nyújtás, szenzitív életkori szakasz.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  
Alternatív környezetben űzhető sportok  Órakeret 

22 óra   

Előzetes tudás  

Az alternatív környezetben űzhető sportágak alaptechnikái.  

A tanult sportágak űzéséhez szükséges eszközök biztonságos használata.  

A természeti és környezeti hatások és a szervezet alkalmazkodó képessége 

közötti összefüggés ismerete.  

A természeti környezetben sportok egészségvédelmi és környezettudatos 

viselkedési szabályai.  
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A mostoha időjárási feltételek melletti testmozgás.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai 

A helyi tárgyi feltételek függvényében választott sportági mozgásokkal a 

tematika továbbtervezése.   

A játék- és sportkultúra gazdagodása a szabadidőben szórakozást és a 

játékélményt nyújtó új sportágak mozgásanyagának megismerésével.  Az 

évszakoknak megfelelő rekreációs célú sportágak és népi hagyományokra 

épülő sportolási forma elsajátítása.  

Az egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretek elsajátítása.  

A szabadban végzett mozgások jelentőségének belátása.  

A környezettudatosság fontosságának elismerése.  

A természeti/környezeti hatásokkal szembeni alkalmazkodó, ellenálló 

képesség növekedése.  

A verbális és nem verbális kommunikáció fejlődése a testkultúra 

hagyományos és újszerű mozgásanyagainak elsajátításával.  

A szabadidőben rekreációs céllal végzett fizikai aktivitás iránti pozitív 

beállítódás fokozódása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények   Kapcsolódási pontok  

MOZGÁSMŰVELTSÉG  

A helyi tantervben rögzített választás szerint legalább négy, az 

évszaknak megfelelő és a helyi személyi és tárgyi körülményekhez, 

feltételekhez igazodó fizikai aktivitás: feladatok és játékok havon és  

Földrajz: időjárási 

ismeretek, tájékozódás, 

térképhasználat.  
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jégen; siklások, gördülések, gurulások, gurítások különféle 

eszközökkel; hálót igénylő és háló nélküli labdás sportok, játékok; 

labdás játékok különféle labdákkal; falmászás; íjászat, lovaglás, 

karate, nordic-walking, vívás. Egyéb szabadidős mozgásos, táncos 

tevékenységek.   

Egy – a helyi tantervben leírható – lehetséges választás mintáját 

képző négy aktivitás mozgásműveltségi anyaga:  

Korcsolyázás (az 5-6. évfolyamos tudásanyag bővítése)  

Siklások: egy lábon kapaszkodással, majd önállóan; váltott lábbal, 

ellökéssel; guggolásokkal.  

A korcsolyázás technikai alapjai:elrugaszkodás, pihenés, 

támaszhelyzet. Rajtolás.   

Előrekorcsolyázás egyéni és páros gyakorlatokban: a jégpálya 

hosszában, keresztben, körben; szlalom korcsolyázás; jobb és bal 

lábon siklással; egymás tolásával. Előrekorcsolyázás, az optimális 

sebesség után váltott lábon siklások. Váltott lábon siklások, a lengő 

láb előre és hátra lendítésével. Előrekorcsolyázó gyakorlatok 

csoportokban.   

Hátrakorcsolyázás: lépegetéssel hátrafelé;állásban, guggolásban; 

folyamatosan. Ívben korcsolyázás:tárgyak, társak megkerülése 

lendületes korcsolyázással. Koszorúzás előre:szlalom korcsolyázás 

tárgyak, társak között; koszorúzás nyolcas alakzatban; koszorúzás 

kijelölt kör kerületén.Megállás. Hátrakorcsolyázás egyenes vonalon 

és körben. Íves korcsolyázás tárgyhoz közeli kanyarodással - 

versenyszerűen is. Koszorúzás hátra. Fordulatok jobbra, balra.  

 

Asztalitenisz (folyosón és szabadban felállított asztalon is 

gyakorolható)  

Előkészítő gyakorlatok: a játékoknál felsorolt játékos gyakorlatok. 

Technikai elemek: alapállás; ütőtartás; lábmunka; tenyeres hosszú 

adogatás; tenyeres kontraütés; fonák hosszú adogatás; fonák 

kontraütés; fonák droppütés; tenyeres droppütés; fonák nyesett 

adogatás; tenyeres nyesett adogatás; alapszervák.  

 

Nordic Walking (NW)  

Technikai elemek: A Nordic Walking alaplépése, a diagonál lépés 

elsajátítása (az ellentétes kar és láb mozgásának összehangolása). A 

bot aktív és funkcionális használata (lendületet ad,elősegíti az 

erőkifejtést, egyensúlyt biztosít). Az alaplépés automatizálása 

különféle terepviszonyok között (puha, kemény talaj, emelkedő, lejtő 

stb.). Gyaloglólépés, futó és ugró alaptechnikák. 

 

Turul 

Technikai elemek: adogatás, adogatás átlósan és egyenesen; a labda 

megütése alulról és felülről, falra, háló felett.   
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Képességfejlesztés  

A korcsolyázás alaptechnikai elmeinek gyakorlásával az  

alapállóképesség, a lokomotoros gyorsaság, az alsó végtag erejének,  
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valamint a koordinációs képességek közül kiemelten az egyensúlyozó 

képesség fejlesztése.   

Az asztalitenisz játékhoz szükséges koordinációs képességek 

fejlesztése játékos gyakorlatokkal, illetve az alapütések technikájának 

gyakorlásával. A láb és a kar gyorserejének fejlesztése, különös 

tekintettel az asztalitenisz sportág igényeire.   

Nordic Walking: Sokoldalú motoros képességfejlesztés  

(állóképesség, erő, koordináció, mozgékonyság, gyorsaság), az 

NWalaptechnika gyakorlásával. A NW időjáráshoz és környezeti 

feltételekhez igazodó bemelegítő és nyújtógyakorlatai.   

Turul: Anyári időszakban a szabad levegőn történő testmozgással, a 

természet erőinek felhasználásával az edzettség fokozása.  

 

Játékok, versengések   

Korcsolyázás: Játékos rajtolási és megállási gyakorlatok: rajtolás, 

megállás meghatározott vonal előtt és mögött. Ívben 

korcsolyázástárgyak, társak megkerülésével. siklóversenyek, 

korcsolyaversenyek 30 és 60 méteren, időmérésre. Íves korcsolyázás 

tárgyhoz közeli kanyarodással, versenyszerűen.  

Asztalitenisz: Labdapattogtatás az ütő tenyeres, illetve fonák oldalán 

különböző testhelyzetben, állóhelyben és járás közben - ügyesebb és 

ügyetlenebb kézzel. Ütögetés a falra, illetve párokban - ügyetlenebb 

kézzel is. Játékos ütögetés, pattogtatás, egyensúlyozás állomásokon, 

mindkét kéz igénybevételével. Ütögetés az ütő tenyeres és fonák 

oldalát váltogatva. Szervák célba - versenyszerűen. Rövidített, illetve 

szabályos játszmák.  

Turul: ütögetések és nyitások különböző méretű és felületű célba. 

Egyéni, páros és vegyes páros játszmák mérkőzésszerűen.   

 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés  

Szabadidőben, különböző évszakokban, egyénileg, csapatban, 

formális és informális kertek között űzhető új testedzési formák 

megismerése, jártasság szintű elsajátítása. A szervezet edzettségének, 

ellenálló- és alkalmazkodó képességének fokozása a természeti és 

környezeti hatásokkal. Az egészséges életmóddal kapcsolatos 

tudásanyag bővítése, a környezettudatos magatartás formálása. Az új 

sportági mozgásformák megismerésével a motoros 

cselekvésbiztonság növelése, technikailag helyes elsajátításukkal a 

balesetek megelőzése. A technikai gyakorlatok káros kivitelezése 

következményeinek tudatosításával prevenciós ismeretek átadása.  

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  

A pszichomotoros tartalmakhoz tartozó információk az önálló és 

tudatos tanulás, gyakorlás elősegítésére.  

A választott aktivitás kellékei, játék- és versenyszabályai.  

 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

1486 

 

A válsztott aktivitás helyes kivitelezésével és a testi épségre káros 

mozdulatokkal kapcsolatos ismeretek. Információk az  

sporteszközökről, valamint az évszaknak és időjárásnak megfelelő 

öltözékről   
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Ismeretek a szabadtéren különböző évszakokban és időjárási 

körülmények között történő sportolás egészségvédő hatásairól.   

A környezetkímélő magatartás főbb kritériumai.  

A rekreáció alapértelmezése, életkori sajátosságai és az életen át tartó 

fizikai aktivitás alapismeretei.   
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

A választott aktivitásoknak megfelelő fogalmak. A közölt minta esetén:  

előre- és hátrakorcsolyázás, koszorú; tenyeres adogatás, tenyeres kontraütés, 

fonák adogatás, fonák kontraütés, fonák droppütés, tenyeres droppütés, fonák 

nyesett adogatás, tenyeres nyesett adogatás, alapszerva, Nordic Walking, 

diagonál lépés, Turul, egészségvédő hatás, rekreáció.  

 

 

 

8. évfolyam Ének  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Zenei reprodukció – Éneklés  

Órakeret 

11 +1 óra 

Előzetes tudás  Biztos éneklési készség, kifejező és stílusos előadás csoportosan.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A dalkincs ismétlése és folyamatos bővítése: többféle zenetörténeti 

stílusból válogatott szemelvény, magyar népdalok, más népek dalai, 

kiegészítve a magyar populáris zene műfajaiból válogatott néhány 

példával. Az énekhang további képzése, figyelve a tanulók egyéni 

vokális fejlődésére (mutálás).  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Magyar népzene az életkornak megfelelő csoportokból válogatva (pl. 

táncnóta, szerelmi dal, búcsúzó dal, keserves).  

Más népek dalai (pl. orosz, cseh, szlovák, lengyel, román népdalok, 

más földrészek népzenéje, afroamerikai zene).  

Zongorakíséretes dalok, népdalok 20. századi vagy mai 

feldolgozásai.  

Többszólamúság: kánonok, reneszánsz társasdalok rövid részletei.  

Példák a populáris zenéből.  

A zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó énekes anyag: dal- és 

témarészletek a barokk és a romantika korából.  

A fenti zenei példák éneklése közben az életkori sajátosságoknak 

megfelelő tiszta intonáció és helyes hangképzés (szükség esetén 

egyénre szabott kezdőhangról), továbbá stílusos, kifejező éneklésre 

törekvés.  

Magyar nyelv és 

irodalom: verbális 

kifejezőkészség 

fejlesztése, 

versmegzenésítések 

irodalmi alapja.  

 

Idegen nyelvek: más 

népek dalai eredeti 

nyelven.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Társasdal, verbunkos dal, keserves, romantikus dal, táncnóta.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy 

csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység 

Órakeret 

4 +1 óra 
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Előzetes tudás  
Ritmus- és dallamvariálási készség, fejlődő formaérzék,.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A kialakított készségek továbbfejlesztése. Generatív képességfejlesztés 

komponálással, rögtönzött folytatással.   

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Különböző metrikájú, egyszerű ritmusgyakorlatok alkotása és 

reprodukálása.  

Ritmus, metrum: különböző táncok metrikai és 

ritmikai jellemzőinek megfigyelése, reprodukciója  

ritmusimprovizáció, szinkópálás. Dallam:  

hétfokú hangsorok, blues skála megismertetése.  

Komponálás és rögtönzés összekapcsolása:  

egyszerű dallam alkotása megadott paraméterekkel (hangkészlet, 

metrum, ritmikai elemek, szekvencia), rögtönzött folytatás (pl. 

kérdés és felelet rögtönzés).  

Matematika: absztrakt 

gondolkodás fejlesztése. 

 

Vizuális kultúra: 

önkifejezés, érzelmek 

kifejezése többféle 

eszközzel.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Ritmusvariációk, augmentáció, diminúció.   

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, 

zeneelméleti alapismeretek  

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás  

Ritmikai, metrikai és dallami alapkészségek: a tanult ritmikai és dallami 

elemek felismerése kottaképről és azok alkalmazásának és 
újraalkotásának képessége a különböző generatív tevékenységek során.  

Könnyű olvasógyakorlatok énekes reprodukciójának képessége.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

További ritmikai, metrikai és dallami elemek elsajátításával a zenei 

reprodukció fejlesztése. Előkészítést követően rövid, az énekelt zenei  

anyagnál könnyebb olvasógyakorlatok reprodukciójával a belső hallás 

fejlesztése. Felismerő kottaolvasási képesség fejlesztése egy-egy 

meghallgatott zenemű kottaképének követése alapján.   

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  Fen
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Zeneelméleti ismeretek bővítése az előkészítés – tudatosítás – 

gyakorlás/alkalmazás hármas egységében:  

a változó ütemmutató felismerése, fejlődés a 

felismerő kottaolvasás terjedelmében és 

sebességében.  

Ritmikai elemek, metrum:  

új ütemfajták:   

Dallami és harmóniaelemek: harmóniai 

változások megfigyelése.  

Hangközök: kis és nagy szext, kis és nagy szeptim (megismerés 

szintjén).  

Matematika: törtek.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Kis és nagy szext, kis és nagy szeptim.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése  

Órakeret 

4 + 1 óra 

Előzetes tudás  

A megszerzett éneklési és generatív készségek szintjével, valamint az 

átélt zenei élmények mennyiségével arányos befogadói kompetencia.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Összetettebb, hosszabb, fokozott koncentrációt igénylő zenei anyag 

befogadásához szükséges kompetenciák fejlesztése.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

1491 

 

A zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó zenei tapasztalatok 

Szerkesztési és formai ismeretek: homofon és polifon  

szerkesztésmód, egytémájúság és egy-egy zenei ötlet kibontása a 

barokk zenében, klasszikus szonáta forma megfigyelése. 

Nemzeti jelleg a romantika zenéjében, a kelet-európai népek 

népzenéje.  

A népdalfeldolgozás módjai Bartók és Kodály művészetében.  

Műzene és népzene megkülönböztetése hangszerek megfigyelésével.   

Impresszionizmus a festészetben és a zenében.  

A populáris dalok zenei jellemzőinek megfigyelése a következő 

szempontok alapján: forma, szöveg, szövegábrázolás, dallami 

jellemzők, alapritmus és más érdekes ritmikai elemek, hangszerelés, 

improvizáció, dallami díszítés, különleges előadói megoldások. A 

zeneirodalmi példák befogadását segítő kiegészítő ismeretek: 

Alapvető ismeretek, a mű keletkezésének körülményeiről, 

zeneművek történeti koráról, a zeneszerzők életéről, a művek 

műfajáról és formájáról.  

Ismerkedés a partitúrával (a zenehallgatást segítő egyszerűsített 

kottakép).   

Más műveltségi területekhez tartozó kapcsolódások felfedeztetése, 

bemutatása, az önálló ismeretszerző tevékenységre való ösztönzés, 

önálló gyűjtések, kutatások (zenei példa és ismeretanyag). 

Összefüggések bemutatása a zenei stíluskorszakok és történelmi 

események között, önálló gyűjtőmunka segítségével.  

Magyar nyelv és 

irodalom: középkori 

világi költészet, nemzeti 

romantika, romantikus 

vers, szövegelemzés.  

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: zeneirodalmi 

alkotások történelmi 

kapcsolata.  

 

Idegen nyelvek: énekes 

művek eredeti nyelven.  

 

Erkölcstan: 

műalkotások erkölcsi 

üzenete.  

 

Vizuális kultúra: 

művészettörténeti 

stíluskorszakok és 

stílusirányzatok.   

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Homofónia, polifónia, zenei impresszionizmus, műzene, népzenei 

feldolgozás, klasszikus zene, populáris zene.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Zenei befogadás – Zenehallgatás  

Órakeret 

10 +1 óra 

Előzetes tudás  

A zenemű gondolati tartalmát közvetítő kifejezőeszközök 

átélésének és értelmezésének képessége.  

A korábban tanult jellegzetes zeneművek részleteinek 

felismerése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

A befogadói kompetencia erősítése az ismeretek kronológiai 

rendszerezésével. Zenehallgatóvá nevelés.  

céljai   

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  
Fen
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Az énekes anyaghoz kapcsolódó szemelvények meghallgatása, 

zeneirodalmi szemelvények a zeneirodalom széles spektrumából 

válogatva:  

a középkor és a reneszánsz zenéje: gregorián és trubadúr ének, 

madrigál,  

barokk zene: kantáta és oratórium szvit, concerto, concerto 

grosso részletek,  

bécsi klasszicizmus: vonósnégyes, versenymű, szimfónia, a 

romantika zenéje: romantikus dal, operarészlet, 

zongoradarabok, programzene, szimfonikus költemény,  a 

20. század zenéje: kórusművek, daljáték, opera, táncjáték, 

kamarazene, jazz és a rock születése,  kortárs zenei művek 

megismerése.   

A zeneirodalom gazdagságának, műfaji sokszínűségének 

megismerése.  

A meghallgatott szemelvények felismerése.   

Zenetörténeti korszakok, stílusjegyek, műfajok és formák 

rendszerezett ismerete.  

A művek megismerésén, elemzésén keresztül a kultúrabefogadás 

szándékának erősítése (hangverseny-látogatás motivációs 

szerepének felhasználásával).  

Magyar nyelv és 

irodalom: romantikus és 

kortárs költészet, 

szövegelemzés.  

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

zeneirodalmi alkotások 

történelmi kapcsolata.  

 

Vizuális kultúra: 

művészettörténeti 

stíluskorszakok és 

stílusirányzatok ismerete.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Trubadúr ének, madrigál, oratórium, kantáta, concerto grosso, 

vonósnégyes, versenymű, szimfonikus költemény; táncjáték, kamarazene, 

jazz, rock.  

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két  

évfolyamos ciklus 

végén  

Az énekes anyagból 8 dalt és zenei szemelvényt emlékezetből 

énekelnek kifejezően csoportban.  

A generatív készségfejlesztés eredményeként továbbfejlődött a 

ritmusérzékük, dallami készségeik, többszólamú és harmonikus 

hallásuk, formaérzékük.  

Az új zenei elemeket felismerik kottaképről. Előkészítést követően a 

megismert zenei anyagnál könnyebb gyakorló feladatokat 

szolmizálva olvassák.   

Képesek egy-egy zenemű adekvát befogadására annak adott 

funkciójához, stílusához, műfajához mérten.  

A zenehallgatásra ajánlott, stílusból, zenei korszakból kiválasztott 

zeneműveket (min. 10 alkotás) megismerték, a halott műveket 

jellemző részleteik alapján felismerik.  

 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag  

A felsorolás ajánlásokat tartalmaz. A zeneművek megadott listája a tanár egyéni választása 

szerint módosítható. A megadott művek egy része olyan terjedelmű, hogy az ének-zene óra 

keretei között csak részletek meghallgatására van mód (pl. szimfóniatétel, daljáték, opera). A 
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megfelelő részletek kiválasztásához a fejlesztési céloknál meghatározott tartalmak adnak 

iránymutatást.  

Európán kívüli kultúrák népzenéje   

Gregorián énekek, korai többszólamú művek részletei  

Johann Sebastian Bach: 3. Brandenburgi verseny, BWV 1048 – 3. tétel  

Jean Baptist Lully: Az úrhatnám polgár – balett  

Georg Friedrich Händel: Messiás (Messiah), HWV 56: For unto us a child is born, Halleluja 

Maurice Ravel: Bolero  

Erik Satie: Gymnopedie No. 1.  

Bartók Béla: Concerto, BB 123 IV. tétel – Megszakított közjáték  

Kodály Zoltán: Székelyfonó – Görög Ilona balladája  

Igor Sztravinszkij: A katona története (Histoire du soldat) – elbeszélésre, játékra és táncra John 

Cage: 4’33”  

Ligeti György: Atmosphères, Lux aeterna  

Krzysztof Penderecki: Hirosima emlékezete (Threnody for the Victims of Hiroshima) 

Benjamin Britten: Variációk és fúga egy Purcell-témára (The Young Person’s Guide to the 

Orchestra: Variations and Fugue on a Theme of Henry Purcell), op. 34  

Keith Emerson–Greg Lake–Carl Palmer: Egy kiállítás képei (Pictures at an Exhibition)   

Andrew Lloyd Webber valamely művének részlete  

Presser Gábor, Kocsák Tibor, a Szörényi-Bródy szerzőpáros és más magyar szerzők egy-egy 

zenés színpadi művének részlete. 

 

8. évfolyam Rajz 

 

Tematikai 

egység/  

Fejlesztési cél  

Kifejezés, képzőművészet 

Érzelmek, hangulatok kifejezése  

Órakeret 

4 óra  

+2 

óra  

Előzetes tudás  

Látvány plaszticitásának és színviszonyainak, érzelmi hatásainak 

megfigyelése és kifejező ábrázolása. Színtani alapok kifejező használata 

és ismerete. Önkifejezés alkalmazása az alkotó-tevékenységekben. 

Vizuális-esztétikai jellegű szempontok érvényesítése az alkotásokban. 

Különböző festészeti, grafikai és plasztikai technikák kifejezési 

szándéknak megfelelő alkalmazása.  

A tematikai 

egység 

nevelésifejlesztési 

céljai  

Érzelmek, hangulatok megfogalmazása egyéni szín- és formavilágban. A 

kifejezésnek megfelelő kompozíció használata. Személyes gondolatok, 

érzelmek vizuális megjelenítése a vizuális kifejezés alapvető eszközeinek 

segítségével. Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások 

munkáiról.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  Fen
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 Látványok, jelenségek asszociatív megjelenítése, kifejező 

feldolgozása színes technikákkal (pl. akvarell, temperafestés, 

fotókollázs/montázs, pasztell, vegyes technika), különböző 

színérzet (pl. hideg, meleg), illetve különböző ábrázolási 

rendszerek (pl. perspektíva, axonometria) használatával.   

 Művészeti élmények (pl. zene, mozgás, médiajelenség) 

vizuálisan értelmezhető megjelenítése önkifejező asszociációs 

alkotások által síkban, térben, időben (pl. zene hangulatát 

kifejező festészeti vagy plasztikai megjelenítéssel, talált  

Magyar nyelv és 

irodalom: verbális 

közlésformák, a 

műelemzés verbális 

módszerei.  

 

Ének-zene: A zenei és 

vizuális élmények 

kapcsolata.  

tárgyakból készített installációval, fotókollázs technikával).  

Művészeti alkotások kifejező, sajátos átdolgozása, átírása, 

parafrázis készítése (pl. színesből fekete-fehér vagy 

monokróm megjelenítés, sík alkotás térbelivé alakítása, kép 

kiegészítése sajátos elemekkel vagy részletekkel, stílus- és 

műfajváltás, idő és karaktercserék).  

Zenei kompozíció.  

 

Dráma és tánc: 

jelenetek, mozgások, 

összetett mediális 

művészeti hatások 

élményének 

feldolgozása.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Megjelenítés, vizuális átírás, stilizálás, kiemelés, kompozíció, színritmus, 

vonalritmus, formaritmus, felületek (textúra, faktúra), parafrázis, 

mozgásfázisok, fotókollázs, montázs, vetület, Monge vetület, horizont, 

nézőpont, tapasztalati távlattan, perspektíva.  

 

 

Tematikai 

egység/  

Fejlesztési cél  

Kifejezés, képzőművészet A 

művészi közlés, mű és jelentése  

Órakeret 4 óra  

Előzetes tudás  

Művészeti és a képzőművészeti ágak legfontosabb jegyeinek 

megkülönböztetése a műelemzés során. Művészeti alkotások, vizuális 

jelenségek, látványok verbális és képi elemzése. A vizuális kifejezés 

eszközeinek használata. Vizuális esztétikai jellegű értékítéletek 

megfogalmazása elemzésekben, illetve érvényre juttatása az alkotó 

feladatokban.   

A tematikai 

egység 

nevelésifejlesztési 

céljai  

A vizuális közlés különböző műfajú köznapi és művészi formáinak 

árnyalt megkülönböztetése. Különböző ábrázolási rendszerek, 

színkontrasztok, felületi hatások felismerése, kifejező szerepük 

értékelése műalkotások tematikus elemzésén keresztül. A megfigyelt 

jelenségek, műalkotások formai és színviszonyainak értelmezése 

vizuális és verbális módszerekkel. A legjelentősebb művészettörténeti 

stíluskorszakok és irányzatok legjellemzőbb műalkotásainak és 

szimbolikus tárgyainak azonosítása. Önálló vélemény megfogalmazása 

saját és mások munkáiról.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  
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 Az alkotómunkához kapcsolódva műalkotások 

megfigyelése alapján, művészettörténeti korszakok, 

stílusirányzatok (különösen a 20. század irányzatai) 

stílusjegyeinek elemzése, összehasonlítása, művek 

tematikus csoportosítása (pl. műfaj, formarend, technika, 

kifejezőeszköz, tériség, mű célja: pl. mágia, megörökítés, 

provokálás, tanítás) szerint.  

 Személyes véleményt kifejező elemző jellegű vizuális 

megjelenítés adott témában (pl. felnőtté válás, tolerancia, 

szorongás) a kortárs irányzatok példáinak 

felhasználásával (pl. fotóalapú, kinetikus, installációs, 

environment, performansz/eseményművészet).  

 Képek, látványok, médiaszövegek, események (pl. 

műalkotások, fotók, filmek, élmények, álmok, közösségi 

alkalmak) önálló elemzése a vizuális közlés köznapi és 

művészi formáinak megkülönböztetésével, illetve az 

elemzés eredményének, a következtetéseknek a 

bemutatása szöveggel és képekkel (pl. szöveg és 

illusztráció kapcsolatok létrehozása a szemléltetés 

érdekében).  

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

Időmeghatározás. 

Művészeti korstílusok és 

irányzatok kötődése a 

társadalmi, kulturális 

háttérhez. Társadalmi 

témák vizuális 

megjelenítése.  

 

Magyar nyelv és irodalom: 

a művészeti ágak 

mellérendelt viszonyainak 

megtapasztalása. 

Könyvtárhasználat.  

 

Ének-zene: 

művészettörténeti és 

zenetörténeti 

összefüggések.  

 

Informatika:  

Internetes portálok 

használata. Digitális 

prezentációk készítése.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Művészi kifejezés, látványelemzés, téri helyzet, vetület, képsík, 

axonometria, egy iránypontos perspektíva, képzőművészeti műfaj, 

plaszticitás, arányrendszer, kompozíció, képkivágás, síkbeli és téri 

helyzetviszonylat, takarás, felület, forma, faktúra, textúra, szín, tónus, 

irány, térbeliség, formatömeg, főszín, mellékszín, kevert szín, 

színkontraszt, tónus, szín-, vonal-, formaritmus, stíluskorszak, 

stílusirányzat, intermediális kifejezés/műfaj, kortárs művészet.  

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Vizuális kommunikációMozgóképi 

közlés  

Órakeret 

7 óra  

Előzetes tudás  

Jelenségek megfigyelése adott szempontok alapján. Időbeli folyamatok, 

változások megfigyelése, ábrázolása. Különböző mozgások vizuális 

rögzítése. Hang és kép együttes alkalmazása. Tervvázlatok készítése.  
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai 

Mozgások megfigyelése, megjelenítése. Időbeni folyamatok 

értelmezhető megjelenítése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

A mozgókép működésének, a mozgás illúziókeltésének 

értelmezése kreatív feladatmegoldás érdekében (pl. 

taumatróp fotokollázs technikával, rajzolt/fotózott zootróp-

szalag készítése zootróp-dobba/hengerbe). A mozgóképi 

nyelv alapjainak, működésének értelmezése, majd kreatív 

alkalmazása összetettebb feladat kapcsán (pl. story-board, 

kamerába vágott videoanyag készítése megadott 

fogalomból vagy fotográfiákból kiindulva), mely a médium 

sajátos (nyelvi) működésének felismerését célozza meg.  

Dráma és tánc: cselekmény, 

jelenet, feszültség, 

konfliktus, fordulópont; 

díszlet, jelmez, kellék, fény- 

és hanghatások.  

 

Magyar nyelv és irodalom: 

elbeszélő, cselekmény, 

epizód, helyszín, szereplő, 

leírás, párbeszéd, jellemzés; 

szerkezet, a cselekményt 

alkotó elemek, fordulatok, 

jelenet, konfliktus, 

feszültség, tetőpont, 

fordulópont.  

 

Informatika: Egyszerű 

animációk. A hagyományos 

médiumok modern 

megjelenési formái.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Technikai kép, optikai játék (taumatróp, zootróp, fenakisztoszkóp), 

retinális utóképhatás, a mozgás illúziója, animáció, képkivágás, nézet 

(gépállás, gépmozgás), beállítás, jelenet, expozíció, lezárás, konfliktus, 

fordulat, elbeszélő-szerkezeti alapséma, story-board.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Vizuális kommunikációMontázs  

Órakeret 

4 óra  

Előzetes tudás  

Jelenségek megfigyelése adott szempontok alapján. Időbeli folyamatok, 

változások megfigyelése, ábrázolása. Különböző mozgások vizuális 
rögzítése. Hang és kép együttes alkalmazása. Tervvázlatok készítése.  

Reflektálás filmes élményekre. Szabad asszociáció.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai 

Időbeni folyamatok értelmezhető megjelenítése. A vizuális 

kommunikáció különböző formáinak csoportosítása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  
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 Térben és időben egymástól távol eső elemek, részletek, 

motívumok egységes egésszé szervezése új 

információközlés, alkotás létrehozása, különféle 
technikával megvalósított konkrét feladatmegoldás (pl.  

fotókollázs, vagy „montázs-film” meglévő, „talált” 

mozgóképi részletek „összeszerelésével”) érdekében.  

 A mozgóképi (tér-idő) szerkesztés jelentőségének, a 

montázs néhány alaptípusának felismerése, 

összehasonlítása konkrét rövidfilmek, illetve 

játékfilmrészletek (pl. Gaál István: Pályamunkások,  

Dráma és tánc: ellentét és 

párhuzam, a 

feszültségteremtés eszközei.  

 

Magyar nyelv és irodalom: 

a kompozíció meghatározó 

elemei; különböző 

nézőpontú elbeszélés; 

cselekmény, epizód, 

helyszín, szereplő, leírás, 

párbeszéd, jellemzés;  

Rodriguez: Desperado, Lang: M –Egy város keresi a 

gyilkost) elemzése, összehasonlítása kapcsán.  

szerkezet, a cselekményt 

alkotó elemek; ismétlés, 

fokozás, párhuzam, ellentét; 

metaforikus jelentés; 

allegória, szimbólum; 

szórakoztató irodalom, 

filmes feldolgozások.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Montázs és gondolkodás, montázselv, tér-idő szervezés, (mozgóképi 

szerkesztés/montázs), leíró és szubjektív kép/nézőpont; 

lineáriscselekményábrázoló és párhuzamos montázs.  

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Média és mozgóképkultúra – A média kifejezőeszközei 

Reprodukálás és ábrázolás – a mozgókép kettős 

természete  

Órakeret 

2 óra  

Előzetes tudás  

A reprodukálás, a technikai úton rögzített kép/hang és az ábrázolás 

fogalmának ismerete.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai 

Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, 

komputerjáték, web) szövegértés képességének fejlesztése, az önálló 

és kritikus attitűd kialakítása, a mozgóképi írás-olvasás tudás 

fejlesztése. Alapszintű mozgóképnyelvi tájékozottság megszerzése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

A mozgóképi közlés kettős természetének, azaz egyszerre 

ábrázoló és reprodukáló alaptulajdonságának megtapasztalása 

és tudatosítása (pl. mobiltelefonnal rögzített képek vagy 

híradórészletek tanulmányozása alapján). A dokumentum és a 
fikció fogalmának magyarázata konkrét példákon keresztül (pl.  

Bunuel: Föld kenyér nélkül, Tarr Béla: Hotel Magnezit).   

Magyar nyelv és 

irodalom; ének-zene; 

dráma és tánc; vizuális 

kultúra: az elbeszélő, 

előadó kifejezési 

szándékának szubjektív 

nézőpontja.  
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Dokumentum, fikció, reprodukció, ábrázolás, kettős természet, valóság.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Média és mozgóképkultúra – A média kifejezőeszközei  

A kiemelés (hangsúlyozás) alapeszközei a mozgóképi 

ábrázolásban, az írott és az online sajtóban  

Órakeret 

3 óra  

Előzetes tudás  

A művészeti alkotások és a médiaszövegek egyaránt konstruált 

textusok. A művek (irodalmi, képzőművészeti, zenei alkotások) és a 

médiaszövegek nyelvi jellemzőivel, használatával kapcsolatos néhány 

fontos alapfogalom (pl. ismétlés, motívum, kompozíció) ismerete, 

helyes alkalmazása élőszóban.   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, 

komputerjáték, web) szövegértés képességének fejlesztése, az önálló  

céljai és kritikus attitűd kialakítása, a mediális írás-olvasás tudás fejlesztése. 

A médiumok nyelvi apparátusára vonatkozó alapszintű tájékozottság 

megszerzése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

 Mozgóképi szövegek (pl. filmetűdök, reklámok, klipek, 

előzetesek, animációs filmek) megfigyelése és elemzése 

annak tudatosítása céljából, hogy melyek a figyelemirányítás, 

kiemelés eszközei (legfontosabb motívumok ismétlése, 

közelkép, fény/szín, zenei hangsúlyok, kameramozgások, 

váltakozó beállítások tempója).  

 Napilapok, magazinok, hírportálok, címlapok és belső oldalak 

rendjének megfigyelése, a nyomtatott és online sajtó 

szövegeinek megkonstruálása során alkalmazott fontosabb 

figyelemvezető, kiemelő eljárások tudatosítása érdekében (pl. 

címrend, betűméret, tipográfia, szín és folthatások, tördelés, 

írott szöveg és képi illusztráció viszonya, képaláírás, linkek, 

felnyíló/futó ablakok, hang-és képanyagok).  

Magyar nyelv és 

irodalom; ének-

zene;dráma és tánc; 

vizuális kultúra: a 

hangsúlyozás, 

nyomatékosítás 

eszközei a 

társművészetekben.  

 

Informatika: a 

hagyományos 

médiumok modern 

megjelenési formáinak 

megismerése, 

alkalmazása.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Ismétlés, közelkép, képkivágás, tempó, kameramozgás, címrend, 

tipográfia, tördelés, illusztráció, képaláírás, link, banner.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Média és mozgóképkultúra – A média kifejezőeszközei 

A montázs szerepe és alapformái a mozgóképi 

ábrázolásban  

Órakeret 

2 óra  

Előzetes tudás  

A dolgok elmondásának, megjelenítésének szükségszerű módja, a 

kihagyás, tér- és időváltások alkalmazása, az ehhez kapcsolódó 

konvenciók elfogadása.  
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai 

Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, 

komputerjáték, web) szövegértés képességének fejlesztése, az önálló 

és kritikus attitűd kialakítása, a mediális írás-olvasás tudás fejlesztése. 

A médiumok nyelvi apparátusára vonatkozó alapszintű tájékozottság 

megszerzése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

A filmkép jelenidejűségének megtapasztalása, 

felismerése és a montázs alapfunkcióinak azonosítása a 

mozgóképi ábrázolásban (pl. a cselekmény 

folyamatosságának és ritmusának megteremtése, a 

mozgóképi szöveg jellemző terének és idejének 

létrehozása, jelentésalkotás) kreatív gyakorlatok 

kapcsán (pl. egyszerű történés vagy történet tervezése 

és felvétele „kamerába vágott” technikával), az alpvető 

montázstípusok és megoldások kipróbálása érdekében 

(pl. lineáris, párhuzamos montázs, flashback, flash 

forward).  

Informatika: Digitális képek 

jellemzőinek megismerése, 

minőségének javítása. 

Képszerkesztő program 

használata. Műveletek 

képekkel: képszerkesztés, 

vágás. Montázs készítése. 

Digitális hangformátumok. 

Az egyes formátumok közötti 

átalakítás elvégzése. Hang 

vágása egy hangszerkesztő  

 Művészeti példák (pl. képzőművészet, fotó, irodalom, 

zene) összevetésével a montázshatás általánosabb, 

emberi gondolkodást és kifejezést jellemző értelmének 

tanulmányozása.  

program segítségével.  

 

Magyar nyelv és irodalom; 

ének-zene; dráma és tánc: 

időbeli és térbeli változások 

kifejezései különböző 

eszközökkel.  

Könyvtárhasználat.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Montázs, szerkesztés, idő, tér, folyamatosság, ritmus, flashback.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Tárgy- és környezetkultúra 

Tervezett, alakított környezet  

Óra 

ker 

et 2 

óra  

+ 2 

óra  

 

Előzetes tudás  

Közvetlen környezet vizuális megfigyelése alapján tapasztalatok 

megfogalmazása. Azonosságok és különbségek célirányos 

megfogalmazása a megfigyelés és elemzés során. Egyszerű téri 

helyzetek értelmezése vizuálisan és szövegben. Tárgyakkal, 

épületekkel kapcsolatos információk gyűjtése. Egyszerű tárgykészítő 

technikák alkalmazása. Tervvázlatok készítése.  

A tematikai 

egység 

nevelésifejlesztési 

céljai  

Megfigyelések alapján a vizuális közlések érdekében különböző rajzi 

technikák alkalmazása. Tárgykészítő, kézműves technikák megfelelő 

alkalmazása. Tárgyak, épületek felmérése, elemzése, értelmezése 

különböző szempontok alapján. Elemzési szempontok megfelelő 

érvényesítése. A választás lehetőségének mérlegelése a 

feladatmegoldás során felmerülő ötletek között.   
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Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

 

 Épületek, tárgyak átalakítása, áttervezése 

meghatározott célok (pl. védelem, álcázás) vagy más 

funkció betöltése (pl. használati tárgyból személyes 

tárgy) érdekében. Egyszerű műszaki jellegű ábrázolás  

segítségével (pl. alaprajz, metszetrajz, vetületi 

ábrázolás) saját tervezés (pl. tárgy, környezet) 

megjelenítése szabadkézi rajzban, illetve az önálló 

tervezési, tárgyalkotó folyamat dokumentálása az 

ötlettől a kivitelezésig.  

 A környezettudatos élet lehetőségeinek összegyűjtése 

a közvetlen környezetben. Környezettudatos épületek  

Matematika: Síkbeli és 

térbeli alakzatok. Vetületi 

ábrázolás.  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: Szükségletek és 

igények elemzése, 

tevékenységhez szükséges 

információk kiválasztása, 

tervezés szerepe, 

jelentősége, műveleti 

sorrend betartása, 

eszközhasználat. 

Lakókörnyezet-életmód. 

Tárgyak, szerkezetek, 

rendeltetés.  

 

Biológia-egészségtan: 

  Minőségi tulajdonságok 

megkülönböztetése. 

Környezet fogalmának 

értelmezése. Helyi 

természet- és 

környezetvédelmi 

problémák felismerése. 

Környezettudatos 

magatartás, fenntarthatóság.  

 

Földrajz: védett hazai és 

nemzetközi természeti 

értékek.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tervezési folyamat, felmérés, funkció, gazdaságos anyaghasználat, 

alaprajz, metszetrajz, vetületi ábrázolás, műszaki jellegű ábrázolás, 

vonalfajta, környezettudatos magatartás, környezetvédelem.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Tárgy- és környezetkultúra Az 

épített környezet története  

Órakeret  

4 óra  

Előzetes tudás  

Tárgyak, épületek vizuális megfigyelése adott szempontok alapján. 

Azonosságok és különbségek célirányos megfogalmazása a 

megfigyelés és elemzés során. Tárgyakkal, épületekkel kapcsolatos 

információk gyűjtése.   
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai 

Épített, tervezett környezet értelmezése különböző módon. Különböző 

korú és típusú tárgyak, épületek felmérése, elemzése, értelmezése 

különböző szempontok alapján. Az építészet térszervező és 

tömegalakítást szolgáló eszközeinek megértése. Elemzési szempontok 

megfelelő érvényesítése.   

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

 Tárgyak, épületek összehasonlító elemzése a történeti 

változást vagy a földrajzi elhelyezkedést jól szemléltető 

szempontok szerint (pl. anyaghasználat, funkció). 

Legalább egy, közvetlen tapasztalatok útján 

megismerhető néprajzi tájegység (pl. Tiszántúl – pl. 

Jászság, Bodrogköz) tárgykultúrájának (pl. épület, 

öltözék, használati tárgy) elemző vizsgálata és 

legfontosabb jegyei alapján megkülönböztetése más 

tárgycsoportoktól.  

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

épületek, használati és 

dísztárgyak megfigyelése.  

 

Hon- és népismeret: 

Néprajzi tájegységek, 

nemzetiségek.  

Hagyományos paraszti 

tárgykultúra.  

 

Földrajz: A természeti 

környezet és a kultúra 

összefüggései.  

Magyarország és a 

Kárpátmedence földrajza, 

kulturális régió.  

  

Technika, életvitel és 

gyakorlat: lakókörnyezet és 

életmód; tárgyak, 

szerkezetek, rendeltetése.  

 

Ének-zene: népdalok, 

hangszeres népzene. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Építészeti elem, közösségi és személyes tér, alaprajztípus, osztatlan és 

osztott (vagy egyszerű és bővített) tér, fő-, oldal-, kereszthajó, apszis, 

dongaboltozat, keresztboltozat, oszloprend, masztaba, piramis, 

akropolisz, amfiteátrum, bazilika, palota, kúria, használati tárgy, 

dísztárgy, rituális tárgy, viselet, népi kultúra, néprajzi tájegység, 

kézművesség, ipari formatervezés, organikus építészet.  

 

 

 

Ajánlott műtípusok, művek, alkotók  

 

Amennyiben a különböző korok és kultúrák feldolgozását kronologikus megközelítésben 

végezzük, az alábbi műtípusok, művek, alkotók bemutatása ajánlott:  

19. század építészetének megjelenései (pl. Pollack Mihály: Nemzeti Múzeum, Steindl Imre: 

Országház), romantika, realizmus és impresszionizmus, posztimpresszionizmus festői (pl. 

F.  

Goya, Munkácsy Mihály, Szinyei Merse Pál, E. Manet, C. Monet, V. van Gogh, P. 

Gauguin), 19–20. század fordulójának irányzatai (pl. A. Gaudi, A. Rodin, G. Klimt, 

Rippl-Rónai József, Csontváry Kosztka Tivadar), 20. századi és kortárs irányzatok példái 

(pl. W. Gropius, F. L.  

Wright, Le Corbusier, Makovecz Imre, H. Moore, H. Matisse, P. Picasso, M. Duchamp, M. 

Chagall, S. Dali, Kassák Lajos, J. Pollock, A. Warhol, V. Vasarely, Erdély Miklós).  

A válogatás fontos szempontja, hogy a bemutatott művek az egyetemes 

művészettörténet legjelentősebb és tipikus műveivel szemléltessék a témát, illetve 

hangsúly kerüljön a magyar művészet- és építészettörténetben megtalálható 

leglényegesebb példákra is. A fentebb ajánlott műveken és alkotókon kívül adott témák 

szemléltetésére további műtípusok és művek is felhasználhatók. Különösen érvényes ez 

akkor, ha az adott témát nem kronologikus, hanem tematikus megközelítésben dolgozunk 

fel, vagy ha nem elsősorban művészettörténeti, hanem nyitottabban értelmezett 

kultúrtörténeti, építészet- és tárgytörténeti példákat mutatunk be. Ezekben az esetekben a 

válogatás további fontos szempontja, hogy az adott téma függvényében a magas művészet 

és a populárisabb irányzatok egyformán szemléltessék az adott tartalmat, hogy tértől (pl. 

Európán kívüli kultúrákból származó művek) és időtől (pl. akár kortárs művek) független 

válogatás mutassa be a témát. Fontos továbbá, hogy a vizuális kommunikáció, valamint a 

tárgy- és környezetkultúra részterületek szemléltetéséhez a kortárs kultúrából, a történelmi 

korokból, illetve a közelmúltból származó példákat is felhasználhatjuk (pl. építészet 

alaprajzi, alátámasztási és térlefedési változásai).  
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A fejlesztés várt 

eredményei akét 

évfolyamos 

ciklus végén  

Célirányos vizuális megfigyelési szempontok önálló alkalmazása. A 

vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek tudatos és pontos alkalmazása 

az alkotótevékenység során adott célok kifejezése érdekében. 

Bonyolultabb kompozíciós alapelvek használata kölönböző célok 

érdekében.   

Térbeli és időbeli változások vizuális megjelenítésének kifejező vagy 

közlő szándéknak megjelelő értelmezése, és következtetések 

megfogalmazása.  

Alapvetően közlő funkcióban lévő képi vagy képi és szöveges 

megjelenések egyszerű értelmezése.  

Az épített és tárgyi környezet elemző megfigyelése alapján összetettebb 

következtetések megfogalmazása.  

 Több jól megkülönböztethető technika, médium (pl. állókép-mozgókép, 

síkbeli-térbeli) tudatos használata az alkotótevékenység során.  

A médiatudatos gondolkodás megalapozása a vizuális kommunikációs 

eszközök és formák rendszerezőbb feldolgozása kapcsán.  

A mozgóképi közlésmód, az írott sajtó és az online   kommunikáció 

szövegszervező alapeszközeinek felismerése.  

Mozgóképi szövegek megkülönböztetése a valóság ábrázolásához való 

viszony, alkotói szándék és nézői elvárás karaktere szerint.  

Társművészeti kapcsolatok lehetőségeinek értelmezése.  

A legfontosabb kultúrák, művészettörténeti korok, stílusirányzatok 

megkülönböztetése és a meghatározó alkotók műveinek felismerése. 

Vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások árnyaltabb elemzése, 

összehasonlítása.  

A vizuális megfigyelés és elemzés során önálló kérdések 

megfogalmazása.  

Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról.  
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KAZINCZY FERENC BAPTISTA ÓVODA,  ÁLTALÁNOS 

ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 

ISKOLAHELYITANTERVE 1-8. évfolyamEMELT 

ÓRASZÁMÚ INFORMATIKA OKTATÁSA2018. szeptember 1-

től felmenőrendszerben bevezetve 

 
 

 

 

 

 

Óraszámok  1–4. évfolyamon 

 

Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 7+1 7 6+1 6+1,5 

Idegen nyelvek    2 

Matematika 4 4+0,5 4+1 4 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1+0,5 1 1+0,5 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 1 1 

SZABADON FELHASZNÁLHATÓ  

Testnevelés 5 5 5 5 

Informatika 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 

 

 

 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM  

 

ÉVES ÓRASZÁM 1. ÉVF: 252 ÓRA (7X36) 

KERETTANTERVBEN TARTALOMMAL: 227 ÓRA (90%) 

KIDOLGOZÁSRA VÁRÓ: 25 ÓRA  
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ÓRAKERET: 36 ÓRA 

Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az 

anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek 

elsajátíttatása. Az anyanyelvi képességek fejlesztése nemcsak cél, hanem eszköz is a 

személyiség harmonikus fejlődéséhez, a nemzeti önazonosság erősödéséhez, a kognitív és 

érzelmi fejlődéshez, valamint mindezek katalizátora is egyben. 

Az anyanyelvi nevelésnek kisiskolás korban is alapvető szerepe van a 

kulcskompetenciák kialakításában, fejlesztésében, mert erre építve, ez által válik lehetővé a 

kultúra aktív befogadása, a társas-társadalmi érintkezés, az identitás kialakulása, az önálló 

ismeretszerzés és a tanulás. 

A magyar nyelv és irodalom tantárgy további fontos feladata a szóbeli és az írásbeli 

érintkezések önálló és kreatív, integrált használatának elsajátíttatásához szükséges alapvető 

képességek intenzív fejlesztése, a modern társadalom különféle színterein gyakorolt 

nyelvhasználati módok tanítása, illetve a nyelvhasználat változatos, adekvát, tanulói 

tevékenységekre épülő, folyamatos gyakoroltatása.  

A kor szükségleteinek és a társadalom elvárásainak megfelelően az alsó tagozatos 

magyar nyelv és irodalom tantárgy középpontjába a kerettanterv az olvasás-szövegértés és a 

helyes beszéd képességének fejlesztését helyezi, mint kiemelt területet, és ennek új elemeiként 

megjelennek az olvasási stratégiák is. Az olvasás és az írás képességének elsajátítása kulcs az 

önálló tanuláshoz, majd pedig a boldoguláshoz a mindennapi életben. 

A kisiskolások az iskolai tanulmányaik megkezdésekor különféle szinten birtokolják és 

használják anyanyelvüket. Az első iskolai években a tanító feladata nem az elméleti 

rendszerezés, hanem a változatos és egyre magasabb szinten történő gyakoroltatás a különféle 

kommunikációs helyzetekben, illetve a szorongásmentes, motivált nyelvi fejlődési környezet 

megteremtése. A játékos, önkifejező gyakorlatok lehetőséget teremtenek a nyelvi tudatosság, a 

kreativitás, az árnyalt önkifejezés, a másik megértésének igényére, a képességek fejlesztésére. 

E fejlesztési folyamatra épülhet majd a továbbiakban az anyanyelvi és az irodalmi kultúra 

megismertetése. 

Az irodalmi nevelés kialakítja és fejleszti a művekkel folytatott aktív párbeszéd 

képességét. Elsődleges feladata az olvasás megszerettetése, az olvasási kedv felkeltése és 

megerősítése. Az irodalmi műveltség megalapozásához kisiskolás korban a szövegolvasáshoz 

kapcsolódó szövegelemző és értelmező együttgondolkodás, a saját gondolatok kifejtése, 

egymás véleményének megismerése, valamint az irodalmi művekkel kapcsolatos 

tapasztalatszerzés, az esztétikai, erkölcsi értékek felfedezése, érzelmileg is megalapozott 

befogadása nyit utat. Mindez komoly hatást gyakorolhat az érzelmi élet, az önismeret és a társas 

kapcsolatok fejlődésére. 

A különféle kommunikációs helyzetekhez kapcsolódó tevékenységek kedvező 

feltételeket teremtenek az önálló tanulás képességeinek célirányos fejlesztéséhez, az 

ismeretfeldolgozás kulturális technikáinak megismeréséhez és gyakorlásához. 

 

 

1. évfolyam 

 

Bekapcsolódik a jó és a rossz, a szép és a csúnya fogalmak tartalmáról szóló órai 

beszélgetésekbe. Megismeri a nagy ünnepkörök egy-egy szöveghagyományát, ezeket évszakok 

szerint is képes elhelyezni. Részt vesz a ritmusérzékét, mozgáskultúráját is fejlesztő önismereti 

gyakorlatokban, szerepjátékokban. Képessé válik az olvasmányaihoz kapcsolódó személyes 
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ismeretek, élmények felidézésére és megosztására, gondolatok, érzelmek, vélemények 

kifejezésére. Szívesen részt vállal ritmusos, énekes rögtönzésekben, különböző kreatív 

játékokban. Képes mindennapi konfliktusok átélésére bábjátékban, drámajátékban. Kipróbálja 

a testmozgás, a manuális és művészeti alkotó tevékenység több formáját, és képes 

megfogalmazni ezzel kapcsolatos élményeit, tapasztalatait. A magyar nyelv és irodalom 

foglalkozások feladatmegoldásaiban, közös tevékenységeiben tapasztalatot szerez a társakkal 

való együttműködésről,tevékenységek kezdeményezéséről. A tanuló játékos gyakorlatok révén 

elsajátít néhány, a koncentrációs képességét fejlesztő memóriagyakorlatot. Az olvasásmegértés 

folyamatában fejlődik a szókincse, a nyelvi-logikai kapcsolatokat, következtetéseket, 

viszonyításokat felismerő képessége. Segítséggel felismeri szükségleteit, tud kérdezni, 

gyakorlatot szerez teljesítményének és képességeinek reális értékelésében.  

A gyerekek az iskolába lépés előtt először a szűkebb környezetüktől sajátítják el a 

magyar nyelvet. A tantárgy feladata ennek az ösztönös nyelvtudásnak a formálása, a nyelvi 

tudatosság fejlesztése. 

Az 1. évfolyam legfontosabb feladata az olvasás és az írás megtanítása, az igényes 

beszéd fejlesztése, amely egyben a további anyanyelvi nevelés alapja is. Az olvasás és az írás 

életkornak megfelelő tudása nélkül elképzelhetetlen a tantárgyakban való továbbhaladás. 

Az első olvasási sikerek meghatározó erejűek az olvasóvá válás, az olvasással 

kapcsolatos pozitív viszonyulások kialakulásának folyamatában. Ezért az első osztályokban a 

tanulók egyedi sajátosságaira tekintettel, differenciáltan kell megszervezni az olvasástanulás 

folyamatát, haladási tempóját a tanulási kudarcok, a tevékenységgel kapcsolatos szorongások, 

gátoltság kialakulásának megelőzése érdekében.  

Az anyanyelvi nevelés területeit arányosan kell fejleszteni, s el kell érni, hogy a 

különböző területek képességfejlesztése és ismeretanyaga egységet alkosson. Kiemelt feladat a 

szókincs gyarapítása. 

Az értő olvasás fejlődésében fontos szerepe van a szöveggel való foglalkozásnak. A 

fejlesztés eredményeként elvárható, hogy a tanuló néma olvasás útján megértse tankönyvei 

szövegének, a feladatok utasításainak a lényegét. 

 

Az írás eszközzé fejlesztése a kézírás megtanításával kezdődik. A betűformák és 

betűkapcsolások elsajátításán keresztül vezet az út az írás automatizálásáig. Olyan írástempóra 

kell szert tenniük a tanulóknak, amely kiszolgálja a tanulási igényüket, s megfelel az életkorban 

elvárható követelményeknek. 

 

Fokozni kell a tanulók tudatosságát, kitartását és igényességét a különböző nyelvi 

tevékenységekben, segíteni kell őket, hogy tanulási tevékenységüket fokozatosan növekvő 

időtartamban legyenek képesek irányítani.  

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, 

értelmezése és alkotása 

Órakere

t  

15 óra 

  10% - 
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 szabado

n 

felhaszn

álható 

órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás Iskolaérettség.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A szóbeli és az írásos kommunikációban a megértés 

pontosságának és a kifejezés érthetőségi szintjének emelése. A 

környezettel való nyelvi kapcsolattartás biztonságának 

elősegítése. 

Két vagy több mondat összekapcsolásával a gondolatok, 

érzések, vélemények pontosabb kifejezése. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 

A helyes beszédlégzés. A 

hangok tiszta artikulációja, 

az időtartam és a 

hangkapcsolatok helyes 

kiejtése. Mondatok, 

szövegek olvasásakor, 

memoriterek elmondásakor a 

hanglejtés, a hangsúly helyes 

alkalmazása.  

Az aktív szókincs bővítése, 

pontosítása 

szövegkörnyezetben történő 

értelmezéssel és képek, 

képzetek, képi kompozíciók 

fogalmi megfeleltetésével.  

Mondatok összekapcsolása. 

Összefüggő mondatok 

alkotása képek, képsorok 

alapján, adott vagy választott 

témáról.  

Páros és csoportos 

beszélgetés.  

Szituációs játékokban a 

felnőttek és a kortársak 

udvarias megszólítása és a 

szituációnak megfelelő 

nyelvhasználat alkalmazása.  

Nem verbális jelzések 

tartalmának felismerése, 

használata beszéd közben. 

A tanuló  

 érthetően beszél; 

 megérti az egyszerű 

magyarázatokat, utasításokat 

és társai közléseit. A 

kérdésekre értelmesen 

válaszol; 

 használja a bemutatkozás, a 

felnőttek és a kortársak 

megszólításának és 

köszöntésének illendő nyelvi 

formáit; 

 bekapcsolódik a közös 

tevékenységekbe. 

Alkalmazkodik azok 

szabályaihoz;  

 eligazodik szűkebb 

környezete társas 

kapcsolatrendszerében. 

Ének-zene; 

testnevelés és sport: 

helyes 

légzéstechnika. 

 

Vizuális kultúra: 

képek, képzetek, 

képi kompozíciók; 

egyszerű (pl. 

kitalált vagy átélt) 

cselekmény 

megjelenítése 

képekkel (pl. 

rajzzal, 

képsorozattal, 

fotóval) megfelelő 

hanghatásokkal (pl. 

zörejjel, 

énekhanggal) 

kiegészítve. 

 

Drámaés tánc: 

szituációs játékok. 

 

Erkölcstan: én és 

környezetem,  

bemutatkozás, 

önismeret. 
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Önismereti gyakorlatok, 

szerepjátékok. 

Kötetlen beszélgetések: a 

tanulók életkörülményeiről, 

családjukról, óvodai 

élményekről. Már ismert 

mesék meséltetése. 

Mondókák mondása 

ütemesen. 

Kulcsfogalma

k/ fogalmak 

Tempó, ritmus, szünet, hangerő, hangsúly, arcjáték, tekintet, 

testtartás, bemutatkozás, bemutatás, köszönés, megszólítás, 

kérés, köszönetnyilvánítás. 

 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Olvasás, az írott szöveg megértése 1. -az 

olvasástanulás előkészítése 

Órakere

t  

25 óra 

  10% 5 óra 

 

 szabado

n 

felhaszn

álható 

órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás Iskolaérettség.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az olvasástanulás előkészítése.  

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 

Motiváció kialakítása, 

fejlesztése, szorongásmentes 

olvasási környezet 

megteremtése. 

Az olvasáshoz szükséges 

képességek és 

részképességek fejlesztése 

(fonémahallás, 

megkülönböztető képesség, 

figyelem, tempó, ritmus, 

szókincs, nyelvhasználati 

szabályok, kommunikációs 

képességek, irányok 

felismerése, relációs 

szókincs, nyelvi tudatosság). 

A tanuló 

 nyitott, motivált, érdeklődő 

az olvasás tanulásában; 

 rendelkezik a megfelelő 

ismeretekkel és szókinccsel 

az olvasást, írásbeliséget 

illetően; 

 részképességei elérték a 

szükséges szintet. 

Vizuális kultúra: 

ábra, illusztráció, 

reprodukció. 

 

Ének-zene: ritmus, 

tempó, dallam. 

 

Matematika, 

Testnevelés és 

sport: irányok 

azonosítása, 

megnevezése.. 
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Szótagolás és hangokra 

bontás a fokozatosság 

betartásával.  

Hangösszevonás képek 

segítségével a fokozatosság 

betartásával. 

Kulcsfogalma

k/ fogalmak 

Betű, hang, beszédhang, szótag, szó, mondat.  

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Olvasás, az írott szöveg megértése 2. - az olvasás 

jelrendszerének elsajátítása, dekódolási 

képesség kialakítása 

Órakere

t 

 

70 óra 

  10% 5 óra 

 

 szabado

n 

felhaszn

álható 

órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás Iskolaérettség.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az olvasás jelrendszerének elsajátítása, a dekódolási képesség 

kialakítása. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 

Az olvasásra vonatkozó 

szókincs, pl. cím, szöveg, 

mondat, írásjel, bekezdés. 

Az olvasás funkciójáról, 

folyamatáról alkotott 

ismeret, meggyőződés 

kialakítása, fejlesztése. 

Betűfelismerés, betű-hang, 

fonéma-graféma azonosítási 

szabályok, automatizált 

képesség. 

Biztonságos betű-

összevonási képesség. 

Olvasástechnikai hibák 

felismerése, javítása. 

Kis és nagy nyomtatott betűk 

megfigyeltetése. Betűsorból 

ismert betűk megkeresése. 

A tanuló 

 olvasási tevékenysége 

motivált, érdeklődő; 

 ismeri a magyar ábécé 

nyomtatott kis és nagybetűit; 

 ismeri a betű-hang, fonéma-

graféma megfeleltetési 

szabályait; 

 biztos betűfelismerési, 

összevonási képességgel 

rendelkezik; 

 ismeri olvasással kapcsolatos 

erősségeit, hibáit; 

 rendelkezik az olvasásra, 

annak folyamatára 

vonatkozó szókinccsel, 

Vizuális kultúra: 

betűtípus, 

betűforma. 
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Szósorok olvastatása. Kép – 

szó egyeztetése. Szó 

jelentésének lerajzolása. 

Szóhalmazból adott szó 

kiválasztása. 

ismeretei az életkornak 

megfelelőek; 

 biztonsággal, pontosan olvas 

szavakat, szószerkezeteket, 

mondatokat életkori 

sajátosságának megfelelő 

egyszerű, rövid szövegeket. 

Kulcsfogalma

k/ fogalmak 

Betű, hang, beszédhang, cím, szöveg, mondat, írásjel, 

összefoglalás. 

 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Olvasás, az írott szöveg megértése 3. - a 

szövegértő olvasás előkészítése 

Órakere

t  

20 óra 

  10% 10 óra 

 

 szabado

n 

felhaszn

álható 

órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás Iskolaérettség.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A szövegértő olvasás előkészítése.  

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Magabiztos néma és hangos 

olvasás a mondat egyszerűbb, 

életkori sajátosságoknak 

megfelelő szintjén. 

Olvasási stratégiák előkészítése: 

érzékszervi képek alkotása, 

grafikus szervezők, 

összefoglalás, előzetes áttekintés. 

Az explicit információk, állítások 

megértése, értelmezése, 

értékelése, egyszerű 

következtetések levonása. 

Mesék, narratív történetek értő 

hallgatása, felidézése. (pl. 

történetek a családi élet 

eseményeiről; nemzeti 

ünnepeinkről, jelképeinkről).   

A tanuló 

 ismert és begyakorolt szöveget 

folyamatosságra, pontosságra 

törekvően olvas fel, 

 felismeri, szükség esetén 

modellkövetéssel javítja olvasási 

hibáit,  

 használja az előzetes áttekintés, 

egyszerű összefoglalás, az 

érzékszervi képek alkotásának 

stratégiáit a megértés érdekében; 

 a szöveg megértését bizonyítja a 

következő tevékenységekkel: 

következtetés, lényegkiemelés, 

tartalommondás, események 

összefoglalása, egyszerű 

Matematika; 

környezetismeret: 

szóbeli és írásbeli 

szövegértés. 

 

Vizuális kultúra: 

Mesék, 

gyermekirodalmi 

alkotások és azok 

animációs, filmes 

adaptációinak 

összehasonlítása, 

feldolgozása. Az 

olvasott/felolvasott 

szöveghez és a 

levetített adaptációhoz 

kapcsolódó élmények 

megjelenítése és 
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A szövegértés szövegtípusnak 

megfelelő funkciójáról, 

folyamatáról alkotott ismeret, 

meggyőződés kialakítása, 

fejlesztése. 

Szövegértést segítő kérdések. 

Tartalommondás. 

Szómagyarázatok. Szöveg 

tagolása. Lényeg kiemelése. 

értékelése az életkornak 

megfelelő szinten. 

feldolgozása (pl. 

rajzzal, 

montázskészítéssel). 

Médiaélmények (pl. 

tetszés, kíváncsiság, 

rossz élmény) 

felidézése, kifejezése 

és megjelenítése 

szóban, vizuálisan (pl. 

rajzolás, bábkészítés) 

vagy szerepjátékkal. 

Jel, jelkép, piktogram. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Betű, hang, beszédhang, cím, szöveg, mondat, írásjel, bekezdés, 

összefoglalás, előzetes áttekintés. 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Irodalmi kultúra, az irodalmi művek 

értelmezése 

Órakere

t  

5 óra 

  10% - 

  

szabado

n 

felhaszn

álható 

órakeret 

 

Előzetes tudás Iskolaérettség.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az irodalmi alkotások befogadásának megalapozása. 

A műélvezet fejlesztése a beleélés, a képzelet, az asszociációk, 

a játék, a ritmus és a zene révén.  

Szépirodalmi és ismeretterjesztő szövegek megismerése.  

A költői nyelv sajátosságai (ritmus, rím), megértésének 

megalapozása.  

Elemi irodalmi ismeretek elsajátítása tapasztalati úton (pl. 

vers, mondóka, találós kérdés, mese, szereplő).  

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 

A mese és a valóságleírás 

különbségének tudatosítása. 

Tapasztalatszerzés a verses 

és a prózai szövegek 

formájának különbségeiről.  

Az olvasmány címének, 

hangulatának megfigyelése; 

témájának, szereplőinek, 

főbb eseményeinek 

megnevezése (pl. Arany 

László, Benedek Elek, Wass 

Albert, Illyés Gyula meséi, 

mesefeldolgozásai).  

A szereplők cselekedeteinek 

megítélése, tulajdonságaik 

megfigyelése. Egyszerű 

oksági összefüggések 

felismerése.  

A tanuló 

 hallgat, olvas verset, mesét, 

életkori sajátosságának 

megfelelő irodalmi műveket; 

 képes egyszerű irodalmi 

szövegek felismerésére 

műfaji jellemzőinek alapján 

(pl. mese, költemény, 

mondóka, találós kérdés); 

 néhány verset, mondókát 

elmond fejből; 

 dramatikus játékokban  

együttműködik a társakkal. 

Dráma és tánc: 

dramatikus és 

improvizációs 

játékok. 

 

Ének-zene: ritmus, 

ismétlődések. 

 

Vizuáliskultúra: 

Jelmez, kellék, 

díszlet, színpadi tér 

és lépték. 

Különböző 

médiaszövegek (pl. 

animációs mesék) 

cselekménye 

kezdő- és 

végpontjának, a 
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A cím és a tartalom 

kapcsolatának felismerése.  

A verses forma 

megfigyelése, a ritmus, a 

rím, az ismétlődések 

felfedezése, megtapasztalása.  

Olvasmányok szerzőjének 

megnevezése. 

Rövid mesék, történetek 

dramatikus, bábos 

megjelenítése. 

Az olvasmány tartalmához 

kapcsolódó improvizációs és 

beleélő játékok. 

cselekményelemek 

sorrendjének 

megfigyelése 

közvetlen példák 

alapján. Címadás. 

Saját megélt 

élmények és 

tapasztalatok 

összevetése a 

média által 

közvetített, 

megjelenített 

világokkal (pl. 

gyermekműsorok, 

gyermekújságok, 

képregények, 

életkornak 

megfelelő 

rajzfilmek, 

gyermekeknek 

készülő internetes 

honlapok alapján). 

A hang és kép 

szerepe a 

mesevilágban. 

 

Erkölcstan: én és 

szűkebb 

közösségeim. 

Kulcsfogalma

k/ fogalmak 

Népköltészet, műköltészet; mese, mesekezdés, mesebefejezés; 

monda, főszereplő, mellékszereplő;vers, verses mese, versszak, 

verssor, ritmus, ismétlődés, rím. 

 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Az írástanítás előkészítése - az írás 

megtanulásának technikai alapozása 

Órakere

t  

20 óra 

  10% - 

 

 szabado

n 

felhaszn

álható 

órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás Iskolaérettség.  
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A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanulás eszközeinek és az eszközök használatának 

megismerése, gyakorlása, elemi tanulási szokások kialakítása. 

Fonématudatosság, hallás fejlesztése. 

Az iskolai tanuláshoz szükséges pszichikus funkciók, alapvető 

képességek célirányos fejlesztése (pl. a figyelem tudatossága, 

tartóssága; feladattudat; a kivárás képessége; differenciált 

látási és hallási megfigyelések; mozgáskoordináció; 

finommozgások).  

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 

Hangok helyének, 

időtartamának megfigyelése 

szavakban.  

Analizáló, szintetizáló 

feladatok végzése. 

Tájékozódás térben, síkban.  

A füzet és az írószerek 

használata. Finommozgások, 

mozgáskoordináció 

fejlesztése.  

Vonalvezetési gyakorlatok, 

betűelemek vázolása, írása. 

Helyes írásszokások 

kialakítása (testtartás, 

írószerfogás, kézcsúsztatás). 

Térérzékelést fejlesztő 

feladatok. Színek ismerete. 

Színezési gyakorlat, 

ceruzafogás megfigyelése. 

Vonalvezetési gyakorlatok, 

vonaltartás megfigyelése. 

 

A tanuló 

 nyitott, motivált, érdeklődő 

az írás tanulásában; 

 előzetes képességei és 

ismeretei megfelelőek az 

írástanulás megkezdéséhez; 

 finommotorikája, szem-kéz 

koordinációja megfelelő 

szintű; 

 tisztában van az írás alapvető 

funkcióival a mindennapi 

életben. 

,Életvitel és 

gyakorlat: a 

finommozgások 

fejlesztése (pl. 

gyurmázással). 

 

Vizuális kultúra: a 

finommozgások 

fejlesztése 

rajzolással, 

festéssel, 

mintázással. 

 

Erkölcstan: az írott 

nyelvi 

kommunikációs 

viselkedés 

szabályai. 

 

Ének-zene: 

hallásfejlesztés. 

 

Kulcsfogalm

ak/ fogalmak 

Betűelem.  

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Az írott betűalakok tanítása - írástechnikát 

fejlesztő gyakorlatok 

Órakere

t  

50 óra 

  10% 5 óra 
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 szabado

n 

felhaszn

álható 

órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás Iskolaérettség.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az írás jelrendszerének differenciált elsajátítása.  

A helyes írásszokások kialakítása az egyéni 

képességkülönbségek figyelembevételével. 

Az írástechnika és a rendezett kézírás megalapozása, 

fejlesztése. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 

Az írott kis- és nagybetűk 

szabályos alakítása, 

kapcsolása. 

Betűkapcsolatok, rövid 

szavak írása.  

A hangok időtartamának 

jelölése. Másolás írott, majd 

nyomtatott mintáról: szavak, 

szókapcsolatok, rövid 

mondatok írása.  

Hat betűnél nem hosszabb 

szavak látó-halló 

tollbamondásra írása. 

Rövid szavak írása 

emlékezetből. Rövid 

mondatok írása 

tollbamondásra és 

emlékezetből. 

Nyomtatott és írott betűforma 

közti azonosság és 

különbség. Az írott kisbetű 

elemeire bontása, a 

betűelemek megnevezése. 

Írott nagybetűk vázolása, 

vonalközbe helyezése. 

Helyesírási szabályosságok 

felismerése és alkalmazása. 

A tanuló 

 ismeri és használja a magyar 

ábécé betűinek írott alakjait; 

 írása rendezett, a betűket 

olvashatóan alakítja és 

kapcsolja egymáshoz. 

Vizuális kultúra: 

irányváltásokat 

segítő 

vonalkombinációk 

(vonalkötegek, 

vonalgombolyagok 

stb.) használata. 

 

Kulcsfogalm

ak/ fogalmak 

Nyomtatott betű, írott betű, írásjegy, egyjegyű betű, kétjegyű 

betű, háromjegyű betű, kisbetű, nagybetű, szótag, szó, mondat, 

szöveg. 
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Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Az írástechnika fejlesztése - az eszközszintű írás 

előkészítése 

Órakere

t  

15 óra 

  10% - 

 

 szabado

n 

felhaszn

álható 

órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 
Kis- és nagybetűk írása. Szabályos betűalakítás és 

betűkapcsolás.  

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az elsajátított új nyelvhasználati módok készségeinek 

továbbfejlesztése: az írásmozgások automatizmusainak és az 

íráshoz kapcsolódó helyes szokásoknak a megerősítése.  

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 

Szabályos betűalakítás és 

betűkapcsolás a szavak, 

szókapcsolatok, mondatok és 

rövid szövegek írásakor.  

Az íráshasználat normáinak 

megtartása.  

Elvárható tempójú írás.  

Két-három összefüggő 

mondat leírása másolással, 

tollbamondás után vagy 

emlékezetből.  

Önállóan alkotott mondatok 

leírása. 

Helyes írásszokások 

alkalmazása (testtartás, 

írószerfogás, kézcsúsztatás). 

Helyesírási szabályosságok 

felismerése és alkalmazása. 

Nagybetűk gyakoroltatása 

nevek és mondatok írásával. 

Folyamatos írás gyakorlása. 

 

A tanuló 

 másoláskor nem vét 

írástechnikai hibát; 

 jelöli a mondatkezdést és a 

mondatzárást; 

 a gyakorolt szókészlet 

körében alkalmazza a 

szókezdő nagybetűt;  

 ismeri az időtartam és a j 

hang kétféle jelölési módját; 

 szövegminta alapján 

felismeri és kijavítja hibáit.  

Vizuális kultúra: 

térérzékelés, 

finommotorika, 

esztétikai 

igényesség; 

különféle 

vonaltípusok 

készségfejlesztő 

alkalmazása. 

 

Testnevelés és 

sport: harmonikus 

mozgás. 

 

Ének-zene: tempó, 

ritmus. 

 

Kulcsfogalm

ak/ fogalmak 

Kisbetű, nagybetű; margó.  
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Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

A tanulási képesség fejlesztése Óraker

et  

7 óra 

  10% - 

 

 szabado

n 

felhaszn

álható 

órakere

t 

3 óra 

Előzetes tudás Iskolaérettség.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanulási képesség, mint az életkori sajátosságoknak 

megfelelő megismerési, élményszerzési folyamatnak, a játszva 

tanulás képességének támogatása, fejlesztése. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 

Egyszerű ok-okozati 

összefüggés felismerése; 

következtetések levonása. 

Tanulás több tevékenység és 

érzékszerv segítségével: 

ritmus-, mozgás- és 

beszédgyakorlatokkal 

kombinált memória-

gyakorlatok, szövegtanulási 

technikák. A fantázia és 

képzelet aktiválása a 

megismerés érdekében. 

Tartalommondás, 

verstanulás. Találós kérdések 

alkotása. Szavak jelentésének 

keresése 

gyermeklexikonokban. 

Szövegértés rajzos 

feladatokkal. Szituációs 

játékok. 

 

A tanuló 

 a tanító irányításával 

motiváltan tanul; 

 a tanulási folyamat során 

változatos tevékenységeket 

és több érzékszervet is 

használ; 

 szöveghűen felidézi a 

következő szépirodalmi 

műveket, illetve azok 

részleteit: 2-3 mondóka, 

József Attila: Altató; Nemes 

Nagy Ágnes: Nyári rajz; 

Petőfi Sándor: Anyám tyúkja, 

Tamkó Sirató Károly egy 

verse, Weöres Sándor három 

költeménye; kortárs magyar 

lírikusok műveiből néhány 

alkotás. 

Matematika; 

környezetismeret: 

önálló tanulás. 

 

Vizuális kultúra: A 

szöveget alkotó 

betűformák és a 

közlési tartalmak 

kapcsolatának 

felismerése. Kép és 

szöveg 

kompozíciós 

kapcsolatának 

elemzése.  

Mesék, 

gyermekirodalmi 

alkotások és azok 

animációs, filmes 

adaptációinak 

összehasonlítása, 

feldolgozása. Az 

olvasott/felolvasott 

szöveghez és a 

levetített 

adaptációhoz 

kapcsolódó 

élmények 

megjelenítése és 

feldolgozása (pl. 
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rajzzal, 

montázskészítéssel)

. 

Az életkori 

sajátosságokhoz 

igazodó 

internethasználat 

kockázatainak és 

lehetőségeinek 

felismerése (pl. 

gyermekbarát 

honlapok 

böngészése). 

 

 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az 

első  évfolyamos 

ciklus végén 

A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció 

alapvető szabályaival, alkalmazza őket. Értse meg az egyszerű 

magyarázatokat, utasításokat és társai közléseit. A kérdésekre értelmesen 

válaszoljon. Aktivizálja a szókincsét a szövegalkotó feladatokban. 

Használja a bemutatkozás, a felnőttek és a kortársak megszólításának és 

köszöntésének udvarias nyelvi formáit. Legyen képes összefüggő 

mondatok alkotására. Követhetően számoljon be élményeiről, olvasmányai 

tartalmáról. Szöveghűen mondja el a memoritereket. 

Ismerje az írott és nyomtatott betűket, rendelkezzen megfelelő szókinccsel. 

Ismert és begyakorolt szöveget folyamatosságra, pontosságra törekvően 

olvasson fel. Tanítója segítségével emelje ki az olvasottak lényegét. Írása 

legyen rendezett, pontos. 

 Idézze fel és alkalmazza a helyesírási szabályokat a begyakorolt szókészlet 

szavaiban.  

Legyen tisztában a tanulás alapvető céljával, ítélőképessége, erkölcsi, 

esztétikai és történeti érzéke legyen az életkori sajátosságoknak 

megfelelően fejlett. Legyen nyitott, motivált az anyanyelvi képességek 

fejlesztése területén. 
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MATEMATIKA 

 

ÓRASZÁM 1. ÉVF: 144 ÓRA 

KERETTANTERVBEN TARTALOMMAL: 129,5 ÓRA 

KIDOLGOZÁSRA VÁRÓ: 14,5 ÓRA 

 

 

 

Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint 

tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. 

A matematika tanulása érzelmi és motivációs vonatkozásokban is formálja, gazdagítja a 

személyiséget, fejleszti az önálló rendszerezett gondolkodást, és alkalmazásra képes tudást hoz 

létre. A matematikai gondolkodás fejlesztése segíti a gondolkodás általános kultúrájának 

kiteljesedését. 

A matematikatanítás feladata a matematika különböző arculatainak bemutatása. A 

matematika: kulturális örökség; gondolkodásmód; alkotó tevékenység; a gondolkodás 

örömének forrása; amintákban, struktúrákban tapasztalható rend és esztétikum megjelenítője; 

önálló tudomány; más tudományok segítője; a mindennapi élet része és a szakmák eszköze. 

A tanulók matematikai gondolkodásának fejlesztése során alapvető cél, hogy mind 

inkább ki tudják választani és alkalmazni tudják a természeti és társadalmi jelenségekhez 

illeszkedő modelleket, gondolkodásmódokat (analógiás, heurisztikus, becslésen alapuló, 

matematikai logikai, axiomatikus, valószínűségi, konstruktív, kreatív stb.), módszereket 

(aritmetikai, algebrai, geometriai, függvénytani, statisztikai stb.) és leírásokat. A matematikai 

nevelés sokoldalúan fejleszti a tanulók modellalkotó tevékenységét. Ugyanakkor fontos a 

modellek érvényességi körének és gyakorlati alkalmazhatóságának eldöntését segítő 

képességek fejlesztése. Egyaránt lényeges a reproduktív és a problémamegoldó, valamint az 

alkotó gondolkodásmód megismerése, elsajátítása, miközbennem szorulhat háttérbe az 

alapvető tevékenységek (pl. mérés, alapszerkesztések), műveletek (pl. aritmetikai, algebrai 

műveletek, transzformációk) automatizált végzése sem. A tanulás elvezethet a matematika 

szerepének megértésére a természet- és társadalomtudományokban, a humán kultúra számos 

ágában. Segít kialakítani a megfogalmazott összefüggések, hipotézisek bizonyításának igényét. 

Megmutathatja a matematika hasznosságát, belső szépségét, az emberi kultúrában betöltött 

szerepét. Fejleszti a tanulók térbeli tájékozódását, esztétikai érzékét. 

A tanulási folyamat során fokozatosan megismertetjük a tanulókkal a matematika belső 

struktúráját (fogalmak, axiómák, tételek, bizonyítások elsajátítása). Mindezzel fejlesztjük a 

tanulók absztrakciós és szintetizáló képességét. Az új fogalmak alkotása, az összefüggések 

felfedezése és az ismeretek feladatokban való alkalmazása fejleszti a kombinatív készséget, a 

kreativitást, az önálló gondolatok megfogalmazását, a felmerült problémák megfelelő 

önbizalommal történő megközelítését, megoldását. A diszkussziós képesség fejlesztése, a 

többféle megoldás keresése, megtalálása és megbeszélése a többféle nézőpont érvényesítését, a 

komplex problémakezelés képességét is fejleszti. A folyamat végén a tanulók eljutnak az 

önálló, rendszerezett, logikus gondolkodás bizonyos szintjére. 

A műveltségi terület a különböző témakörök szerves egymásra épülésével kívánja 

feltárni a matematika és a matematikai gondolkodás világát. A fogalmak, összefüggések 

érlelése és a matematikai gondolkodásmód kialakítása egyre emelkedő szintű spirális felépítést 
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indokol – az életkori, egyéni fejlődési és érdeklődési sajátosságoknak, a bonyolódó 

ismereteknek, a fejlődő absztrakciós képességnek megfelelően. Ez a felépítés egyaránt lehetővé 

teszi a lassabban haladókkal való foglalkozást és a tehetség kibontakoztatását. 

A matematikai értékek megismerésével és a matematikai tudás birtokában a tanulók 

hatékonyan tudják használni a megszerzett kompetenciákat az élet különböző területein. A 

matematika a maga hagyományos és modern eszközeivel segítséget ad a természettudományok, 

az informatika, a technikai, a humán műveltségterületek, illetve a választott szakma 

ismeretanyagának tanulmányozásához, a mindennapi problémák értelmezéséhez, leírásához és 

kezeléséhez. Ezért a tanulóknak rendelkezniük kell azzal a képességgel és készséggel, hogy 

alkalmazni tudják matematikai tudásukat, és felismerjék, hogy a megismert fogalmakat és 

tételeket változatos területeken használhatjuk Az adatok, táblázatok, grafikonok 

értelmezésének megismerése nagyban segítheti a mindennapokban, és különösen a média 

közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai 

szövegek értelmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, 

pontos használatát, a jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és szóban egyaránt. 

A tanulók rendszeresen oldjanak meg önállóan feladatokat, aktívan vegyenek részt a 

tanítási, tanulási folyamatban. A feladatmegoldáson keresztül a tanuló képessé válhat a pontos, 

kitartó, fegyelmezett munkára. Kialakul bennük az önellenőrzés igénye, a sajátunkétól eltérő 

szemlélet tisztelete. Mindezek érdekében is a tanítás folyamában törekedni kell a tanulók 

pozitív motiváltságának biztosítására, önállóságuk fejlesztésére. A matematikatanítás, -tanulás 

folyamatában egyre nagyobb szerepet kaphat az önálló ismeretszerzés képességnek fejlesztése, 

az ajánlott, illetve az önállóan megkeresett, nyomtatott és internetes szakirodalom által. A 

matematika lehetőségekhez igazodva támogatni tudja az elektronikus eszközök 

(zsebszámológép, számítógép, grafikus kalkulátor), az internet, az oktatóprogramok stb. 

célszerű felhasználását, ezzel hozzájárul a digitális kompetencia fejlődéséhez. 

A tananyag egyes részleteinek csoportmunkában való feldolgozása, a 

feladatmegoldások megbeszélése az együttműködési képesség, a kommunikációs képesség 

fejlesztésének, a reális önértékelés kialakulásának fontos területei. Ugyancsak nagy gondot kell 

fordítani a kommunikáció fejlesztésére (szövegértésre, mások szóban és írásban közölt 

gondolatainak meghallgatására, megértésére, saját gondolatok közlésére), az érveken alapuló 

vitakészség fejlesztésére. A matematikai szöveg értő olvasása, tankönyvek, lexikonok 

használata, szövegekből a lényeg kiemelése, a helyes jegyzeteléshez szoktatás a felsőfokú 

tanulást is segíti.  

Változatos példákkal, feladatokkal mutathatunk rá arra, hogy milyen előnyöket jelenthet 

a mindennapi életben, ha valaki jártas a problémamegoldásban. A matematikatanításnak 

kiemelt szerepe van a pénzügyi-gazdasági kompetenciák kialakításában. Életkortól függő 

szinten, rendszeresen foglakozzunk olyan feladatokkal, amelyekben valamilyen probléma 

legjobb megoldását keressük. Szánjunk kiemelt szerepet azoknak az optimumproblémáknak, 

amelyek gazdasági kérdésekkel foglalkoznak, amikor költség, kiadás minimumát; elérhető 

eredmény, bevétel maximumát keressük. Fokozatosan vezessük be matematikafeladatainkban 

a pénzügyi fogalmakat: bevétel, kiadás, haszon, kölcsön, kamat, értékcsökkenés, -növekedés, 

törlesztés, futamidő stb. Ezek a feladatok erősítik a tanulókban azt a tudatot, hogy 

matematikából valóban hasznos ismereteket tanulnak, ill. hogy a matematika alkalmazása a 

mindennapi élet szerves része. Az életkor előrehaladtával egyre több példát mutassunk arra, 

hogy milyen területeken tud segíteni a matematika. Hívjuk fel a figyelmet arra, hogy milyen 

matematikai ismerteket alkalmaznak az alapvetően matematikaigényes, ill. a matematikát csak 

kisebb részben használó szakmák (pl. informatikus, mérnök, közgazdász, pénzügyi szakember, 

biztosítási szakember, ill. pl. vegyész, grafikus, szociológus stb.), ezzel is segítve a tanulók 

pályaválasztását. 
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A matematikához való pozitív hozzáállást nagyban segíthetik a matematika tartalmú 

játékok és a matematikához kapcsolódó érdekes problémák és feladványok. 

A matematika a kultúrtörténetnek is része. Segítheti a matematikához való pozitív 

hozzáállást, ha bemutatjuk a tananyag egyes elemeinek a művészetekben való alkalmazását. A 

motivációs bázis kialakításában komoly segítség lehet a matematikatörténet egy-egy 

mozzanatának megismertetése. 

Minden életkori szakaszban fontos a differenciálás. Ez nemcsak az egyéni igények 

figyelembevételét jelenti. Sokszor az alkalmazhatóság vezérli a tananyag és a tárgyalásmód 

megválasztását, más esetekben a tudományos igényesség szintje szerinti differenciálás 

szükséges. Egy adott osztály matematikatanítása során a célok, feladatok teljesíthetősége 

igényli, hogy a tananyag megválasztásában a tanulói érdeklődés és a pályaorientáció is szerepet 

kapjon. A matematikát alkalmazó pályák felé vonzódó tanulók gondolkodtató, kreativitást 

igénylő versenyfeladatokkal motiválhatók, a humán területen továbbtanulni szándékozók 

számára érdekesebb a matematika kultúrtörténeti szerepének kidomborítása, másoknak a 

középiskolai matematika gyakorlati alkalmazhatósága fontos. A fokozott szaktanári figyelem, 

az iskolai könyvtár és az elektronikus eszközök használatának lehetősége segíthetik az 

esélyegyenlőség megvalósulását. 

Az iskoláztatás kezdő szakaszában a matematikatanulás-tanítás célja, hogy formálódjon 

és gazdagodjon a gyermekek személyisége és gondolkodása. Az életkori sajátosságoknak 

megfelelően játékos tevékenységekkel, a fokozatosság elvének betartásával és a 

tapasztalatokon alapuló megismerési módszerek alkalmazásával jutunk közelebb a matematika 

tudományának megismeréséhez. Ezért a manuális, tárgyi tevékenységek szükségesek a 

fogalmak kellően változatos, gazdag, konkrét tartalmának megismeréséhez. 

Alapvető fontosságú a tapasztalatszerzéssel megérlelt fogalmak alapozása, alakítása, 

egyes matematikai tartalmak értő ismerete, a helyes szövegértelmezés és a matematikai 

szaknyelv használatának előkészítése, egyes fogalmak pontos használata. A tanulók aktív 

cselekvő tevékenységén keresztül erősödik az akarati, érzelmi önkifejező képességük, 

kommunikációjuk, együttműködési készségük, önismeretük. A sokszorosan (tévedésekkel és 

korrekcióval) bejárt utak nélkül nincs mód az önálló ismeretszerzés megtanulására. A gyerekek 

tempójának megfelelően haladva, az alaposabb, mélyebb tudás kiépítésére helyezzük a 

hangsúlyt. Apró lépésekkel, spirális felépítésben dolgozzuk fel a tananyagot.  

Fontos, hogy biztosított legyen a gyerekek számára az alkotás lehetősége, melyben 

megnyilvánulhat kreativitásuk, fejlődhet kezdeményező és problémamegoldó képességük. Ez 

lehet az alapja a konstruktív gondolkodásuk kialakulásának, valamint ennek során a tanulók 

felkészülnek az önálló ismeretszerzésre, az örömet nyújtó egész életen át tartó tanulásra. Ebben 

a korban a képességfejlesztésnek, a kreatív és kritikai gondolkodás kialakításának van kiemelt 

szerepe. Ez a szakasz a tanulói kíváncsiságra és érdeklődésre épít, és ezáltal fejleszti a tanulók 

megismerési és gondolkodási képességét. Az önellenőrzés képességének fejlesztésével további 

felfedezésre, kutatásra ösztönöz. 

Az alsó tagozatos matematikaoktatás fontos feladata felfedeztetni a matematika és a 

valóság elemi kapcsolatát; kialakítani a helyes tanulási szokásokat, az önálló ismeretszerzés 

képességét az alapvető ismeretek közös, de egyre önállóbb feldolgozásával és alkalmazásával; 

fejleszteni a problémafelismerő és problémamegoldó, alkotó gondolkodásmódot; biztos szám- 

és műveletfogalmat kialakítani, fejleszteni a számolási készséget. 

A tantárgyi oktató-, ismeretterjesztő- és fejlesztő számítógépes programok használata a 

helyi lehetőségekhez mérten kerüljön bele az iskola pedagógiai programjába, a helyi tantervbe. 
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1. évfolyam 

 

Tematikai 

egység 

/Fejlesztési cél 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, 

matematikai logika, kombinatorika, gráfok 

Órakeret 

folyamat

os 

12 óra 

  10% - 

Előzetes tudás 

Tárgyak, személyek, dolgok csoportosítása. Irányok (lent, 

fent, jobbra, balra) ismerete. Egyszerű utasítások 

megértése, annak megfelelő tevékenység. A feladat 

gondolati úton való megoldásának képessége (helykeresés, 

párválasztás, eszközválasztás). Tevékenységekben 

(rajzaiban) újszerű ötletek, kreativitás, fantázia 

megjelenése. 

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Egyszerű matematikai szakkifejezések, jelölések 

megismertetése. Az összehasonlítás képességének 

fejlesztése. Tárgyak, személyek, dolgok jellemzése egy-két 

tulajdonsággal. Halmazszemlélet megalapozása. 

Gondolatok, megfigyelések többféle módon történő 

kifejezése.  

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 

Tárgyak, személyek, dolgok 

összehasonlítása, 

válogatása, rendezése, 

csoportosítása, halmazok 

képzése közös 

tulajdonságok alapján. 

Összességek alkotása adott 

feltétel szerint, 

halmazalkotás. 

Személyekkel vagy 

tárgyakkal kapcsolatos 

jellemzők azonosítása, 

összegyűjtése, 

csoportosítása pl. interaktív 

tábla segítségével. 

Környezetismeret: 

tárgyak, 

élőlények 

összehasonlítása, 

csoportosítása 

különböző 

tulajdonságok 

alapján, pl. 

élőhely, 

táplálkozási mód 

stb. 

 

Állítások 

igazságtartalmának 

eldöntése. 

Több, kevesebb, 

ugyanannyi szavak értő 

ismerete, használata. 

Relációszókincs: kisebb, 

nagyobb, egyenlő. 

Jelrendszer ismerete és 

használata (=, <, >). 

Lehetőség szerint 

számítógépes, interaktív 

Környezetismeret: 

természeti 

jelenségekről tett 

igaz-hamis 

állítások. 
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Egyszerű matematikai 

szakkifejezések és jelölések 

bevezetése a fogalmak 

megnevezésére. 

táblához kapcsolódó 

oktatóprogramok 

alkalmazása. 

Halmazok számossága. 

Halmazok összehasonlítása. 

Megállapítások: mennyivel 

több, mennyivel kevesebb, 

hányszor annyi elemet 

tartalmaz. Csoportosítások. 

Állítások megfogalmazása. 

Összehasonlítás, azonosítás, 

megkülönböztetés. 

Tantárgyi oktató- és 

ismeretterjesztő programok 

futtatása. 

Testnevelés és 

sport: párok, 

csoportok 

alakítása.  

 

Magyar nyelv és 

irodalom: szavak 

csoportosítása 

szótagszám 

szerint. 

 

Néhány elem sorba 

rendezése próbálgatással. 

Finommotoros 

koordinációk: apró tárgyak 

rakosgatása. 

Testnevelés és 

sport: sorban 

állás különböző 

szempontok 

szerint. 

 

Kulcsfogalma

k/ fogalmak 

Több, kevesebb, ugyanannyi, kisebb, nagyobb, egyenlő.  

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

2. Számelmélet, algebra 

Órakeret 73,5 óra 

  10% 14,5 óra 

Előzetes tudás 

Számolás szóban egyesével 10-ig. Személyek, dolgok 

számlálása tízig.  Számok mutatása ujjaikkal. Elemi 

mennyiségi ismeretek: mennyiségek megkülönböztetése 

(nagyobb, kisebb, több, kevesebb, semmi). Párba rendeződés 

képessége (kettesével sorakozás), párok összeválogatása 

(cipők, kesztyűk). 

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Számlálás, számolási készség fejlesztése. A tartós figyelem 

fejlesztése. 

Kétváltozós műveletek értelmezésének tapasztalati 

előkészítése. Az összeadás, kivonás, bontás, pótlás 

fogalmának kialakítása, elmélyítése és a műveletek 

elvégzése az adott számkörben. A matematikai szaknyelv 

életkornak megfelelő használata. 

Elnevezések, jelölések használata, számolási eljárások 

alkalmazása.  
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Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Számfogalom kialakítása 20-

as számkörben. A valóság és a 

matematika elemi 

kapcsolatainak felismerése. 

Tárgyak megszámlálása 

egyesével, kettesével. Számok 

nevének sorolása, növekvő és 

csökkenő sorrendben. 

Kirakások, leolvasások. 

Halmazok számossága. 

Számlálás, számolási készség 

fejlesztése. 

A szám- és műveletfogalom 

tapasztalati úton való 

alakítása. 

Számok közötti összefüggések 

felismerése, a műveletek 

értelmezése tárgyi 

tevékenységgel és szöveg 

alapján.  

Fejben történő számolási 

képesség fejlesztése. 

A valóság és a matematika 

elemi kapcsolatainak 

felismerése. 

Tárgyak megszámlálása 

egyesével, kettesével. 

Analógiás gondolkodás 

alapozása. 

Környezetismeret: 

tapasztalatszerzés a 

közvetlen és tágabb 

környezetben, tárgyak 

megfigyelése, 

számlálása. 

 

 Testnevelés és 

sport: lépések, mozgások 

számlálása. 

  

Ének-zene: ritmus, taps. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: mesékben 

előforduló számok. 

Számok írása, olvasása 20-ig,   

 

Számok képzése, bontása 

helyi érték szerint. 

Egyedi tapasztalatok 

értelmezése (pl. ujjszámolás). 

Számjelek használata. 

Jelek szerepe, írása, használata 

és értelmezése. 

 A számok 

számjegyekkel történő helyes 

leírásának fejlesztése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: számjegyek 

formázása gyurmából, 

emlékezés tapintás 

alapján a számjegyek 

formájára. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: betűelemek 

írása. 

Számok becsült és valóságos 

helye a számegyenesen 

(egyes, tízes) 

számszomszédok. Számok 

nagyság szerinti 

összehasonlítása. Számok 

egymástól való távolsága a 

számegyenesen. 

Bontott alakú számok helye a 

számegyenesen. 

Nyitott mondatok megoldása 

igazsághalmazának keresése. 

Mennyiségek megfigyelése, 

összehasonlítása. 

A mennyiségi viszonyok 

jelölése nyíllal, relációjellel. 

A tájékozódást segítő 

viszonyok megismerése: 

között, mellett. 

Tájékozódás a tanuló saját 

testéhez képest (bal, jobb). 

Tájékozódás lehetőleg 

interaktív program 

használatával is.  

Testnevelés és sport: 

tanulók elhelyezkedése 

egymáshoz viszonyítva. 

 

Vizuális kultúra: 

tájékozódás a síkon 

ábrázolt térben. 
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Számok összeg- és 

különbségalakja. 

Összegalakok kirakása színes 

rúddal. 

Számok összeg- és 

különbségalakjának 

előállítása, leolvasása 

kirakással, rajzzal. 

Megfigyelés, rendszerezés, 

általánosítás. 

Állítások megfogalmazása. 

 

 Darabszám, sorszám, 

és mérőszám fogalmának 

megkülönböztetése. 

 Számok tulajdonságai: 

páros, páratlan. 

Darabszám, sorszám és 

mérőszám szavak értő 

ismerete és használata. 

Tulajdonságok felismerése, 

megfogalmazása. 

Számok halmazokba sorolása. 

Lehetőleg tantárgyi 

oktatóprogram használata 

páratlan-páros tulajdonság 

megértéséhez. 

 Környezetismeret: 

természeti tárgyak 

megfigyelése, 

számlálása. 

A római számok írása, 

olvasása I, V, X jelekkel. 

A római számok története. 

 Magyar nyelv és 

irodalom: könyvekben a 

fejezetszám kiolvasása. 

 

Környezetismeret: 

eligazodás a hónapok 

között, 

Összeadás, kivonás 

értelmezése. 

Az összeadás és a kivonás 

kapcsolata. 

Az összeadás tagjainak 

felcserélhetősége. 

Műveletfogalom alapozása, 

összeadás, kivonás 

értelmezése többféle módon. 

Műveletek tárgyi 

megjelenítése, matematikai 

jelek, műveleti jelek 

használata. 

A megfigyelőképesség 

fejlesztése konkrét 

tevékenységeken keresztül. 

Összeadás, kivonás hiányzó 

értékeinek meghatározása 

(pótlás). 

Műveletek megfogalmazása, 

értelmezése. 

A műveletek elvégzése fejben 

és írásban több tag esetén is. 

Tantárgyi fejlesztőprogram 

használata. 
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Szöveges feladat értelmezése, 

megoldása. 

Megoldás próbálgatással, 

következtetéssel. 

Ellenőrzés. Szöveges 

válaszadás. 

Tevékenységről, képről, 

számfeladatról szöveges 

feladat alkotása, leírása a 

matematika nyelvén. 

Összetett szöveges feladatok. 

Fordított szövegezésű 

feladatok.  

Mondott, illetve olvasott 

szöveg értelmezése, eljátszása, 

megjelenítése rajz 

segítségével, adatok, 

összefüggések kiemelése, 

leírása számokkal. 

Állítások, kérdések 

megfogalmazása képről, 

helyzetről, történésről szóban, 

írásban. 

Lényegkiemelő és probléma-

megoldó képesség formálása 

matematikai problémák 

ábrázolásával, szöveges 

feladatok megfogalmazásával. 

Vizuális kultúra: hallott, 

látott, elképzelt 

történetekvizuális 

megjelenítése. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: az olvasott, 

írott szöveg megértése, 

adatok keresése, 

információk kiemelése. 

Szimbólumok használata 

matematikai szöveg leírására, 

az ismeretlen szimbólum 

kiszámítása. 

  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Összeg, tag, különbség, számegyenes, művelet, páros, páratlan, egy- és 

kétjegyű számok, darabszám, sorszám, felcserélhetőség. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Függvények, az analízis elemei 

Órakeret 

 

16 óra 

  10% - 

Előzetes tudás Tárgyak sorba rendezésének képessége (szín-, méret-, 

forma szerint). Előrajzolás után díszítő sor rajzolása, a 

minták váltakozásával. Az idő múlásának megfigyelése, 

periódikusan ismétlődő események a napi 

tevékenységekben. 

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Számok, mennyiségek közötti viszonyokra vonatkozóan 

egyszerű megállapítások megfogalmazása. Változások 

észrevétele, megfigyelése, indoklása. 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

 

A sorozat fogalmának 

kialakítása. 

Tárgy-, jel- és 

számsorozatok 

szabályának felismerése. 

Növekvő és csökkenő 

sorozatok. 

Sorozat képzése tárgyakból, 

jelekből, alakzatokból, 

számokból. 

Számsorozat szabályának 

felismerése, folytatása, 

kiegészítése megadott vagy 

 Ének-zene: 

periodikusság zenei 

motívumokban. 
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felismert összefüggés 

alapján. 

Az összefüggéseket felismerő 

és a rendező képesség 

fejlesztése a változások, 

periodikusság, ritmus, 

növekedés, csökkenés 

megfigyelésével. 

Megkezdett sorozatok 

folytatása adott szabály 

szerint. 

Összefüggések, szabályok.  

 

Számok mennyiségek közti 

kapcsolatok és jelölésük 

nyíllal. 

 

Számok táblázatba 

rendezése. 

Számpárok közötti 

kapcsolatok. 

Egyszerűbb összefüggések, 

szabályszerűségek 

felismerése. 

 Szabályjátékok 

alkotása. 

Kreativitást fejlesztő 

feladatsorok megoldása. 

 

Változó helyzetek 

megfigyelése, a változás 

jelölése nyíllal. 

  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sorozat, számsorozat, növekvő, csökkenő. Szabály, 

kapcsolat. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Geometria 

Órakeret 

 

23 óra 

  10% - 

Előzetes tudás 

Formák között különbség felismerése (kerek, szögletes). Az 

azonos formák közül az eltérők kiválogatásának képessége. 

Adott formák összekapcsolása tárgyakkal. Térbeli 

tájékozódás a testsémáknak megfelelően. 

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Megfigyelőképesség, tartós figyelem fejlesztése. 

Feladattudat és feladattartás fejlesztése. Térszemlélet 

kialakításának alapozása. Finommotorikus mozgás 

fejlesztése. Pontosság, tervszerűség, kitartás a munkában. 

Helyes és biztonságos eszközkezelés. A környezet 

megismerésének igénye. Mennyiségfogalmak kialakítása a 

100-as számkörben, mérések alkalmilag választott és 

szabvány mérőeszközökkel. Gyakorlottság kialakítása 

tényleges mérésekben. Irányok megismerése, alkalmazása. 
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Ismeretek Fejlesztési 

követelmények 

Kapcsolódási pontok  

Az egyenes és görbe vonal 

megismerése. 

Tudatos megfigyelés. 

Egyenes rajzolása 

vonalzóval. 

Objektumok alkotása 

szabadon. 

Környezetismeret: 

közvetlen környezet 

megfigyelése a testek 

formája szerint 

(egyenes és görbe 

vonalak keresése). 

 

Tengelyesen tükrös 

alakzat előállítása 

hajtogatással, nyírással, 

megfigyelése tükör 

segítségével. 

A tapasztalatok 

megfogalmazása. 

 

A tükrös alakzatokhoz 

kapcsolódó képek 

megtekintése, jellemzése. 

Környezetismeret: 

alakzatok formájának 

megfigyelése a 

környezetünkben. 

 

Sík- és térbeli alakzatok 

megfigyelése, 

szétválogatása, 

megkülönböztetése. 

Síkidom és test 

különbségének 

megfigyelése. 

Síkidomok előállítása 

hajtogatással, nyírással, 

rajzolással.  

Testek építése testekből 

másolással, vagy szóbeli 

utasítás alapján. 

Vizuális kultúra; 

környezetismeret: 

tárgyak egymáshoz való 

viszonyának, 

helyzetének, arányának 

megfigyelése. 

 

Síkidomok. (négyzet, 

téglalap, háromszög, kör). 

Tulajdonságok, 

kapcsolatok, azonosságok 

és különbözőségek. 

Síkidomok rajzolása 

szabadon és szavakban 

megadott feltétel szerint. 

Összehasonlítás. 

Fejlesztőprogram 

használata 

formafelismeréshez, 

azonosításhoz, 

megkülönböztetéshez. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: vonalzó 

használata. 

 

 Tájékozódás, 

helymeghatározás, 

irányok, 

irányváltoztatások. 

Mozgási memória 

fejlesztése nagytesti 

mozgással, mozgássor 

megismétlése. 

Térbeli tájékozódás 

fejlesztése. 

Tájékozódás síkban (pl. 

füzetben, könyvben, 

négyzethálós papíron). 

Interaktív programok 

Környezetismeret: az 

osztályterem 

elhelyezkedése az 

iskolában, az iskola 

elhelyezkedése a 

településen. 

 

Testnevelés és sport: 

térbeli tudatosság, 

elhelyezkedés a térben, 
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használata. mozgásirány, útvonal, 

kiterjedés. 

Összehasonlítások a 

gyakorlatban: (rövidebb-

hosszabb, magasabb-

alacsonyabb). 

Összehasonlítás, 

azonosítás, 

megkülönböztetés. 

Együttműködő képesség 

fejlesztése (pl. tanulók 

magasságának 

összemérése). 

Környezetismeret: 

közvetlen környezetünk 

mérhető tulajdonságai. 

 

Hosszúság, tömeg, 

űrtartalom idő.  

Mérőszám és 

mértékegység. 

Mérőeszközök. 

Mérések alkalmi és 

szabvány egységekkel: 

hosszúság, tömeg, 

űrtartalom, idő. 

Szabvány mértékegységek 

megismerése: cm, dm, m, 

dkg, kg, cl, dl, l, perc, óra, 

nap, hét, hónap, év. 

Mennyiségek becslése. 

A becslés és mérés 

képességének fejlesztése 

gyakorlati 

tapasztalatszerzés alapján. 

Mérőeszközök használata 

gyakorlati mérésekre. 

Azonos mennyiségek 

mérése különböző 

mértékegységekkel. 

Különböző mennyiségek 

mérése azonos egységgel. 

Mennyiségek közötti 

összefüggések 

megfigyeltetése 

tevékenykedtetéssel. 

Testnevelés és sport; 

ének-zene: időtartam 

mérése egységes 

tempójú mozgással, 

hanggal, 

szabványegységekkel.  

 

Környezetismeret: 

hosszúság, tömeg, 

űrtartalom, idő és 

mértékegységeik. 

 

A gyerekeknek szóló 

legelterjedtebb 

elektronikus 

szolgáltatások 

megismerése. 

Például irányított keresés 

ma már nem használatos 

mértékegységekről. 

  

Átváltások szomszédos 

mértékegységek között, 

mérőszám és 

mértékegység viszonya. 

Mennyiségek közötti 

összefüggések 

megfigyelése. 

Tárgyak, személyek, 

alakzatok 

összehasonlítása 

mennyiségi 

tulajdonságaik alapján 

(magasság, szélesség, 

hosszúság, tömeg, 

űrtartalom). 

Interaktív programok 

használata. 

Környezetismeret; 

technika, életvitel és 

gyakorlat: mérések a 

mindennapokban. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Egyenes és görbe vonal, szimmetria, mértékegység, 

mérőszám, hosszúság, űrtartalom, tömeg, idő, mérőeszköz, 

síkidom, test. Becslés, átváltás. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Statisztika, valószínűség 

Órakeret 

  

5 óra 

  10% - 

Előzetes tudás  Adatok gyűjtése megfigyelt történésekről.   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Közös munka (páros- és csoportmunka) vállalása. 

Együttműködés, egymásra figyelés. A világ 

megismerésének igénye. Önismeret: pontosság, 

tervszerűség, monotonitás tűrése. 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

 

Valószínűségi 

megfigyelések, játékok, 

kísérletek. 

A matematikai 

tevékenységek iránti 

érdeklődés felkeltése 

matematikai játékok 

segítségével. 

Sejtések megfogalmazása, 

divergens gondolkodás. 

  

Tapasztalatszerzés a 

véletlenről és a biztosról. 

Tudatos megfigyelés. 

A gondolkodás és a nyelv 

összefonódása. 

  

Események, ismétlődések 

játékos tevékenység során. 

Célirányos, akaratlagos 

figyelem fejlesztése. 
  

A lehetetlen fogalmának 

tapasztalati előkészítése. 

Adatgyűjtés célirányos 

megválasztásával a 

környezettudatos 

gondolkodás fejlesztése. 

  

Statisztika. 

Adatok gyűjtése megfigyelt 

történésekről, mért vagy 

számlált adatok lejegyzése 

táblázatba. 

 

Események megfigyelése. 

Szokások kialakítása az 

adatok lejegyzésére. 

Adatokról megállapítások 

megfogalmazása: egyenlő 

adatok, legkisebb, 

legnagyobb adat 

kiválasztása. 

Adatgyűjtés elektronikus 

információforrások 

segítségével. 

Információforrások, 

adattárak használata. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Véletlen, biztos, lehetetlen, táblázat, statisztika, adat.  

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

két évfolyamos 

ciklus végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

 Halmazok összehasonlítása az elemek száma szerint. Halmazalkotás. 

 Állítások igazságtartalmának eldöntése. Állítások megfogalmazása. 

 Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés. Közös tulajdonság 

felismerése, megnevezése. 

 Több, kevesebb, ugyannyi fogalmának helyes használata. 

 Néhány elem sorba rendezése próbálgatással. 

 

Számtan, algebra 

– Számok írása, olvasása (100-as számkör). Helyi érték ismerete. 

– Római számok írása, olvasása (I, V, X). 

– Számok helye a számegyenesen. Számszomszédok értése. Természetes 

számok nagyság szerinti összehasonlítása. 

– Számok képzése, bontása helyi érték szerint. 

– Matematikai jelek: +, –, •, :, =, <, >, ( ) ismerete, használata. 

– Összeadás, kivonás, szorzás, osztás szóban és írásban. 

– Szorzótábla ismerete a százas számkörben. 

– A műveletek sorrendjének ismerete. 

– Szöveges feladat értelmezése, megjelenítése rajz segítségével, leírása 

számokkal. 

– Páros és páratlan számok megkülönböztetése. 

– Szimbólumok használata matematikai szöveg leírására, az ismeretlen 

szimbólum kiszámítása. 

 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

– Növekvő és csökkenő számsorozatok szabályának felismerése, a sorozat 

folytatása. 

– Számpárok közötti kapcsolatok felismerése. 

 

Geometria 

– Vonalak (egyenes, görbe) ismerete. 

– A test és a síkidom megkülönböztetése. 
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– Testek építése szabadon és megadott feltételek szerint. 

– Tájékozódási képesség, irányok ismerete. 

– A hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérése. A szabvány 

mértékegységek: cm, dm, m, cl, dl, l, dkg, kg, perc, óra, nap, hét, hónap, 

év. Átváltások szomszédos mértékegységek között. Mennyiségek 

közötti összefüggések felismerése. Mérőeszközök használata. 

 

Valószínűség, statisztika 

– Adatokról megállapítások megfogalmazása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERKÖLCSTAN 

Alsóban az erkölcstant tanító tanítja 

ÉVES ÓRASZÁM 1. ÉVF: 36 ÓRA 

KERETTANTERVBEN TARTALOMMAL: 32,5 ÓRA 

KIDOLGOZÁSRA VÁRÓ: 3,5 ÓRA 

 

 

Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, 

értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése, 

alakítása. A multidiszciplináris jellegű tantárgy legfontosabb pedagógiai jellemzője ezért az 
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értékek közvetítése, valamint az, hogy társadalmunk közös alapvető normái egyre inkább a 

tanulók viselkedésének belső szabályozó erőivé váljanak.  

A tantárgy középpontjában a formálódó gyermeki személyiség áll – testi, szellemi és 

lelki értelemben. Ez határozza meg a tanulás-tanítás folyamatát, illetve a tartalmának 

szerkezetet.  Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, valamint hazánk Alaptörvénye rögzíti 

az ember elidegeníthetetlen jogát az élethez és a szabadsághoz, következésképpen az erkölcstan 

a személy egyediségét és méltóságát helyezi a középpontba. Erre az alapelvre kell épülnie 

minden társas kapcsolatnak és közösségi szerveződésnek. Az erkölcstan magába foglalja az 

ember minden fontos viszonyulását – önmagához, társaihoz és közösségeihez, környezetéhez 

és a világhoz –, mert ezek alapozzák meg azt az értékrendet, amelyre az ember döntései során 

támaszkodhat.  

Az erkölcsi nevelés fő célja a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, az európai 

civilizációban általánosan elfogadott erkölcsi értékek tanulmányozása és ezek alkalmazása a 

mindennapokban – azzal a szándékkal, hogy mindez segítségükre legyen a megfelelő 

életvezetés és értékrend kialakításában, az önálló véleményformálásban, erkölcsi problémáik 

tudatosításában és a felelős döntéshozatalban. Az erkölcsi kérdésekről való gondolkodás során 

az elemi értékek fokozatosan értékrenddé, többé-kevésbé koherens, folyamatosan formálódó 

meggyőződésekké állnak össze, amelyek később meghatározó módon befolyásolják a 

felnőttkori életmódot, életfelfogást és életminőséget. 

A cselekedetek és az elmulasztott cselekedetek, a társadalmi teljesítmények 

megítéléséről azonban csak akkor folyhat értelmes párbeszéd, ha léteznek olyan erkölcsi 

alapelvek, amelyeket a nagy többség mértékadónak tart. Az értékrelativizmus elkerülése 

érdekében fontos tehát hangsúlyozni, hogy az erkölcstan tantárgy azoknak az alapértékeknek a 

megerősítésére törekszik, amelyek összhangban állnak az egyetemes és európai emberi 

értékrenddel, amely az Alaptörvényből is kiolvasható. 

A különböző társadalmakban azonban nem egészen egységes a közösnek tekinthető 

értékek és normák értelmezése – különösen olyankor nem, amikor ezek konkrét helyzetekben 

ütköznek egymással, vagy sajátos érdekek befolyásolják a róluk való gondolkodást. Ezért az 

értékek és a normák megítélése minden korban gyakran képezte vita és egyeztetés tárgyát a 

közösségeken belül – és sokszorosan így van ez napjainkban, amikor a környezet a 

korábbiaknál kevesebb biztos tájékozódási pontot kínál a fiatalok számára. A saját értékek 

keresése közben azonban fontos megérteni azt is, hogy az értékek sokfélék és kulturálisan 

változatosak, s a tanulóknak nyitottá kell válniuk a sajátjukétól eltérő értékrendek befogadására 

is. A magatartást befolyásoló értékek/erények egy része személyes jellegű, mivel az énnel és 

az identitással áll kapcsolatban. Más részük interperszonális – másokra és a hozzájuk fűződő 

kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű – 

közösségeinkhez és környezetünk egészéhez kapcsolódva fontos szerepet játszik abban, hogy 

világunk élhető és utódainkra is átörökíthető maradjon. 

Az erkölcsi érzék, illetve mélyebb szinten a lelkiismeret fejlesztése azt jelenti, hogy 

képessé tesszük gyermekeinket arra, hogy olyan értékeket erősítsenek meg magukban, amelyek 

egyszerre igazodnak az alapvető erkölcsi értékekhez, valamint saját és közösségeik érdekeihez. 

Közben pedig fejlődnek bennük azok a pozitív belső késztetések is, amelyek segítségükre 

vannak a jó és a rossz felismerésében, az elkövetett hibák kijavításában, valamint a bűntudat 

kezelésében. 

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek 

előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért az önálló, felelős és kritikai 

gondolkodás, valamint a tudatos cselekvés kialakulásának elősegítése. Ugyanilyen fontos 

jellemzője a felelős magatartásnak az empátia, a másik ember helyzetének megértése és 
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átérzése. Az erkölcsi nevelés alapvető feladata ezért a másokkal való törődés, a szolidaritás 

képességének erősítése is. S végül a felelős cselekvés harmadik elengedhetetlen összetevője az 

a képesség, hogy elvont, egyetemes nézőpontból is rá tudjunk tekinteni a dolgokra. Ebből a 

szempontból az erkölcsi nevelés fő feladata az igazságosság és a méltányosság elvének 

megértetése és elfogadtatása a gyerekekkel. A nevelés e három területének ugyanakkor szerves 

részét képezi az érzelmi intelligencia fejlesztése is, amely a viselkedést a kognitív szint alatt – 

e szintnél erősebben – befolyásolja, s amelynek hiánya, illetve fejletlensége elemi akadálya 

lehet a kívánatos értékek bensővé válásának. 

Az iskolai tanulásra jellemző módon az erkölcstan is számos ismeretet közvetít. A 

tantárgy felépítése azonban nem elsősorban ismeret-, hanem sokkal inkább érték- és 

fejlesztésközpontú. A fejlesztés célja a magatartást meghatározó erkölcsi kategóriák 

jelentéstartalmának évről évre való gazdagítása, az életkornak megfelelő szinten való 

megtapasztalása, tudatosítása, illetve szükség szerinti újrarendezése. Mindennek személyes 

tapasztalatokon, reflexiókon és véleményalkotáson kell nyugodnia. A tananyag felépítése ezért 

nem lineáris, hanem spirális szerkezetű. Az életkornak megfelelő résztémák és tevékenységek 

hátterében évről évre ugyanazok a nagy tematikai egységek térnek vissza – más-más konkrét 

előfordulási szinten, más-más hangsúlyokkal –, építve a korábbi tapasztalatokra, kiegészítve és 

szintetizálva azokat. A kétéves szakaszokon belül azonban sem a nagy témakörök, sem pedig a 

résztémák tantervi egymásutánja nem jelent előírt sorrendet. Az, hogy melyik kérdéskör mikor 

kerüljön sorra, leginkább helyben, a tanulócsoport ismeretében határozható meg. 

A tananyag tartalma inkább épül a hétköznapi életből merített és oda visszacsatolható 

tapasztalatokra, illetve személyes élményekre, mint elméleti jellegű ismeretekre. Ezeket 

természetes módon egészíthetik ki az életkornak megfelelő erkölcsi kérdéseket felvető 

történetek, mesék, mondák, irodalmi vagy publicisztikai szövegek, filmek vagy digitális 

formában elérhető egyéb tartalmak. Az erkölcstan a tanulókra nem közlések befogadóiként, 

hanem a tanulási folyamat aktív – gondolkodó, kérdező, mérlegelő, próbálkozó, vitatkozó és 

útkereső – résztvevőiként tekint. 

Mivel az erkölcsi nevelés már kisgyermekkorban, a családban elkezdődik, majd az 

óvodában és egyre táguló környezeti hatások között folytatódik – ideértve a kortársi csoportokat 

és a médiát is –, a gyerekek sem az első napon, sem pedig a későbbiekben nem „tiszta lapként” 

lépnek be az iskola kapuján. Valamilyen ösztönösen és/vagy tudatosan már meglévő erkölcsi 

rendet hoznak magukkal. Ezzel összhangban vagy ezzel vitatkozva kell megpróbálni segítséget 

nyújtani nekik ahhoz, hogy el tudjanak igazodni az egymásnak sokszor ellentmondó 

értéktartalmú információk, üzenetek között, illetve hogy választást igénylő helyzetekben 

lelkiismeretük szavára hallgatva, morálisan helyes döntéseket tudjanak hozni. 

Mivel ez sohasem jön létre a gyerekek személyes megérintődése és elhatározása nélkül, 

a pedagógus feladata nem erkölcsi kinyilatkoztatások megfogalmazása, az erkölcsi jóval 

kapcsolatos ismeretek vagy egyes értékek verbális hangoztatása, hanem elsősorban a figyelem 

ráirányítása a különböző élethelyzetek morális vonatkozásaira, a kérdezés, a gondolkodás és az 

állásfoglalás bátorítása, a szabad beszélgetések, valamint a nézőpontváltást gyakoroltató 

szerepjátékok és viták moderálása. Nem lehet azonban eléggé hangsúlyozni – különösen az 

általános iskolai korosztály esetében –, hogy az eredmény döntő mértékben nem a közlések 

tartalmán, hanem a közvetítés módján múlik. Egy hiteles felnőtt, akinek értékekkel kapcsolatos 

nézetei összhangban vannak a tetteivel, csupán a példája révén erősebb és maradandóbb 

erkölcsi hatást tud gyakorolni a gyerekekre, mint mások a szavaikkal. 

Az erkölcsi tanulást számos pedagógiai módszer és tevékenység segítheti, amelyek 

legfontosabb közös jellemzője az élményszerűség, a fizikai, szellemi és lelki értelemben vett 

cselekvő tanulói részvétel. Az erkölcstanórák kitüntetett munkaformája lehet sok egyéb mellett: 
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a szabad beszélgetés, az önkifejező alkotás, a vita, a szerepjáték, a megfigyelés, a kérdezés, a 

rendszerezés és az elemzés, valamint az iskolai és a helyi közösség életébe, esetleges 

problémáinak megoldásába, a különböző szintű kulturális és közösségi értékteremtésbe való 

tevékeny bekapcsolódás. Az erkölcsi nevelés jó lehetőségeit kínálják ugyanakkor az olyan 

tanórán kívüli formák is, mint például az iskolai hagyományok ápolása, a társak segítése, a helyi 

közösség számára végzett bármilyen hasznos tevékenység, illetve az önkéntes munka. 

Mindezzel összhangban az értékelés módja is eltér a hagyományos tantárgyi 

értékeléstől. Az osztályozás nélküli értékelés fontos területe lehet a kívánatos magatartási 

értékek rendszeres megerősítése – szóban vagy bármilyen egyéb formában – egyrészt a 

pedagógus, másrészt a társak és a közösség részéről. Az ilyen típusú visszajelzések 

befogadására jó keretet nyújthat a tanulói portfólió. Osztályzattal is értékelhető az egyéni vagy 

közös feladatokban való részvétel, illetve egy-egy konkrét tevékenység. Soha nem irányulhat 

viszont az értékelés azoknak a személyes vélekedéseknek a minősítésére vagy osztályozására, 

amelyek értékközpontú kialakítása a tantárgy lényegi funkciója. 

 

 

1. évfolyam 

 

Az iskolai erkölcsi nevelés nem előzmény nélküli: kisgyermekkori alapokra építhet. A 

kisgyermek azonosul a szeretett személyekkel. Az általuk megjelenített szociális normák 

alakítják első ítéleteit arról, hogy mi a jó és mi a rossz. Ezért fontos, hogy a pedagógus ismerje 

a szubkultúrá(ka)t, ahonnan tanítványai érkeznek. A gyermekek az óvodában megismerkednek 

a társas normák első intézményesített formáival, amelyek betartása révén tapasztalatokat 

szereznek a családnál tágabb közösséghez tartozás élményéről és rendjéről. A gyerekek 

többsége az óvodáskor végére érti meg teljesen, hogy a nem az ember állandó jellemzője, és 

többé-kevésbé kialakul nemi identitásuk. Négyéves koruk körül kezd formálódni etnikai 

identitásuk. Saját bőrszínükhöz és etnikumukhoz való viszonyuk alakulása azonban erősen 

függ attól, hogy az őket körülvevő szűkebb és tágabb környezet milyen képet alkot az ő 

csoportjukról mint egészről. Mások bántása és a másoknak való segítségnyújtás képessége – az 

agresszió és a proszociális viselkedés – általában hároméves kortól kezdve jelenik meg a 

gyerekek magatartásában. Mindkét viselkedési mód alakulása nagymértékben függ azonban a 

környezeti hatásoktól, és döntő módon visszahat a gyermek én-tudatának, illetve egész 

személyiségének fejlődésére. Az alapvető viselkedési normák az iskolába lépés idejére 

kezdenek rögzülni a gyerekekben, ami lehetőséget teremt arra, hogy fokozatosan 

megtanuljanak uralkodni saját késztetéseiken, és képesek legyenek érzelmeiket, mozgásukat, 

választásaikat ellenőrizni – vagyis fokozatosan képessé váljanak az önkontrollra.  

Az általános iskola 1. évfolyamán egyre több időt töltenek a gyerekek a kortársaikkal, s 

ennek eredményeként felerősödnek a versengések, az együttműködést igénylő helyzetekben 

átélt sikerek és kudarcok, illetve a külső visszajelzések. Ezek hatására spontán módon kezd 

átformálódni a gyerekek önértékelése. Ez a folyamat jó alapot kínál az önismeret és a társas 

kultúra, valamint a szociális kompetencia fejlődésének tudatos pedagógiai eszközökkel való 

támogatására. 

A tanulók megismerési folyamatai – az észlelés, a figyelem, az emlékezet, a képzelet és 

a gondolkodás – szintén jelentős változáson mennek át ebben az életszakaszban, amire az 

erkölcstanórákon is ráépülhet a szóbeli anyanyelvi kommunikáció célzott fejlesztése. 

Mindazonáltal az önkifejezés legjellemzőbb formája ebben az időszakban a tanulságok direkt 

módon való megfogalmazása helyett a mesélés, az élményeken alapuló rajzolás, festés, 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 1536 

mintázás és a mozgás. Ez jó lehetőséget teremt az esztétikai-művészeti tudatosság és 

kifejezőképesség életkornak megfelelő formálásához is. 

A nevelői közösségnek érzékenyen kell alkalmazkodnia az eltérő szociokulturális 

háttérrel rendelkező gyerekek magukkal hozott sokféle normájához, az ezekből fakadó 

kulturális és képességbeli sokszínűséghez. Egyúttal azonban – a családi érték- és 

normarendszert kiindulási alapnak tekintve –, el kell kezdenie támogatni a gyerekeket abban, 

hogy fokozatosan be tudjanak illeszkedni az iskolai közösség érték- és normavilágába. Nagyon 

fontos, hogy a pedagógus és a gyermek kapcsolatában ne jelenjék meg az agresszió semmilyen 

formája, és a tanító magatartása az általa is elvárt proszociális viselkedés mintáit közvetítse 

tanítványai felé. Ugyanilyen fontos, hogy kontroll alatt tartsa esetlegesen meglévő előítéleteit, 

valamint a tanítványai körében spontán módon megjelenő előítéletes viselkedési elemeket. 

Jelentős mértékben függ ugyanis ettől, hogy miként alakul az osztály kisebbség(ek)hez tartozó 

tagjainak énképe és autonóm erkölcse.  

Az 1–2. osztályosok gondolkodásának általános sajátossága a konkrét műveleti jelleg. 

Igazán tárgyak és események jelenlétében tudnak problémákat mérlegelni és megoldani. 

Hosszabb ideig képesek már szándékos figyelemre, de könnyebben tudnak valamit átélni, mint 

figyelmüket szándékosan a feladatra összpontosítani. Idegrendszerük működését még az agyuk 

érzelmi-indulati életet szabályozóközpontja uralja. A tantárgy keretében felvetődő erkölcsi 

kérdéseket ezért érdemes mindig valamilyen konkrét és az adott pillanatban jelen lévő – látott, 

hallott vagy cselekvéses módon átélhető – élményhez kapcsolni. Az életkornak leginkább 

megfelelő élmények közege pedig ebben az életszakaszban a mese világa. A gyerekek ugyanis 

7–8 éves korukig a mesék közegében tudják legkönnyebben kezelni félelmeiket és 

szorongásaikat. Az élet olyan nagy kérdéseire, mint például az elválás vagy a halál, ebben a 

közegben kapnak számukra feldolgozható módon választ – miközben azért persze már pontosan 

különbséget tudnak tenni a mese és a valóság között. 

Bár a tantárgy egészében később fontos szerepet töltenek be a dilemmák és a viták, az 

1–2. osztályos gyerekek foglalkozásain ezeknek még kevéssé van helye. Ennek a korosztálynak 

mindenekelőtt állandóságra és érzelmi biztonságra van szüksége a fejlődéshez. A társas 

helyzeteken belüli nézőpontváltás – hol egyik, hol másik szerepbe helyezkedve –azonban már 

az ő esetükben is jól gyakoroltatható, előkészítve ezzel az empátia és az érvelő vita 

képességének későbbi kialakulását. 

 

 

Tematikai 

egység 

Az én világom Órakere

t 

 

5,5 óra 

  10% - 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai: 

Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése.  

A saját környezet elemeihez való viszonyulás tudatosságának 

fejlesztése.  

A nehéz helyzetekkel való megbirkózás képességének 

megalapozása.  
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ki vagyok én? 

Hogyan és hányféle módon szólítanak engem mások? Mit 

jelent a nevem?  

Hol születtem és mikor? Hány éves vagyok? Kik a szüleim? 

Mit tudok magamról? Milyen voltam kisebb koromban? 

Miben változtam?  

Milyen jelek tartoznak hozzám, amelyek az én helyemet, az 

én dolgaimat jelölik és megkülönböztetik azokat másokéitól? 

 

Ilyen vagyok   

Milyennek látom magam, ha tükörbe nézek? Hasonlítok-e 

valakire a családban? Mit szeretek magamon? Van-e olyan, 

amit nem szeretek, és ha igen, miért?  

Minek szoktam örülni, mitől leszek szomorú, és mitől félek? 

Ha szomorú vagyok vagy félek, mitől múlnak el ezek a rossz 

érzések? 

Hogyan tudok vigyázni magamra és az egészségemre? 

Miben kell erősödnöm? 

 

Kedvenc helyeim, tárgyaim és tevékenységeim 

Hol szeretek lenni, és hol nem, miért? Hová szeretnék 

eljutni? Melyek a legkedvesebb játékaim és tárgyaim? Miért 

szeretem őket? Hogyan vigyázok rájuk? Mit szeretek 

játszani és kivel? Mit szeretek csinálni és mit nem? Miért? 

 

Nehéz helyzetek 

Mit könnyű megtennem, és mit nehéz? Voltam már olyan 

nehéz helyzetben, amikor először nem tudtam, mit kell 

tennem? Végül mit tettem? Mit csinálnék most, ha 

ugyanabban a helyzetben lennék?  

Vizuális kultúra: 

személyes élmények 

megjelentetése sík vagy 

plasztikus alkotásokban. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

- beszédkészség, 

beszédbátorság fejlesztése 

- önismereti gyakorlatok 

- a szituációnak megfelelő 

nyelvhasználat fejlesztése 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Lány, fiú, születésnap, változás, öröm, szomorúság. 

 

 

Tematikai 

egység 

Társaim – Ők és én Órakere

t  

6 óra 

  10% 3,5 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 
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A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A személyes kapcsolatok és vonzódások világában való 

tájékozódás képességének fejlesztése, mások elfogadásának 

segítése. 

Az alapvető kommunikációs formák tudatos használatának 

fejlesztése. 

A személyes érzések és gondolatok kifejezésének 

gyakoroltatása.  
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok  
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Akiket ismerek 

Kiket ismerek a rokonságból, az iskolából és 

máshonnan? Milyen kapcsolat fűz hozzájuk? Ki 

mennyire áll közel hozzám? 

Kiket szeretek, kiket nem, és miért? Miért jó, ha 

különféle ismerőseink vannak? 

 

Mások másmilyenek 

Milyenek más gyerekek? Mi mindenben különböznek 

tőlem? Vajon milyennek látnak ők engem?  

 

Kapcsolatba lépek másokkal 

Milyen helyzetekben és milyen okból lépek 

kapcsolatba másokkal? Hogyan szólítsam meg a 

különböző korú közeli és távolabbi ismerősöket? 

Hogyan szólítsam meg az iskola idősebb tanulóit, a 

tanárokat és az iskolában dolgozó többi felnőttet? 

Hogyan kérhetek segítséget felnőttektől és 

gyerekektől? Hogyan szólítsak meg egy ismeretlen 

embert, ha segítségre van szükségem? Hogyan 

viselkedjek, ha engem szólítanak meg? Hogyan illik 

viselkednem különböző helyzetekben? 

Mit tegyek, ha idegen ember szólít meg az utcán? 

Kiben bízhatok meg?  

 

Gondolataim és érzéseim kifejezése 

Honnan tudhatom egy másik emberről, hogy mit érez? 

Mi mindent tudok kifejezni szavakkal, gesztusokkal és 

képekkel?  

Hogyan mutathatom meg, ha szeretek valakit? Miként 

fejezhetem ki elfogadható formában azt, ha nem 

szeretek valakit? Milyen jelek árulják el számomra, 

hogy milyen érzéseket vált ki másokból, amit mondok 

vagy teszek?  

Mivel tudnak mások megbántani engem? Mivel tudok 

én megbántani másokat? Előfordulhat-e olyan helyzet, 

amikor jobb, ha nem mutatjuk ki az érezéseinket? 

Miben más az, ha személyesen találkozunk valakivel, 

mint hogyha telefonon vagy interneten beszélünk vele? 

A „másság” elfogadása. 

Önismereti játékok. 

Környezetismeret: 

különbség a felnőttek és 

a gyerekek között. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

egyszerű ítéletalkotás 

mesék szereplőiről; 

mindennapi konfliktusok 

átélése dramatikus 

játékban; szöveges 

üzenetek érzelmi 

tartalmának megértése. 

A szituációnak 

megfelelő 

nyelvhasználat 

alkalmazása. 

Nem verbális jelzések 

tartalmának felismerése.  

 

Vizuális kultúra: átélt 

esemény vizuális 

megjelenítése;  

a kép és a hang 

szerepének megfigyelése 

animációs mesékben; a 

közvetlen és közvetett 

kommunikáció közti 

különbségek felismerése. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ismerős, ismeretlen ember, megszólítás, udvariasság, illem, segítségkérés, 

érzés, gondolat, öröm, bánat, szeretet, rokonszenv, ellenszenv. 

 

 

Tematikai 

egység 

Közvetlen közösségeim – A család és a gyerekek Órakere

t  

9 óra 

  10%  

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai: 

A családi-rokonsági kapcsolatok személyes értékeinek 

tudatosítása. 

A családi hagyományok és ünnepek átérzésének elősegítése.  

Az iskoláskor életmódbeli sajátosságainak tudatosítása. 

Annak felismertetése, hogy más családokban egészen más 

módon élhetnek a gyerekek. A mások szokásai iránti tisztelet 

megalapozása. 

 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 1542 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok  

Különféle közösségeim 

Milyen csoportokhoz tartozom? Mi változott ezen a 

téren óvodás korom óta? Melyek az én közösségeim az 

iskolában és az iskolán kívül? 

 

Család és rokonság 

Kikből áll a mi családunk? Milyen a kapcsolatom 

azokkal a családtagjaimmal, akikkel együtt lakom? 

Vannak-e olyan közeli családtagjaim, akikkel nem 

közös lakásban lakunk? Jó, ha együtt vagyunk? Mit 

kapok tőlük, és én mit adok nekik? Hogyan tudjuk 

segíteni egymást? Vannak-e szabályok a családban, 

amelyeket be kell tartani? 

Kik tartoznak még a rokonságunkhoz, és velük milyen 

a kapcsolatom? Mit jelent számunkra az, hogy 

rokonok vagyunk?  

Vajon más családok ugyanúgy élnek, mint mi? Mi 

mindenben különbözhet egyik család a másiktól?  

 

Családi hagyományok 

Milyen hétköznapi családi szokásaink vannak? Mit 

szeretek ezek közül és mit nem? Miért?  

Milyen családi ünnepeink vannak, és hogyan tartjuk 

meg ezeket? Mit szeretek közülük és miért? Van olyan 

is, amit nem szeretek? Miért? 

Miben különböznek más családok szokásai és ünnepei 

a mieinktől?  

 

A gyerekek élete 

Hogyan telik egy napom az iskolában? Milyen a 

hétvégém? És milyen számomra egy ünnepnap vagy az 

iskolai szünet egy napja?   

Vajon máshol hogyan telik el a gyerekek egy-egy 

napja? Mi mindenben lehet más az életük, mint az 

enyém?  

Környezetismeret: az 

iskolai élet rendje. 

 

Vizuális kultúra: az 

internethasználat 

szabályai; 

videojátékokkal 

kapcsolatos élmények 

feldolgozása. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: élet a 

családban; családi 

rendezvények, ünnepek, 

események; iskolai és 

osztályrendezvények. 

 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Család, rokon, segítségnyújtás, szokás, hagyomány, ünnep, hétköznap, 

feladat, szabadidő. 
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Tematikai 

egység 

Tágabb közösségeim – A lakóhelyi közösség Órakere

t  

6 óra 

  10%  

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai: 

A helyi társadalomba való beágyazottság tudatosítása. 

A lakóhelyi közösséghez fűződő kapcsolatok és értékek 

tudatosítása.  

A lakóhelyi közösség hagyományainak megismertetése. 

Annak megértetése, hogy más emberek sokszor más 

körülmények között élnek.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok  

Akik körülöttünk élnek 

Kik élnek körülöttem, és kivel milyen kapcsolatban 

vagyok?  

Mi köt össze azokkal, akikkel egy helyen (községben, 

városi lakónegyedben, utcában, társasházban) élek?  

Vannak-e közös lakóhelyi szokásaink és 

hagyományaink? Ha igen, részt szoktam-e venni 

ezekben? Mi a jó bennük? 

 

Más lakóhelyek, más szokások 

Másutt hol jártam már a családommal vagy az 

iskolával? Milyen más helyekkel állnak kapcsolatban a 

szüleim és a rokonaim? Mi mindenben különböznek 

ezek a mi lakóhelyünktől?  

Vajon vannak-e egészen másféle lakóhelyek is 

hazánkban és a világ más részein?  

Vizuális kultúra: 

környezetünk külső és 

belső terei. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Lakóhely, szomszéd, falu, város, szokás, hagyomány. 

 

 

Tematikai 

egység 

A környező világ Órakere

t  

6 óra 

  10% - 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 
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A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A lakóhelyi élővilághoz fűződő személyes kapcsolat 

kialakulásának elősegítése. 

 A környező élővilág megóvására irányuló felelősségérzet 

megalapozása.  
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Kicsik és nagyok 

Mi nagyon kicsi, és mi óriási? Mi van nagyon közel és mi van 

borzasztóan messze?  

Mi van alattunk, és mi van felettünk? Mi volt nagyon régen, és 

mi lesz a távoli jövőben? Honnan tudhatunk ezekről a 

dolgokról? 

 

A képzelet határai 

Hová tudunk eljutni, és hová nem tudunk? 

Merre járunk az álmainkban?  

Hol játszódnak a mesék, és kik a szereplőik? Kiknek a fejében 

születnek a mesék? Én is kitalálhatok meséket?  

 

A jó és a rossz 

Kik a jók és kik a rosszak a mesékben? Honnan tudjuk? Mi 

mindent tesznek a jó és mit a gonosz szereplők? Miért és 

hogyan harcolnak egymással a mesékben a jó és gonosz oldal 

hősei? 

Növények és állatok a környezetünkben  

Miért jó, hogy vannak körülöttünk növények? Mi változna 

meg, ha hirtelen eltűnnének? Hogyan tudunk vigyázni rájuk és 

részt venni a gondozásukban?  

Vajon felelősek vagyunk-e az erdőkben és a réteken élő 

növényekért is? Mit tudunk tenni értük? 

Milyen állatok élnek a környezetünkben? Hogyan tudunk részt 

venni a gondozásukban? Mit jelentenek számunkra a velünk 

élő házi állatok? Mi az, amit megtehetünk egy állattal, és mi az, 

amit nem szabad megtennünk?  

 

A természet védelme 

Melyek a kedvenc helyeim a vidékünkön, és miért éppen 

ezeket szeretem?  

Miért hívnak egyes tájakat, növényeket vagy állatokat 

védettnek? Én hogyan tudok hozzájárulni a természet és az 

élővilág értékeinek megóvásához? 

Környezetismeret: 

szobanövények és házi 

kedvencek gondozása; 

veszélyeztetett fajok. 

 

Vizuális kultúra: a természeti 

környezet elemeinek 

megjelenítése. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: növényápolás, 

állatgondozás. 

 

 

Magyar nyelv és irodalom: a 

mesék világa; alapvető 

erkölcsi-esztétikai 

kategóriák (szép-csúnya, jó-

rossz, igaz-hamis). 

 

Vizuális kultúra: 

elképzelt dolog vizuális 

megjelenítése; különböző 

anyagok használata a 

kifejezés szándékával; 

képzeletbeli helyek, terek 

megjelenítése; 

meseszereplők megjelenítése 

különféle technikákkal. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Természet, vidék, környezet, táj, növény, állat, felelősség, gondozás, védett 

növény és állat, természetvédelem. Kicsi, nagy, óriási, közel, távol, múlt, 

jövő, mese, álom, képzelet, jó, rossz, gonosz, harc. 
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A fejlesztés várt 

eredményei akét 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló életkorának megfelelő reális képpel rendelkezik saját külső 

tulajdonságairól, tisztában van legfontosabb személyi adataival.  

Átlátja társas viszonyainak alapvető szerkezetét.  

Képes érzelmileg kötődni környezetéhez és a körülötte élő emberekhez. 

Képes kapcsolatba lépni és a partner személyét figyelembe véve 

kommunikálni környezete tagjaival, különféle beszédmódokat tud 

alkalmazni. 

A beszélgetés során betartja az udvarias társalgás elemi szabályait. 

Érzi a szeretetkapcsolatok fontosságát. 

Érzi, hogy a hagyományok fontos szerepet játszanak a közösségek 

életében. 

Törekszik rá, hogy érzelmeit a közösség számára elfogadható formában 

nyilvánítsa ki. 

Képes átélni a természet szépségét, és érti, hogy felelősek vagyunk a 

körülöttünk lévő élővilágért. 

Képes rá, hogy érzéseit, gondolatait és fantáziaképeit vizuális, mozgásos 

vagy szóbeli eszközökkel kifejezze. 

Tisztában van vele és érzelmileg is képes felfogni azt a tényt, hogy más 

gyerekek sokszor egészen más körülmények között élnek, mint ő. 

Meg tudja különböztetni egymástól a valóságos és a virtuális világot.  
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Környezetismeret 

1. évfolyam 

Éves órakeret: 36 óra 

Kidolgozott órakeret: 32, 5 óra 

Kidolgozásra vár: 3,5 óra 

 

 

Az iskolába kerülő növendékek környezetükkel, a természettel kapcsolatos saját élményei, 

megfigyelései és ezekre talált magyarázatai egy-egy tanulócsoportban nagyon sokfélék. A 

környezetismeret tantárgy tanulása abban segít, hogy egy-egy ismeretelemen keresztül a 

csoport közös nyelvet, közös magyarázatokat találjon, párbeszédet kezdjen, mérsékelve a 

különböző családi, illetve szociokulturális háttérből adódó különbségeket. A közös dialógus 

élményén túl cél a közvetlen környezetben való biztonságos tájékozódás, valamint a saját 

szervezet tudatos megfigyelése, az érzékelt tapasztalatok megfogalmazása és annak 

megerősítése, hogy a környezet, az életmód és a testi jelzések kapcsolatban állnak egymással. 

Ebben az életszakaszban a kisgyermek már számos jelenséget érzékelt szűkebb-tágabb 

környezetében. A rendszeres megfigyelés, a módszeresség, a kérdések felvetésének (a miértek 

megfogalmazásának) és a válaszkeresésnek, a magyarázatok indoklásának az igényét itt 

alakítjuk ki. Itt figyelünk fel az ok-okozati kapcsolatokra, a rendszer-részrendszer viszonyra, 

az állandóság és változás létére, a természetben megtalálható ritmusokra. Ezeknek aprólékos 

magyarázatára még nem vállalkozhat a tantárgy, de a probléma elhelyezése, a megfigyeléseken 

és tényeken alapuló megokolás itt válik a vizsgálódás részévé. 

A természeti jelenségek fürkészése, a környezet iránti pozitív attitűd megtartása vagy 

kialakítása, a természet és az élőlények szépségének (önmagáért való értékének) felfedezése 

ahhoz teremt kedvet, hogy a gyermek az ezekkel kapcsolatos tudását fejlessze. Az élő természet 

vizsgálata (egyes részletek puszta észrevétele is) számos olyan készséget igényel, melyeket 

csak közvetlen tapasztalásokon keresztül lehet fejleszteni, ezért a tanulói vizsgálódásra, a 

természettel való közvetlen kapcsolatra fordított idő bőven megtérül abban, hogy tanítványaink 

nemcsak felmondják, de értik is (sőt átérzik) a tanultakat. 

A technikai, épített és szociális környezet vizsgálata éppen ilyen fontos: a helyükre 

kerülő elemek a gyermek biztonságérzetének, bizalmának erősödését éppúgy szolgálják, mint 

tudásának gyarapodását. A foglalkozások, a környezeti elemek, a ház körüli teendők, vagy 

éppen a közlekedés vagy településszerkezet megismerése olyan tájékozottságot adnak a 

kisgyermeknek, amelyek – ha közvetlenül nem is mindig vagy nem azonnal hasznosítja 

életében – világképének stabilitását szolgálják. 

Az iskolába lépés a kisgyermek életében számos változással jár. Különösen az első 

hónapokban jelent nehézséget az új környezet, az új feladatok teljesítése és az iskolai 

elvárásoknak való megfelelés. A környezetismeret – a többi tantárgyhoz szorosan kapcsolódva 

– segíthet, hogy a gyermek a környezetében tapasztalt változásokat elhelyezze, új környezetét 

elfogadja, és abban biztonságot leljen. Az iskolával és környezetével kapcsolatban a gyermek 

által hozott, illetve a helyi közösségekben élő narratívák beépítése a helyi tantervbe emiatt is 

kívánatos. 

A környezet jelenségeire való rácsodálkozás adja a közös munka alapját. A saját 

tapasztalatokkal és magyarázatokkal való szembesülés, ezek más tapasztalatokkal és 
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indokokkal való szembesítése teremti meg a gyermekben az igényt az ok-okozati 

összefüggések megtalálására, az érvelésre, indoklásra, a tények felismerésére. 

A tanulás folyamatában való aktív részvétel fejleszti a kezdeményezőkészséget és a 

felelősségtudatot, a tartalmak pedig szerepet játszanak az azonosságtudat és a hagyományokhoz 

való kötődés erősítésében, az állampolgári felelősségérzet előkészítésében és az önismeret 

kibontakoztatásában is. Az ember szervezetével kapcsolatos ismeretek formálják az egészséges 

életmóddal kapcsolatos szemléletet és a megvalósítás gyakorlatát, hozzájárulnak az önismeret 

fejlődéséhez, formálják a tanulónak a családhoz és a tágabb közösséghez való viszonyát. 

A tematikai egységek általában 8 órára tervezettek. Ez azonban nem jelenti azt, hogy 

nyolc héten keresztül egy témával kell foglalkozni. A tanulásszervezés során kifejezetten 

ajánlott az egyes témakörök integrált feldolgozása, illetve az egyes témáknak az első, illetve a 

második évfolyam közötti szétosztása. 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Az iskola Órakeret  

4 óra 

  10% 3,5 óra 

Előzetes tudás   

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A megismerési módszerek folyamatos alkalmazása 

(megfigyelés, leírás, összehasonlítás, csoportosítás, 

mérés). 

A térbeli tájékozódás fejlesztése.  

A mindennapi környezetben előforduló jelek, jelzések 

felismerése és értelmezése, a jelekből álló 

információhoz kapcsolódó kommunikáció fejlesztése. 

Az iskolás élettel kapcsolatos életmódbeli szokások 

tudatosítása, gyakoroltatása.  

A természeti és az épített környezet megfigyelése, 

megkülönböztetése az iskolai környezetben.  

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési 

követelmények 

Kapcsolódási 

pontok 

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Mi a különbség az óvoda 

és az iskola között?  

Mi van az iskolában?  

Hogyan tájékozódunk az 

iskola épületében? 

Az iskolai élet rendje. 

Helyes viselkedés és 

megfelelő öltözködés az 

iskolában (tanórán, 

különböző szabadidős 

foglalkozásokon, 

szünetben). 

Az iskolában dolgozók 

foglalkozásának 

összehasonlítása. 

Megszólításuk, köszönés, 

Vizuális kultúra: 

színek, formák. 

 

Matematika: 

távolságok, 

nagyságrendek 

becslése, 

megnevezése, 

mérése. 
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Kikkel találkozunk az 

iskolában?  

Hogyan öltözködünk az 

iskolában? 

Milyen élőlények vannak 

a tanteremben, az 

iskolában, az iskola 

udvarán? 

Miért nem akar sok szülő 

házi kedvencet otthonra?  

 

Ismeretek: 

A környezetünkben 

előforduló anyagok 

érzékelhető tulajdonságai. 

A szobanövények és a házi 

kedvencek gondozása. 

Életfeltételek. 

Az időjárást jelző 

piktogramok. 

Az iskolában található 

jelek, jelzések, 

piktogramok.  

Beszokatás. 

udvariassági formulák 

használata. 

Az osztályterem, ahol 

szeretek lenni: az 

osztályteremben található 

tárgyak, bútorok 

megnevezése, jellemző 

tulajdonságaik 

összegyűjtése, 

csoportosításuk 

különböző szempontok 

szerint. 

Élőlények és élettelen 

dolgok összehasonlítása, 

különbségek 

megfogalmazása. 

Egyszerű növényápolási 

munkák elvégzése 

(ültetés, öntözés, 

talajlazítás) és a hozzájuk 

tartozó néhány eszköz 

nevének megismerése, az 

eszközök használata. 

A házi kedvencek, a 

házban és a ház körül élő 

állatok megnevezése, 

egy-egy (az ember 

számára) jellemző 

tulajdonságának 

megnevezése.  

Az időjárás 

megfigyelése, az 

időjárásnak megfelelő 

öltözködés megtervezése. 

Tájékozódás az iskola 

épületében. 

Az iskola épületében és a 

környéken található 

jelek, jelzések 

értelmezése. Mérés, 

becslés, vázlatos alaprajz 

készítése. Tájékozódás 

vázlatrajz alapján. 

Természetes mértékek 

(lépés, arasz stb.) 

használata. 

 

Technika, életvitel 

és gyakorlat: 

helyes öltözködés. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Élő, élettelen, növény, állat, életjelenség. 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Az iskolás gyerek Órakeret  

4 óra 

  10% - 

Előzetes tudás   

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az állandóság és változás szempontjából a napi és éves 

ritmus felismerése, mintázatok keresése. A 

megfigyelés, a mérés és a tapasztalatok rögzítése. Az 

ember megismerése és egészsége szempontjából a saját 

test megismerése. 

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati 

alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési 

követelmények 

Kapcsolódási 

pontok 

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Mi a különbség az iskolás 

és az óvodás gyerek 

napirendje között?  

Mivel telnek a 

hétköznapok, a hétvégék 

és az ünnepek? 

Hogyan, mikor és 

mennyit tanulunk?  

Hogyan tájékozódunk a 

környezetben?  

Mit, mikor, hogyan és 

mennyit együnk? 

Mi a különbség felnőttek 

és gyerekek között? 

 

Ismeretek: 

A napszakok, évszakok 

váltakozása. A napok és a 

hónapok. Napirend és 

napszakok. 

Napi- és hetirend 

tervezése, a megvalósítás 

értékelése. 

Helyes testtartás. A 

megvilágítás szerepének 

felismerése tanulás 

közben. 

A helyes táplálkozási és a 

higiénés szokások 

tudatosítása, alkalmazása 

a napi gyakorlatban. 

Osztálytárs, fiatalabb és 

idősebb testvér, szülő, 

illetve más felnőtt 

testméreteinek mérése, az 

adatok összehasonlítása, 

relációk megfogalmazása.  

Ismétlődő jelenségek 

(ritmusok) megfigyelése 

az ember életében, a test 

működésében. Példák 

gyűjtése. A mozgás 

hatásának megfigyelése a 

pulzusra és a 

légzésszámra. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

mondókák, versek, 

dalok a 

testrészekkel 

kapcsolatban. 

 

Ének-zene: a ritmus 

szerepe a zenében. 

 

Matematika: az 

előtte, utána, 

korábban, később 

megértése, 

használata; 

folyamat 

mozzanatainak 

időbeli elrendezése; 

időrendkezelése. 

 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

1551 

 

Az emberi test külső 

képe. Az ember főbb 

testrészei. 

Legfontosabb 

érzékszerveink és 

szerepük a környezet 

megismerésében. 

Védelmük fontossága és 

módjai. 

Az érzékszervek 

védelmét biztosító 

szabályok, helyes 

szokások megismerése és 

gyakorlása, alkalmazása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Idő, ritmus, érzékszerv, testrész.  

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Tájékozódás az iskolában és környékén Órakeret  

4 óra 

  10% - 

Előzetes tudás Természetes hosszmértékek és léptékek.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A környezet és fenntarthatóság szempontjából a felelős 

felhasználói magatartás megalapozása, erősítése. Az anyag, 

energia, információ szempontjából az energiatakarékos 

üzemeltetés jelentőségének felismertetése. Megbecsülés 

kialakítása az iskolai személyzet munkája iránt. Léptékek 

felismerése, becslés és mérés alkalmazása. 

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények 

 
Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Hogyan jutunk el az 

iskolába? Mitől működik az 

épület? 

 

Ismeretek: 

Hosszmértékek. A fő 

világtájak megnevezése, 

elhelyezése. A földfelszín 

formakincsének elemei 

(hegy, völgy, domb, síkság, 

folyó, patak).  

A helyi közlekedés.  

Alaprajz, vázlatrajz. 

Alaprajz készítése az 

osztályteremről, vázlat az 

iskoláról. Útvonalrajzok 

készítése a lakhely és az 

iskola között. Egy-egy 

konkrét példa 

összehasonlítása. Becslés 

és mérés alkalmazása. Az 

iskola elhelyezése a 

településen belül és annak 

térképén. A környék 

földfelszíni 

formakincseinek 

megnevezése.  

Az energiatakarékosság 

lehetséges megvalósítási 

módjainak keresése az 

iskolán belül. 

 Matematika: 

halmazok, rész-

egész viszony, 

becslés. 

 

Vizuális kultúra: 

tájképek. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: fűtés, 

háztartási munkák, 

közlekedés, 

energiatakarékosság. 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 1552 

Fűtőberendezések, világítás, 

szellőztetés, étkező-, raktár- 

és kiszolgálóhelyiségek 

szerepe az iskolában. 

A fűtés lehetséges módjai. 

Energiaforrások a 

háztartásban. 

A készülékek 

energiatakarékos 

üzemeltetésének módjai. 

A közlekedés és az 

energiatakarékosság. 

Az épületek 

karbantartásával, 

állagmegőrzésével 

kapcsolatos legfontosabb 

munkák az iskolában és 

otthon.  

Alaprajz készítése a 

lakásról, szobáról. Az 

iskola és a háztartás 

összehasonlítása 

(léptékkülönbség 

felismerése). 

Előnyök és hátrányok 

mérlegelése annak mentén, 

érdemes-e az iskolába 

gépkocsival jönni. 

Az állagmegőrzés, 

takarítás, karbantartás és a 

felelős használat 

jelentőségének felismerése. 

Kapcsolat felismerése a 

használat intenzitása, a 

kopás, állagromlás és a 

karbantartási feladatok 

szükségessége, gyakorisága 

között.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Alaprajz, lépték, energiatakarékosság, felelősség. 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Mi van a teremben? Órakeret  

4 óra 

  10% - 

Előzetes tudás Az osztályterem bútorzata és tárgyainak megnevezése.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az anyag, energia, információ; a felépítés és működés 

kapcsolata, illetve az állandóság és változás 

szempontjából kapcsolat keresése az anyagi 

tulajdonságok és a tárgyak felhasználása között. A 

felelős, körültekintő munkavégzés és viselkedés 

erősítése. Kapcsolat keresése az égés feltételei és a 

tűzoltás szabályai között. 

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési 

követelmények 

Kapcsolódási 

pontok 

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Milyen tárgyak vesznek 

körül bennünket? Hogyan 

függenek össze a tárgyak 

anyagi tulajdonságai a 

A tanteremben található 

tárgyak csoportosítása 

különböző szempontok 

szerint (érzékszervekkel 

vizsgálható tulajdonságok, 

Ének-zene: tűzzel 

kapcsolatos dalok. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: az 
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felhasználásuk módjával? 

Mely tárgyak jelentenek 

veszélyt tűz esetén? 

Hogyan lehet megelőzni a 

tűzeseteket? Mit lehet 

tenni tűz esetén? 

 

Ismeretek: 

Tárgyak (anyagok) 

tulajdonságai 

(átlátszóság, keménység, 

rugalmasság, érdesség-

simaság, forma, szín). 

Mesterséges és 

természetes anyagok a 

környezetünkben 

található tárgyakban. 

Az égés folyamata (égési 

feltételek, égéstermékek, 

éghető és éghetetlen 

anyagok). Éghető 

anyagok a 

környezetünkben. 

A gyufa használata. Irinyi 

János mint a gyufa 

feltalálója. 

Tűzvédelem, a tűzoltás 

alapelvei, eszközei.  

anyag, méret, 

felhasználás). 

Természetes és 

mesterséges anyagok 

megkülönböztetése a 

környezet tárgyaiban. 

Kapcsolat keresése az 

anyag tulajdonságai és 

felhasználása között 

egyszerű példák alapján. 

A környezetben lévő 

tárgyak csoportosítása 

aszerint, hogy 

tűzveszélyes (gyúlékony), 

éghető vagy éghetetlen-e. 

Égés vizsgálatán keresztül 

az égés feltételeinek 

megállapítása. Kapcsolat 

keresése az égés feltételei 

és a tűzoltás módja között. 

Felkészülés vészhelyzetre. 

A fegyelmezett cselekvés 

fontosságának felismerése. 

A körültekintő 

munkavégzés 

fontosságának felismerése. 

A tűzoltók munkájának 

értékelése.  

anyagi 

tulajdonságokra 

használható jelzők, 

hasonlatok; 

mondókák, versek 

a tűzzel 

kapcsolatban.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tűzvédelem, tűzoltás, égés, anyagi tulajdonság, 

felhasználás. 

 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Anyagok körülöttünk Órakeret  

4 óra 

  10% - 

Előzetes tudás Anyagok megismert tulajdonságai.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az állandóság és változás szempontjából a 

halmazállapot-változások értelmezése, a tömeg- és 

űrmértékek használata. A felépítés és működés 

kapcsolatában a víz mint oldószer alkalmazása. Ok-

okozati kapcsolatok feltárása napi gyakorlataink és az 

anyagi átalakulások jellemzői között. 
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Problémák, jelenségek, 

gyakorlati 

alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati 

alkalmazások: 

Önthető-e a szén, a mák, 

a liszt? Csak a 

folyadékok önthetők? 

Miért mérik kilóra a 

krumplit, dekára a 

mákot, literre a tejet? 

Miért tesznek a friss 

zúzódásra jeget? Miért 

esik jól nyáron a fagyi? 

Megrepesztheti-e a víz a 

sziklát? 

 

Ismeretek: 

Halmazállapotok: a 

légnemű anyagok 

(gázok) kitöltik a 

rendelkezésre álló teret; 

a folyadékok térfogata 

változatlan, de felveszik 

az edény alakját; a 

szilárd anyagok 

megtartják formájukat. 

Az önthetőség nem 

jelenti önmagában azt, 

hogy egy anyag 

folyékony 

halmazállapotú. 

Környezetünk 

legkeményebb anyagai a 

kristályok: ilyenek a 

drágakövek, a gyémánt. 

Térfogat- és 

tömegmérés, 

mértékegységek 

(deciliter, liter, 

dekagramm, 

kilogramm). 

A víz halmazállapot-

változásai (olvadás, 

Különböző köznapi anyagok 

összehasonlítása 

halmazállapotuk szerint. 

Köznapi folyadékok és 

szilárd anyagok 

tulajdonságainak vizsgálata 

tapintással, vizuálisan, 

szaglással, kézzel történő 

erőkifejtéssel stb.). A 

tapasztalatok 

megfogalmazása szóban. 

A környezetünkben 

előforduló kristályos 

anyagok csoportosítása 

(például: kvarc – az üveget 

karcolja, kalcit – az üveget 

nem karcolja és körömmel 

sem karcolható, gipsz – 

körömmel karcolható). 

Példák keresése kristályokra 

(ásványok). 

Annak magyarázata, miért 

praktikusabb a folyadékok 

térfogatát és a szilárd 

anyagok tömegét megadni. 

Tömeg- és űrmértékek 

leolvasása (élelmiszeripari 

termékekről, illetve 

mérőeszközökről), kapcsolat 

keresése a deciliter és liter, 

illetve a gramm/dekagramm, 

valamint a 

dekagramm/kilogramm 

között. 

Kapcsolat keresése a víz 

halmazállapot-változásai és 

köznapi alkalmazásai között 

(például hűtés jégkockával, 

melegítés gőzzel).  

Tömeg- és térfogatmérés víz 

fagyasztása és olvadása 

során. 

Magyar nyelv és 

irodalom: a víz 

mint versek, mesék 

témája; hasonlatok, 

metaforák, 

szólásmondások a 

gőzzel, a vízzel és a 

jéggel 

kapcsolatban. 

 

Vizuális kultúra: a 

víz megjelenése 

különböző 

műalkotásokban. 
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fagyás, párolgás, 

lecsapódás), ezek 

kapcsolata a 

hőmérséklet 

változásával. 

Oldat. Vízben való 

oldhatóság. 

A melegítés és hűtés a 

mindennapokban. 

Példák keresése a víz 

halmazállapot-változásaira a 

háztartásban és a 

természetben.  

Különböző anyagok 

viselkedésének 

megfigyelése vízben. 

Oldatok készítése. Az 

anyagok csoportosítása 

vízben való oldhatóság 

szerint. A meleg és hideg 

vízben való oldódás 

összehasonlítása. 

Folyadékok és a levegő 

hőmérsékletének mérése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Halmazállapot, halmazállapot-változás, térfogatmérés, 

tömegmérés, oldódás. 

 

 

 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Hóban, szélben, napsütésben Órakeret  

4 óra 

  10% - 

Előzetes tudás 
Melegítés, hűtés, párolgás. Az időjárás-előrejelzésben 

alkalmazott néhány gyakori piktogram jelentése. 

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A felépítés és működés szempontjából az időjárás 

jellemzői és az évszakok kapcsolatának felismertetése. 

Az ember megismerése és egészsége szempontjából az 

évszakokhoz kötődő helyes táplálkozási szokások, az 

egészségvédelem jelentőségének megértetése. A 

környezet és fenntarthatóság szempontjából kapcsolat 

felismertetése a növények állapota és az állati 

viselkedés, valamint a környezeti változások között. 

Annak felismertetése, hogy az időjárás befolyásolja az 

ember és más élőlények állapotát is. 

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési 

követelmények 

Kapcsolódási 

pontok 

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Időjárási napló készítése. 

Az időjárás élőlényekre 

gyakorolt hatásának 

Technika, életvitel 

és gyakorlat: 

öltözködés, 

időjárás, 
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Hogyan határozza meg 

öltözködésünket az 

időjárás? 

Hogyan viselkednek a 

növények és az állatok 

különböző időjárási 

körülmények között? 

Hogyan védjük testünket a 

hideg, a meleg, a szél és a 

csapadék ellen? 

Mi jellemzi 

táplálkozásunkat a 

különböző évszakokban?  

 

Ismeretek: 

Évszakok és jellemző 

időjárásuk. Az időjárás 

tényezői. A Celsius-skála, 

hőmérséklet. A csapadék 

formái (eső, köd, hó). Az 

évszaknak megfelelő 

helyes öltözködés.  

Példák a növények 

fényviszonyokhoz, az 

állatok változó 

hőmérsékleti 

viszonyokhoz történő 

alkalmazkodására. 

Az egészséges táplálkozás 

jellemzői a különböző 

évszakokban. A 

folyadékfogyasztás 

szerepe. 

Az élőlények 

energiaszükséglete és 

életmódja közötti 

kapcsolat. 

megfigyelése, konkrét 

példák gyűjtése. A víz 

halmazállapotai és a 

csapadékformák 

összekapcsolása. 

Napi és éves ritmus 

megfigyelése a növény- 

és állatvilágban, a 

tapasztalatok rögzítése 

rajzzal vagy írásban. 

Évszakokhoz kötődő 

étrendek összeállítása. A 

nyári megnövekedett 

folyadékigény 

magyarázata. A réteges 

öltözködés szerepének 

megértése. 

Öltözködési tanácsok 

adása időjárás-előrejelzés 

értelmezése alapján. 

egészséges 

táplálkozás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Időjárás, évszakos változás, egészségvédelem.  

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Mi kerül az asztalra? Órakeret  

4,5 óra 
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  10% - 

Előzetes tudás Napszakok, táplálkozás.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az ember megismerése és egészsége szempontjából az 

egészségtudatos táplálkozási szokások kialakítása, 

minőségi és mennyiségi szempontok figyelembe 

vételével. Az élelmiszer-higiénia jelentőségének 

felismerése. Törekvés kialakítása az egészség 

megőrzésére. Annak felismerése, hogy számos szokásnak 

biológiai alapja, magyarázata van. 

 

Problémák, 

jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati 

alkalmazások: 

Miért leszünk éhesek? 

Miért fontos a 

rendszeres étkezés? 

Milyen élelmiszerekből 

érdemes csak 

mértékkel fogyasztani? 

Mit érdemes 

csomagolni egy egész 

napos kirándulásra? 

Mit kezdhetünk a 

maradék étellel? 

 

Ismeretek: 

Az éhség mint a 

szervezet jelzése: 

energiára, tápanyagra 

van szükségünk. 

A leggyakoribb 

élelmiszerek 

energiatartalma 

(alacsony, magas), a 

tápanyagok fajtái 

(fehérje, zsír, 

szénhidrát). 

Táplálékpiramis. 

Az ideális testsúly 

jelentősége: elhízás, 

alultápláltság 

veszélyei, példa 

A rendszeres, nyugodt 

táplálkozás szerepének 

felismerése. 

Élelmiszerfajták 

csoportosítása 

energiatartalmuk (magas, 

alacsony), illetve 

tápanyagtartalmuk alapján.  

Példákon keresztül a helyes 

és helytelen étrend, az 

egészséges és egészségtelen 

ételek, italok felismerése, 

csoportosítása. A 

táplálkozás, az életmód és 

az ideális testsúly 

elérése/megtartása közötti 

kapcsolat felismerése.  

Az étkezéssel kapcsolatos 

szokások gyűjtése, 

elemzése. 

Az étkezéssel kapcsolatos 

szokások (például nyugodt 

környezet, 

folyadékfogyasztás, levesek) 

biológiai hátterének 

felismerése. 

A helyes étkezési szokások 

megismerése, betartása, 

gyakorlása. 

A gyorsétkezés előnyeinek 

és hátrányainak 

összegyűjtése, mérlegelése. 

Vizuális kultúra: 

csendéletek 

gyümölcsökkel, 

ételekkel. 

 

Ének-zene: az 

étkezéssel 

kapcsolatok dalok. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a főzés, 

illetve ételkészítés; 

az élelmiszerek, 

ételek tárolása; 

egészséges 

táplálkozás, étrend. 
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hiánybetegségre: a 

skorbut. 

Szent-Györgyi Albert 

úttörő szerepe a C-

vitamin előállításában.  

Az étkezések típusai, a 

helyes táplálkozás, a 

terített asztal, az 

evőeszközök 

használata, a 

folyadékbevitel, a 

kézmosás és az ülve 

étkezés, az alapos rágás 

és az étkezés utáni 

fogmosás szerepe. 

Az emésztéshez 

nyugalomra van 

szüksége a 

szervezetnek. A víz a 

legegészségesebb 

italunk, mely a 

szervezet számára 

nélkülözhetetlen. 

Alapvető konyhai 

műveletek: aprítás, 

melegítés, hűtés, 

fagyasztás, szárítás, 

forralás. A konyhai 

higiénés szabályok. 

A maradék étellel 

kapcsolatos higiénés 

szabályok. 

Az ételmérgezés okai 

és következményei. 

Egy hagyományos helyi étel 

elkészítésén keresztül a 

főzési folyamat lépéseinek 

értelmezése. 

Az ételek tárolásával 

kapcsolatos alapvető 

szabályok megismerése és 

betartása.  

Ételek csoportosítása 

aszerint, hogy mennyire 

romlandóak. 

Javaslat készítése: mit 

vigyünk magunkkal 

hosszabb utazásra, rövidebb 

kirándulásra télen, nyáron 

stb. 

Az ételmérgezés tüneteinek 

felismerése, a veszélyeinek 

megértése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Egészségtudatos magatartás, élelmiszer-higiéné, 

táplálkozási piramis, étkezési szabály. 

 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Élőlények közösségei Órakeret  

4 óra 

  10% - 

Előzetes tudás Növény, állat.  
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A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A rendszerek, illetve a felépítés és működés szempontjából 

az életközösségek kapcsolatainak megismerése. Annak 

felismerése, hogy az egyes fajok környezeti igényei 

eltérőek. A mesterséges és természetes életközösségek 

összehasonlítása. A természetvédelem jelentőségének 

felismerése. 

 

Problémák, 

jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati 

alkalmazások: 

Élhetne-e róka a 

kertben? Tarthatnánk-e 

oroszlánt 

hobbiállatként? 

 

Ismeretek: 

Életközösség: 

mesterséges és 

természetes 

életközösség.  

Életfeltételek, egyes 

állat- és növényfajok 

igényei. Élőhely. 

Veszélyeztetett fajok. 

Táplálkozási 

kölcsönhatások: 

ragadozás, növényevés. 

Összefüggés az 

élőlények 

energiaszükséglete és 

életmódja között. 

Egy, az iskola környezetében 

található jellegzetes 

életközösség megfigyelése, 

jellemzése.  

Természetes életközösség 

megfigyelése, állapotának 

leírása, a változások 

követése, bemutatása és 

megbeszélése. 

Mesterséges és természetes 

életközösség 

összehasonlítása (sokféleség, 

változatosság – mintázatok – 

alapján). Az életközösségek 

összetettségének felismerése. 

Annak magyarázata, miért 

bonyolult feladat az állatok 

megfelelő állatkerti tartása. 

Az élővilág sokféleségének 

tisztelete. 

Az életközösség növényei és 

állatai közötti jellegzetes 

kapcsolatok felismerése. 

Állatok csoportosítása 

(ragadozó, növényevő, 

mindenevő). 

Egyed, csoport és 

életközösség 

megkülönböztetése konkrét 

esetekben. 

A természetvédelem 

jelentőségének felismerése, 

az állat- és növénykertek 

munkájának értékelése. 

Magyar nyelv és 

irodalom: versek 

egyes állatfajokkal 

kapcsolatban. 

 

Ének-zene: az állatok 

farsangja, dalok 

állatokkal 

kapcsolatosan. 

 

Vizuális kultúra: 

állatok és növények, 

életközösségek 

ábrázolása. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Életfeltétel, környezeti igény, természetvédelem, sokféleség, 

életközösség, táplálkozási kapcsolat. 
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A fejlesztés várt 

eredményei a 

két évfolyamos 

ciklus végén 

Az emberi test nemre és korra jellemző arányainak leírása, a fő 

testrészek megnevezése. Az egészséges életmód alapvető elemeinek 

ismerete és alkalmazása.  

Mesterséges és természetes életközösség összehasonlítása. 

Az élővilág sokféleségének tisztelete, a természetvédelem 

fontosságának felismerése. 

Alapvető tájékozódás az iskolában és környékén. Az évszakos és 

napszakos változások felismerése és kapcsolása életmódbeli 

szokásokhoz. Az időjárás elemeinek ismerete, az ezzel kapcsolatos 

piktogramok értelmezése; az időjáráshoz illő szokások.  

Használati tárgyak és gyakori, a közvetlen környezetben előforduló 

anyagok csoportosítása tulajdonságaik szerint, kapcsolat felismerése az 

anyagi tulajdonságok és a felhasználás között. Mesterséges és 

természetes anyagok megkülönböztetése. A halmazállapotok 

felismerése. 

Egyszerű megfigyelések végzése a természetben, egyszerű vizsgálatok 

és kísérletek kivitelezése. Az eredmények megfogalmazása, 

ábrázolása. Ok-okozati összefüggések keresésének igénye a 

tapasztalatok magyarázatára. 
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Ének-zene 

Éves órakeret: 72 óra 

Kidolgozott óra: 65 óra 

Kidolgozásra vár: 7 óra 

 

1. évfolyam 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció I. 

Éneklés 
Órakeret  

35 óra 

  10% 
- 

Előzetes tudás 
Óvodából hozott gyermekjátékok, gyermekversek, 

gyermekdalok. 

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az éneklési készség fejlesztése, az éneklési kultúra 

kialakítása. 

Alapvető fejlesztési cél a dalok szövegtartalmat kifejező 

megszólaltatása, a szép éneklés, egységes hangzás 

kialakítása helyes légzéssel és artikulációval, pontos 

dalkezdéssel és zárással. 

A népzenei anyag, a népi gyermekjátékok és a 

gyermekdalok feldolgozása énekléssel, ritmikus mozgással, 

valamint néptánccal, szabad mozgásos improvizációval.   

Daléneklés könnyű osztinátó kísérettel emlékezetből és 

kottából. Könnyű kétszólamú művek éneklése. 

Hangszeres kíséret alkalmazása a zenei anyag 

megszólaltatásában. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 

Éneklési készség fejlesztése: 

Megfelelő testtartás, helyes légzés és artikuláció, érthető 

szövegmondás. 

Homogén hangzás kialakítása, tiszta intonáció. 

Kifejező előadásmód, helyes frazeálás.  

Dalkezdés megadott hangról és tempóban, pontos 

indítással.  

Éneklés c’– d” hangterjedelemben, egyenletes tempóban. 

 

Többszólamú éneklési készség fejlesztése: 

Második szólamként alaphang (orgonapont) éneklése, 

kérdés-felelet játékok, hangutánzó dallam-osztinátók, 

ritmus-osztinátók, hangszeres kíséretek, quodlibetek stb.  

Magyar nyelv és 

irodalom: 

gyermekversek, 

szókincsbővítés, 

érthető szövegejtés, 

helyes artikuláció. 

 

Matematika: páros 

számok. 

 

Erkölcstan: 

szabálytudat 

erősítése.  
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Egyszerű népdalkánonok. 

 

A daltanítás módszerei:  

Hallás utáni daltanítás. 

Daltanítás jelrendszerről. 

 

Zenei anyag: 

Népi gyermekjátékok: 

mondókák, kiolvasók, csujogatók, sétálók, szerepváltó és 

párcserélő körjátékok, leánykérő játékok, hidas játékok, 

különféle vonulások stb. bi-, tri-, tetra- pentaton, illetve bi-

, tri-, tetra-, penta- hexachord hangkészlettel. 

Magyar népdalok:  

névnapköszöntők, csúfolódók, tréfás dalok, párosítók stb. 

Megzenésített versek, megszövegesített olvasógyakorlatok, 

illetve biciniumok: 

Kodály Zoltán, Bárdos Lajos, Járdányi Pál, Ádám Jenő 

stb. művei. 

Más népek dalai az alábbi kiadványok alapján: 

Forrai Katalin: Szomszéd népek dalai (Tankönyvkiadó, 

1965.) 

Forrai Katalin: Európai gyermekdalok I-II. (Holnap 

Kiadó, 1999.) 

Olvasógyakorlatok az alábbi kiadványok alapján: 

Kodály Zoltán: 333 olvasógyakorlat (Editio Musica 

Budapest, 1962.) 

Kodály Zoltán: Ötfokú zene II. (Editio Musica Budapest, 

1958.) 

 

Környezetismeret: 

környezetünk, 

állatok, növények a 

gyermekdalokban, 

népdalokban. 

 

Dráma és tánc: népi 

gyermekjátékok, 

szerepjátékok, 

népdal és néptánc 

kapcsolata. 

 

Vizuális kultúra: a 

népi tárgykultúra.  

 

Testnevelés és 

sport: mozgás, tánc, 

játék, 

mozgáskoordináció. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Testtartás, légzés, artikuláció, frazeálás, intonáció.  

Gyors-lassú, halk-hangos, magas-mély, kérdés-felelet, 

kezdőhang-záróhang ellentétpárok. 

Gyermekdal, népdal, quodlibet, kánon, bicinium.  

Egyenletes mérő, tempó, ritmus, osztinátó. 

Hangmagasság, dallam, dallamfordulat, dallamrajz, 

dallamsor, kíséret, ismétlés, variáció. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció II. 

Generatív (önállóan és/vagy csoportosan 

alkotó), kreatív zenei tevékenység 

Órakeret  

7,5 óra 
Fen
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  10% 
3,5 óra 

Előzetes tudás 

Kisgyermekkori zenei élményanyag. Gyermekjátékok, 

gyermekversek, gyermekdalok. Ezekhez kapcsolódó (testi) 

nagymozgások, valamint hangutánzó dallam- és 

ritmusmotívumok.  

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A zene és a szöveg, a zene és a mozgás, a zenei és a képi 

kifejezés összekapcsolása. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 

Mozgásfejlesztés: 

Koordinált ritmikus mozgás, térérzékelés fejlesztése.  

Egyenletes mérőütés alkalmazása.  

Tempóváltozások érzékelése és reprodukciója.  

Metrikus és kisebb formai egységek érzékelése.  

Játékos feladatok megoldása alapritmusokkal és 

hangokkal.  

 

Generativitás fejlesztése:  

Kisebb formai egységek, motívumok, azonosságok, 

hasonlóságok, különbözőségek, ismétlődés, variáció 

(ritmikai, tempóbeli, dinamikai, dallami, karakterbeli) 

megfigyeltetése és tudatosítása. 

Megadott szövegekre (pl. versek) ritmus és dallam 

rögtönzése. 

Megadott dallamokhoz variációk fűzése. 

Képekhez dallam és ritmus társítása. 

 

Hallásfejlesztés: 

Hangrelációk érzékeltetése nagymozgással, reláció térbeli 

mutatásával, kézjellel. 

Ellentétpárok, pl. csend és hang, beszéd és énekhang, 

hangos és halk, mély és magas, rövid és hosszú érzékelése 

és reprodukciója. 

A tanult dalokból a dallam kiemelésének képessége: 

– két-, három- és négyfokú dallamfordulatok: s-m; s-l; l-s-

m; s-m-d; m-r-d; r-d-l,; m-r-d-l,; d-s,-l, 

– ötfokú dallamfordulatok: lá-pentaton (s-m-r-d-l,), dó-

pentaton  

Magyar nyelv és 

irodalom:  

gyermekversek, 

szókincsbővítés. 

 

Vizuális kultúra: 

ritmus a vizuális 

kultúrában. 

 

Testnevelés és sport: 

mozgás, tánc, játék, 

mozgáskoordináció, 

mozgásimprovizáció. 
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(l-s-m-r-d), lefutó dó-pentachord (s-f-m-r-d), illetve lefutó  

lá-pentachord (m-r-d-t,-l,).  

Belső hallást fejlesztő énekes gyakorlatok: dallambújtatás, 

dallamelvonás. 

Zenei memória fejlesztése: 

Játékos memóriagyakorlatok megadott ritmus- és 

dallamfordulatokkal. 

 

Ritmikai készség fejlesztése: 

Egyenletes mérő és a dal ritmusának hangoztatása (nagy 

testi mozgással, testhangszerekkel, ritmushangszerekkel). 

Ritmusmotívumok hangoztatása testhangszerekkel és 

ritmushangszerekkel. Ritmus-osztinátó, ritmusolvasás, 

ritmusfelelgetés, ritmuspótlás, ritmuslánc, ritmus-

memoriter. 

Komplex mozgásfejlesztés egyszerű tánclépésekkel 

(kilépések, kijárások), a ritmus változatos 

megszólaltatásával (nagy mozgásokkal). 

Ütemhangsúly érzékeltetése ütemezéssel.  

Gyors, lassú és tempóváltás érzékeltetése. 

Gyermekjátékok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Egyenletes mérő, tempó, ütem, ritmus.  

Hangmagasság, dallam, dallamfordulat, dallamrajz, motívum.  

Azonosság, hasonlóság, különbözőség, ismétlés, variáció, 

rögtönzés. 

 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció III. 

Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti 

ismeretek 

Órakeret  

7,5 óra 

  10% 
3,5 óra 

Előzetes tudás 
Gyermekjátékok, gyermekversek, gyermekdalok. 

Életkornak megfelelő ritmusérzék, zenei hallás.  

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A daltanulás módjai. A hang szolmizációs elnevezése, a 

kézjel használata.  

Grafikus notáció, ötvonalas rendszer. 

A zenei írásban és olvasásban használatos jelrendszer: 

ritmusírás, betűkotta és hangjegy. 

Belső hallás fejlesztése. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 

A zeneelméleti ismeretek megszerzése az előkészítés – 

tudatosítás – gyakorlás/alkalmazás hármas egységében 

történik. 

 

Grafikus notáció: 

A test- és ritmushangszerek dinamikájának (erősebb-

halkabb reláció, a hang kicsengése, elhalása), a hangok 

megszólalási gyakoriságának (egyenletesség, sűrűsödés, 

ritkulás), a hangszín, a hangzás (pl. gömbszerű kiterjedés) 

jelekkel (pont, vonal, folt) történő ábrázolása. 

 

Ritmikai elemek, metrum: 

Mérőütés. 

Ritmikai elemek elnevezése, gyakorlóneve és jele: 

negyedérték (tá), nyolcadpár (ti-ti), negyed szünet (szün), 

félérték (tá-á) és félértékű szünet (szü-ün).  

A hangsúlyos és hangsúlytalan ütemegységek 

megkülönböztetése. 

Ütem, ütemmutató, ütemvonal, ismétlőjel, záróvonal.  

A 2-es ütem. 

 

Dallami elemek: 

Szolmizációs hangok: l-s-m-r-d-l,-s, 

A szolmizációs hangok kézjele, betűjele, a hangjegyek 

elhelyezése az ötvonalas rendszerben. 

A vonalrendszer megismertetése: öt vonal, négy vonalköz, 

alsó pótvonal. 

Hangjegyszár irányának megfigyeltetése, a notáció helyes 

alkalmazása.  

Lépés és ugrás megkülönböztetése. 

Kotta olvasás és írás. 

Magyar nyelv és 

irodalom: jelek és 

jelrendszerek 

ismerete. 

 

Vizuális kultúra: 

jelek, jelzések 

értelmezése. 

 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mérőütés, ütemmutató, 2-es ütem, ütemvonal, ismétlőjel, 

záróvonal. 

Szolmizációs név, kézjel, betűjel, hangjegy, hangjegy szára. 

Vonalrendszer, vonal, vonalköz, pótvonal. 

 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei befogadás I. 

A befogadói kompetenciák fejlesztése 
Órakeret  

7,5 

óra 
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  10% 
- 

Előzetes tudás 

Akusztikus tapasztalatok a környezet zörejeiről, hangjairól, 

emberi hangokról. Hallás utáni tájékozódás térben: irány és 

távolság megnevezése. Zenehallgatási élmények korai 

gyermekkorból. 

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A zenehallgatásra irányuló figyelem,a koncentráció 

képességének kialakítása, a zenei emlékezet, a zenei fantázia 

fejlesztése. A hangszínhallás és a többszólamú hallási készség 

fejlesztése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 

A figyelem képességének fejlesztése:  

Kezdés és befejezés megfigyeltetése és érzékeltetése a 

szabad mozgásban.  

Különböző tempójú, táncos karakterű klasszikus 

zenedarabokhoz tánc, vagy szabad mozgás rögtönzése. 

Dinamikai ellentétpárok, hirtelen hangerőváltás 

megkülönböztetése, fokozatos dinamikai erősödés és 

halkítás megfigyeltetése és reprodukálása játékos 

feladatokkal. 

Tempókülönbségek és tempóváltások megfigyelése, 

összehasonlítása és reprodukciója. 

A hangszínhallás és a többszólamú hallás fejlesztése: 

Természetünk és környezetünk hangjainak felismerése.  

Az emberi hang magasságának (magas, mély) és 

hangszínének (gyermek, női és férfi) megkülönböztetése. 

Az élő zene és a gépzene hangzásának megkülönböztetése.  

A hangszerek hangjának felismerése: furulya, citera, 

zongora, hegedű, fuvola, fagott, gitár, dob, triangulum, 

réztányér. 

Ritmushangszerek kezelése.  

Tanult dalok felismerése különböző hangszerek 

megszólaltatásában.      

Intellektuális munka:  

A dalok szövegének értelmezése, a dalszövegekhez vagy 

zeneművekhez kapcsolódó dramatizált előadás (drámajáték, 

báb).  

A zene keltette gondolatok vizuális megjelenítése (festés, 

formázás). 

Környezetismeret: 

természetünk és 

környezetünk 

hangjai, 

hangutánzás. 

 

Dráma és tánc: 

dalszövegekhez 

kapcsolódó 

dramatizált előadás, 

szabad mozgásos 

improvizáció. 

 

Vizuális kultúra: 

zenével kapcsolatos 

élmények vizuális 

megjelenítése.  
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Zajok, zörejek, zenei hangok. 

Kezdés-befejezés; hangerő, hangerőváltozás; tempó, 

tempóváltás.  

Gyermek-, női és férfihang; hangszer, hangszín. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei befogadás II. 

Zenehallgatás 
Órakeret  

7,5 óra 

  10% - 

Előzetes tudás 
Befogadói kompetenciák a korosztálynak és az átélt 

zenei élményeknek megfelelően. 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Zeneművek jellegének, karakterének megkülönböztetése 

az ismétlődő zenehallgatások során. 

Esztétikai és érzelmi kompetencia fejlesztése a tanult 

énekes anyagok segítségével, valamint azok vokális és 

hangszeres feldolgozásainak megismerésével.  

Az életkornak megfelelő zeneművek meghallgatása. 

Szabad mozgás-improvizáció.  

Cselekményes és programzene feldolgozása, a szereplők 

jellemének zenei eszközökkel történő azonosítása. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 

ZENEHALLGATÁSI ANYAG 

Az osztály énekes és generatív tevékenységeihez, valamint 

a befogadói kompetenciák fejlesztéséhez kapcsolódóan:  

 

Természetünk és környezetünk hangjai, benyomások a 

zenéről: csend és hang, beszéd és ének, gyors-lassú, hangos-

halk, magas-mély stb. 

 

Népzene: 

a tanult magyar gyermekdalok, népdalok eredeti 

felvételekről, illetve kortárs népzenészek, gyermekek 

előadásában (pl. regölés, galgamácsai gyermeklakodalmas), 

más népek zenéi.  

Népdalok feldolgozásai (válogatás Bartók Béla: 

Gyermekeknek című sorozatából, Kodály Zoltán és Bárdos 

Lajos gyermekkaraiból, biciniumaiból). 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

zeneművek 

tartalma, 

cselekménye.  

Szereplők 

jellemábrázolása. 

 

Dráma és tánc: 

cselekményes 

zenék, 

programzenék 

dramatizált 

megjelenítése, pl. 

bábozás, 

pantomim. 

 

Vizuális kultúra: 

zenével 

kapcsolatos 
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Cselekményes zene, programzene (DVD, illetve 

videofelvételekről): 

 Csajkovszkij, P. I.: Diótörő – balett (részletek) 

Purcell, H.: Dido és Aeneas – részletek  ( Boszorkány-duett,  

Barlang-jelenet, Matróztánc, Dido búcsúja).  

 

Különböző stíluskorszakokból válogatott művek: 

Banchieri, A.: Az állatok rögtönzött ellenpontja 

(Contrappunto bestiale alla mente) 

Rameau, J. P.: A tyúk (La poule) 

Telemann, G. P.: Békák (Les Rainettes) 

Mozart, L.: Gyermekszimfónia (Berchtesgadener Musik) 

Mozart, W. A.: C-dúr variáció (Ah, vous dirai-je, Maman), 

KV. 265. 

Rimszkij-Korszakov, N. A.: A dongó (részlet a Mese 

Szaltán cárról című operából) 

Honegger, A.: Pacific 231 

Ravel, M: Lúdanyó meséi (Ma mère l’oye) – részletek  

Bartók B.: Gyermekeknek – részletek  

Bartók B.: Mikrokozmosz – részletek  

Bartók B.: Gyermek- és nőikarok – Héjja, héjja, karahéjja! 

Kodály Z.: Gyermekkarok – Héja, Katalinka, Gólya-nóta, 

Táncnóta, Méz, méz, méz  

Kurtág Gy.: Játékok – részletek  

 

A zenehallgatás történhet élő zenei bemutatással, vagy 

felvételről (audio, video). 

A felsorolás a minimális követelményeket határozza meg. A 

zeneművek megadott listája a tanár egyéni választása alapján 

bővíthető. A megadott művek egy része olyan terjedelmű, 

hogy az ének-zene óra keretei között csak részletek 

meghallgatására van mód. A megfelelő részletek 

kiválasztásához a fejlesztési céloknál meghatározott 

tartalmak adnak iránymutatást. 

élmények vizuális 

megjelenítése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Énekes zene, hangszeres zene. 

Zenei karakter, népdalfeldolgozás. 

 

 

 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

1569 

 

A fejlesztés 

várt 

eredményei a 

két évfolyamos 

ciklus végén 

A tanulók képesek 60 gyermekdalt és népdalt emlékezetből, a 

kapcsolódó játékokkal, c’–d” hangterjedelemben előadni.  

Képesek kifejezően, egységes hangzással, tiszta intonációval énekelni, 

és új dalokat megfelelő előkészítést követően, hallás után megtanulni.  

Kreatívan vesznek részt a generatív játékokban és feladatokban. Érzik 

az egyenletes lüktetést, tartják a tempót, érzékelik a tempóváltozást. A 

2/4-es metrumot helyesen hangsúlyozzák. 

Felismerik és lejegyzik a tanult zenei elemeket (ritmus, dallam).  

Pontosan, folyamatosan szólaltatják meg a tanult ritmikai elemeket 

tartalmazó ritmusgyakorlatokat csoportosan és egyénileg is.  

Szolmizálva éneklik a tanult dalok stílusában megszerkesztett rövid 

dallamfordulatokat kézjelről, betűkottáról és hangjegyről. Megfelelő 

előkészítés után hasonló dallamfordulatokat rögtönöznek. 

Képesek társaikkal együtt figyelmesen zenét hallgatni. 

Megfigyelésekkel tapasztalatokat szereznek, melyek az egyszerű zenei 

elemzés alapjául szolgálnak. Különbséget tesznek az eltérő zenei 

karakterek között. 

Fejlődik hangszínhallásuk. Megkülönböztetik a furulya, citera, zongora, 

hegedű, fuvola, fagott, gitár, dob, triangulum, réztányér, a 

testhangszerek és a gyermek-, női, férfihang hangszínét. Ismerik a 

hangszerek alapvető jellegzetességeit. Szívesen és örömmel hallgatják 

újra, és dramatizálják a meghallgatott zeneműveket.  

 

Tárgyi feltételek: 

 Szaktanterem pianínóval vagy zongorával 

 Megfelelő nagyságú tér a mozgáshoz, énekes játékokhoz 

 Ötvonalas tábla 

 Ritmushangszerek 

 Jó minőségű CD- és DVD-lejátszó, erősítő, hangszórók 

 Számítógép internetkapcsolattal, projektorral 

 Hangtár 

 Kottatár 
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VIZUÁLIS KULTÚRA 

 

ÉVES ÓRASZÁM 1. ÉVF: 72 ÓRA 

KERETTANTERVBEN TARTALOMMAL  :65 ÓRA 

KIDOLGOZÁSRA VÁRÓ:  7 ÓRA 

 

A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a 

vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez, környezetünk értő 

alakításához. A tantárgy így nemcsak a képző- és iparművészet területeinek a feldolgozásával 

foglalkozik tehát, hanem tartalmai közé emeli a vizuális jelenségek, közlések olyan köznapi 

formáinak vizsgálatát is, mint a tömegkommunikáció vizuális megjelenései, a legújabb 

elektronikus médiumokhoz kapcsolódó jelenségek és az épített, alakított környezet. A 

képzőművészet, vizuális kommunikáció, tárgy- és környezetkultúra a vizuális kultúra 

tantárgynak olyan részterületei, amelyeknek a tartalmai végigkísérik a közoktatásban a vizuális 

nevelést, ám a különböző iskolaszakaszokban különböző módon kapnak hangsúlyt. Ezek a 

részterületek azonban csak a legfontosabb tartalmakat biztosítják a fejlesztéshez, de a hatékony 

fejlesztés csakis komplex feladatokban, egymással összefüggő feladatsorokban értelmezhető. 

A tantárgy oktatása tevékenység-, illetve gyakorlatközpontú, ahol alapvető fontosságú a 

játékos-kreatív szemlélet, illetve hogy a tantárgy tartalmainak feldolgozása komplex, 

folyamatorientált megközelítésben történjen, így a projektmódszer eszközét is felhasználja a 

tanítás-tanulás folyamatában. 

A NAT fejlesztési feladatainak alapján a vizuális kultúra tantárgy gyakorlati 

tevékenységeinek fontos célja az érzéki tapasztalás, a környezettel való közvetlen kapcsolat 

fenntartása, erősítése, ezáltal a közvetlen tapasztalatszerzés, az anyagokkal való érintkezés, az 

érzékelés érzékenységének fokozása. További cél tudatosítani az érzékelés különböző 

formáinak (például látás, hallás, kinetikus érzékelés) kapcsolatát, amely a számítógépes 

környezet bevonásával képes egy újabb, „más minőségű” intermediális szemléletet is 

kialakítani. A fejlesztés átfogó célja segíteni a tanulókat abban, hogy képesek legyenek az őket 

érő hatalmas mennyiségű vizuális és térbeli információt, számtalan spontán vizuális hatást 

minél magasabb szinten, kritikusan feldolgozni, a megfelelő szelekciót elvégezni, értelmezni, 

továbbá ezzel kapcsolatos önálló véleményt megfogalmazni. Cél továbbá segíteni a művészi és 

köznapi vizuális közlések pontos értelmezését, továbbá fokozni az alkotómunka során a 

vizuális közlés és kifejezés árnyalt megjelenítését. Meghatározó szerepe miatt fontos a vizuális 

környezet alapját képező épített környezet iránti tudatosság fejlesztése a tapasztalás, 

értelmezés, alkotás folyamatán keresztül. Fontos mindemellett a térbeliség és a térbeli 

helyzetek tudatosítása, hiszen a képszerű megismerés mellett továbbra is meghatározó a téri-

tárgyi világban történő tájékozódás minősége. Az épített környezet és a tárgyak világának, 

valamint a környezetalakítás lehetőségeinek jobb megértése, s az ezzel járó felelősségek 

megtapasztalása teszi lehetővé, hogy a gyerekek képesek legyenek az épített környezettel 

egészségesen együtt élni, annak kevésbé kiszolgáltatottá válni, így egy „környezettudatos” 

életformát elfogadni és gyakorolni. A vizuális nevelés kiemelt fontosságú feladata a kreativitás 

működtetése, illetve fejlesztése, a kreatív képességek kibontakoztatása. Nagy hangsúlyt kap a 
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kreatív problémamegoldás folyamatának és módszereinek tudatosítása, mélyítése. A fejlesztés 

minden más tantárgytól megkülönböztető lehetősége az örömteli, élményt nyújtó, a személyes 

megnyilvánulásnak legnagyobb teret engedő alkotótevékenység megszerettetése, ezáltal a 

motiváció fokozása, egy szélesebb értelemben vett alkotó magatartás kialakítása. Cél továbbá 

a problémamegoldó képesség erősítése, hisz a feladatok önálló megoldása bizonyos rutinok, 

készségek kialakításával kezdődik, majd az egyre önállóbban végzett tevékenységeken 

keresztül jut el a projektfeladatok önálló megoldásáig. A tanulók önismeretének, 

önkritikájának, önértékelésének fejlesztése kritikai szemléletmód kialakításával a gyakorlati 

tevékenységeken keresztül valósul meg, amelyek mindegyike – eredeti céljától függetlenül is 

– személyiségfejlesztő hatású. Motiváló hatásuk mellett segítik az érzelmi gazdagodást, az 

empátia, az intuíció fejlesztését, az önálló ízlés, a belső igényesség kialakulását, az önértékelés 

és önismeret kialakulása révén pedig a céltudatos önszabályozást. 

Mindezektől függetlenül a vizuális kultúra tanításának fontos alapelve azonban, hogy a 

művészeti nevelés valójában művészettel nevelésként értelmezendő, hisz a közoktatásban a 

művészet nem lehet célja, csupán eszköze a nevelésnek, azaz egy közismereti tárgy közvetlen 

feladata nem lehet a „művészképzés”.  

A fenti célok és szemlélet megvalósítását segíti a kerettanterv, amely konkrét 

módszertani segítséget nem nyújt, hisz nem ez a feladata, de a fejlesztési követelmények 

részletezésével teszi konkrétabbá az elvárható fejlesztés irányát. A kerettanterv – némileg 

eltérően a NAT kompetenciafejlesztő kiindulópontjától – a vizuális kultúra részterületei szerint 

(„Kifejezés, képzőművészet”, „Vizuális kommunikáció”, „Tárgy- és környezetkultúra”) 

szervezi a fejlesztés követelményeit. Az említett részterületeket további tematikai egységekre 

bontja, és ezeken belül fogalmazza meg a fejlesztés követelményeit, amelyekhez két 

évfolyamra ajánlott óraszámokat is feltüntet. Természetesen sem a tematikai egységek, sem a 

tematikai egységekbe foglalt tantervi követelmények sorrendje nem jelez semmiféle időrendi 

sorrendet vagy logikai kapcsolatot, illetve egy-egy fejlesztési követelmény nem azonos egy-

egy tanóra tananyagával. Az optimális tartalomtervezés a különböző tematikai egységek 

követelményeit összekapcsolja a tanórán, azaz a helyi tantervkészítés, még inkább a tanmenet-

összeállítás folyamán a tematikai egységeket rugalmasan kell kezelni, a tanulásszervezés 

felépítésének logikáját követve felhasználni, az adott évfolyamra ajánlott óraszám 

figyelembevételével. Egy-egy tematikai egységen belül megjelenő fejlesztési követelmények 

nézőpontja a célzott tanulói tevékenység, amelynek megfogalmazása folyamatcentrikus. Ezen 

belül a sok esetben megjelenő konkrét példák segítik az adott követelmény pontosabb 

értelmezését, így támogatva a kerettantervet felhasználó szaktanárokat a tanmenet 

megtervezésében, illetve ötleteket adnak konkrét fejlesztő feladatok megalkotásához. A példák 

tehát természetesen nem kötelezőek, csupán a további tervezést segítik. A kerettanterv 

összességében az adott iskolaszakaszokra fogalmazza meg a fejlesztési tartalmakat, a 

hozzárendelt óraszámokkal, amelyeknek csak a 90%-ára ad kötelező tartalmat, míg a 

fennmaradó 10% szabad felhasználást biztosít a helyi tervezés során.  

A tantárgy fontosságát hangsúlyozza, hogy az információs csatornák gazdagodása a 

szöveges információ befogadása mellé felzárkóztatja a vizuális információk tudatos 

befogadásának fontosságát is, hisz az információk forrása és jellege alapján szöveg és kép 

együttes értelmezése napjainkban gyakoribb jelenség valós élethelyzetekben. A 

médiatudatosság fejlesztésének tehát egyre fontosabb aspektusa már ebben az iskolaszakaszban 

is a vizuális megfigyelés és értelmezés segítségével megvalósuló médiahasználat és médiaértés. 

Ebből következően a tervezés során további fontos szempont, hogy az 1–4. évfolyamon a 

mozgóképkultúra és médiaismeret bizonyos kapcsolódó fejlesztési követelményeit a vizuális 

kultúra tantárgy óraszámkeretein belül kell végrehajtani. Az óraszámmegosztást az adott 

iskolaszakaszban, az 1–2. és 3–4. évfolyamon a mozgóképkultúra és médiaismeret 
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követelményeihez feltüntetett órakeret jelzi. 

Az általános iskola alsó tagozatában a médiatudatosság fejlesztése elsősorban a 

gyerekek saját médiaélményeinek feldolgozásán és a médiaszövegek kifejezőeszközeivel való 

ismerkedésen keresztül zajlik. Az élményfeldolgozás folyamatában a médiából származó 

élményekhez kapcsolódó érzések és gondolatok formát kapnak, így lehetővé válik az élményre 

való reflexió. A médiaélmény a feldolgozás eredményeként médiatapasztalattá válhat. A 

folyamatban szerepet játszik a fantáziavilág, a személyes adottságok, azegyéni élethelyzet és 

az addig összegyűjtött tapasztalatok, ismeretek. Az élményfeldolgozás fejleszti az önreflexiós 

készséget és az önismeretet is, ilyen módon szervesen kapcsolódik az erkölcsi nevelés, az 

önismeret és társas kultúra fejlesztési területeihez. A gyerekek a médiumok elemi 

kifejezőeszközeinek megfigyelésén keresztül ismerkedni kezdenek a médiumok nyelvével. A 

különböző médiaszövegek értelmezését, nyelvi működésének tudatosítását, mások 

értelmezésének sajáttal való összevetését célzó gyakorlatok hozzájárulnak az anyanyelvi 

kompetencia fejlesztéséhez, a helyes, öntudatos, alkotó nyelvhasználat fejlődéséhez. Az 

élményfeldolgozás mellett megjelenik a saját és a nagyobbaknál a szűkebb környezet 

médiahasználati szokásainak feltérképezése, tudatosítása, amely a médiahasználat és az egyéb 

szabadidős tevékenységek közötti egészséges arány kialakításán keresztül része a testi-lelki 

egészségre nevelésnek. A digitális kompetenciát fejleszti a kreatív internethasználatban rejlő 

lehetőségekkel való foglalatosság, illetve azok a gyakorlatok, amelyek az információk 

keresését, összegyűjtését és feldolgozását, az információ megbízhatóságának vizsgálatát 

célozzák. Az ismeretanyag a gyerekek mindennapi médiaélményeire épít, azokból vett példák 

alapján beszél a média kifejezőeszközeiről, társadalmi funkcióiról, működésmódjáról. A 

tanulási folyamat szabad beszélgetés, vita, személyes vélemény megfogalmazásán keresztül 

zajlik, aktív alkotó tevékenységre, kooperatív technikákra épül, amely során kiemelt figyelmet 

kap az empátia és a kompromisszumkészség, ezáltal fejlődik az állampolgári kompetencia. 

 

1. évfolyam 

 

Az általános iskola alsó tagozatán a fejlesztéscentrikus vizuális kultúra tanulása alapvetően két 

célt szolgál: a kezdeti motiváltság és az örömteli alkotás fenntartását, valamint a vizuális 

műveltség megalapozását.  

A kisiskolások az iskolai tanulmányaik megkezdésekor általában már – életkoruknak 

megfelelő szinten – használják a vizuális kifejezés bizonyos eszközeit. Az első iskolai években 

mégsem ezek tudatosítása a tanító kiemelt feladata, hanem a változatos és a tanulók 

érdeklődését felkeltő játékos feladatokkal, új technikákkal, kifejezési módokkal a 

kifejezőképesség fejlesztése, a vizuális kommunikáció alapját képező ismeretek szinte 

észrevétlen átadása a játékos gyakorlati feladatokon keresztül, a gyerekek életkori 

sajátosságaiból fakadó önkifejezési kedv és a kifejezés, alkotás felszabadultságának további 

ösztönzése. Ebben az életkorban kezdődik a valós terek tudatos használata. Az épített 

környezeti nevelés során a gyerekek által ismert környezet (például iskola, otthon) felfedezésén 

és különböző építő-alkotó játékokon keresztül fejlődik környezetük megfelelő alakításának 

képessége. Fontos, hogy a gyerekek megőrizzék a kezdeti motiváltságot, hogy örömteli legyen 

számukra az alkotás, hogy „játszva tanuljanak”.  

A vizuális kultúra tanítása természetes módon kínálja az együttműködést más 

művészetekkel és más tantárgyakkal (pl. anyanyelv, természetismeret), a vizuális nevelés 

komplex, tantárgyakon átívelő jellegét hangsúlyozva. Fontos eszköz, hogy lehetőséget adjunk 
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a különböző művészeti ágak sajátos kifejező nyelvének megismerésére, a vizuálisan 

érzékelhetőn túl más érzékszervi tapasztalatok kiaknázására is. 

A vizuális fejlesztés hatékony módja, hogy a tananyagot problémakörökbe, életszerű 

szituációkba ágyazva tárjuk a gyerekek elé. Fontos továbbá, hogy használjuk ki a tantárgy adta 

alkotó lehetőségeket és – különösen az alsó tagozaton – a befogadó feladatokat is a kreatív 

alkotás kereteiben oldjuk meg. Az alkotva befogadás elvének megvalósítása mellett 

ismertessünk meg a gyerekekkel minél több művészeti alkotást; alkotó óráinkon szemléltessük 

a témát és a technikát a művészet kezdeteitől napjaikig létrejött, valós esztétikai értéket 

képviselő műalkotásokkal, beszélgetéseket is kezdeményezve ezekről.  

Az első két évfolyamona gyerekek életkori sajátosságaihoz alkalmazkodva a vizuális 

kultúra részterületei közül a belső képek kialakulását segítő „Kifejezés, képzőművészet” és a 

„Tárgy- és környezetkultúra” elsősorban a tárgykészítés és téralkotás tevékenységével kerüljön 

túlsúlyba. 

Az életünket jelentősen befolyásoló jelenség a média, amely a vizuális kultúra 

megkerülhetetlen része. A vizuális nevelés keretein belül zajló médianevelést célszerű már a 

bevezető szakaszban elkezdeni, reagálva a gyerekek médiahasználati szokásaira, erősítve a 

médiatudatosságot. 

Az első két osztályban a médianevelés kiemelt célja a saját médiaélmények 

feldolgozásán keresztül a reflektív médiahasználat fejlesztése, annak tudatosítása, hogy az 

élményfeldolgozás során a médiaélmények átalakíthatóak. Az élményfeldolgozás hozzájárul a 

médiatartalmak közötti tudatosabb választás igényének megalapozásához, illetve 

megerősítéséhez is. A médiaszövegek kifejezőeszközeivel való ismerkedés nemcsak a 

médiaszövegek olvasási készségét mélyíti el, hanem megalapozza azt a felismerést is, hogy a 

médiaszövegek mesterségesen előállított termékek, konvenciókra alapozó nyelvi konstrukciók, 

melyek üzeneteket közvetítenek. Ezen keresztül a valóság és fikció közötti különbségtétel 

képessége is fejlődik. Az ismeretanyag átadását érdemes a gyerekek által ismert és kedvelt 

médiatartalmakra építeni, ez az élményszerű feldolgozási mód a játszva tanulás lehetőségét 

teremti meg. A gyerekek a megismert kifejezőeszközöket önálló kreatív alkotások (rajzok, 

fotók, hangzó anyagok) elkészítése közben alkalmazni kezdik, ezáltal tapasztalati úton mélyül 

a kifejezőeszközökről elsajátított ismeret. Többek között e momentum az, amely ebben az 

iskolaszakaszban a média és mozgóképkultúra fejlesztési feladatait szorosan összeköti a 

vizuális kultúra tantárggyal. Az olvasástanulás időszakában különösen fontos az audiovizuális 

kultúra és a könyvkultúra kapcsolatának bemutatása. A szövegolvasás és a médiaszöveg-

olvasás tanulása összekapcsolható, kölcsönösen erősíthetik egymást. Az olvasási készség 

fejlesztését és az olvasási kedv növelését célozzák azok a kreatív gyakorlatok, amelyek során 

az életkorhoz igazodó mesék, történetek és rajzfilmes adaptációik összehasonlítására, 

feldolgozására kerül sor. A személyes kommunikáció és a közvetett kommunikáció közötti 

különbségek megismerése segíti a médiakörnyezetben való tájékozódást, a tapasztalati valóság 

és a média által közvetített valóság közötti különbségek felismerését. Mivel a gyerekek ebben 

az életkorban a valós tereken kívül a virtuális tereket is használni kezdik, szükség van a virtuális 

terekhez kapcsolódó élmények feldolgozására is. Az első két évben elsősorban a videojátékok 

használatával kapcsolatosan nyílik lehetőség az élményfeldolgozásra. 

A fejlesztési célok tehát mind a vizuális kultúra, mind a mozgóképkultúra és 

médiaismeret fejlesztési feladatai esetében tevékenységközpontú, kreatív, élményekkel telített 

helyzetekben játékos, alkotó, önálló vagy csoportos feladatmegoldással érhetőek el.  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

Átélt élmények és események 
Órakeret  

12 óra 

  10% 3 óra 

Előzetes tudás 
Életkornak megfelelő pszichomotoros fejlettség. 

Iskolaérettség. 

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az érzékelés finomítása. Különböző észlelési 

tapasztalatok, modalitások (látás, hallás, tapintás, szaglás, 

ízlelés) áttétele, „fordítása”. Saját élmények feldolgozása, 

vizuális megjelenítése és a kifejezőképesség fejlesztése a 

mondanivaló kifejezésének érdekében történő eszköz 

megválasztásával. Közvetlen élmény képi és téri 

megjelenítése. Színtapasztalatok gazdagítása, 

színismeretek bővítése. Színérzék fejlesztése. 

Színdifferenciáló képesség fejlesztése. Természeti 

látványok hangulatának visszaadása. Téralkotó és -

ábrázoló képesség fejlesztése játéktárgyakkal, térbeli 

manipulációval. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A közvetlen környezetben található tárgyak, jelenségek 

minőségének (pl. illat, hang, zene, szín, fény, felület, méret, 

mozgás, helyzet, súly) megtapasztalása különböző játékos 

feladatok során, a célzott élménygyűjtés és vizuális 

megjelenítés (pl. festés, rajzolás, kollázs, mintázás, 

makettezés) érdekében, a vizuális nyelv alapvető elemeinek 

játékos használatával. 

 

Korábban átélt események, élmények (pl. kellemes, 

kellemetlen, hétköznapi, ünnepi, különleges, szokványos, 

felkavaró, unalmas) felidézésének segítségével, látott, hallott 

vagy elképzelt történetek (pl. tündérmesék, közösen kitalált 

játékok, helyzetek, mesék, mesefolyamok) megjelenítése sík 

és/vagy térbeli, plasztikai alkotásban (pl. színes, grafikus, 

vegyes technikájú, mintázott vagy konstruált) az elemi 

kompozíciós elvek figyelembevételével. 

Családi , egyházi és  iskolai rendezvények. 

Magyar nyelv és irodalom: 

Figyelem a 

beszélgetőtársra. 

Szöveg üzenetének, 

érzelmi tartalmának 

megértése. 

 

Dráma és tánc: egyensúly-

, ritmus- és térérzékelés.  

 

Ének-zene: emberi hang, 

tárgyak hangja, zörejek 

megkülönböztetése 

hangerő, hangszín, ritmus 

szerint. 

 

Környezetismeret: 

Anyagok tulajdonságai, 

halmazállapot-változás. 

Kísérletek oldatokkal, 

fénnyel, hővel. 

 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

1575 

 

Erkölcstan: én magam, 

szűkebb környezetem. 

 

Matematika: változás 

kiemelése, az időbeliség 

megértése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Érzékelés, önkifejezés, pont, vonal, folt, forma, tónus, szín, mintázat, 

felület, sík, tér, grafikai és plasztikai eljárás, kompozíció. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

Valós és képzelt látványok 
Órakeret  

12 óra 

  10% 4 óra 

Előzetes tudás 
Életkornak megfelelő pszichomotoros fejlettség. 

Iskolaérettség. 

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az illusztráció elemi fogalmának megértése, illusztráció 

készítése. Képalkotó- és kifejező képesség fejlesztése. 

Komponáló képesség fejlesztése a kiemelés eszközeivel. 

Vizuális fantázia (képzelőerő) fejlesztése. Asszociációs 

készség, képzettársítási készség fejlesztése. 

Plasztikai érzék fejlesztése. Plasztikai minőségek 

sokféleségének megtapasztalása. Plasztikai 

kifejezőképesség fejlesztése. Formaérzék, karakterérzék 

fejlesztése.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Mesék, versek, kitalált történetek, médiaszövegek valós vagy 

fantázia szereplőinek (pl. hősök, ártók, bajkeverők, segítők), 

természetes és épített környezetének (pl. erdők, ligetek, állatok, 

vizek, bódék, paloták, hidak, tornyok) illusztratív jellegű 

ábrázolása (pl. sorozatként, képeskönyvként) emlékképek 

felidézésével, megfigyelések segítségével és a fantázia által. 

 

Környezetünk valós elemeinek, tárgyainak, tereinek (pl. háztartási 

gép, óra, motor, fészek, odú, fa, talaj), különleges nézőpontból 

(belülről, fentről, alulról) való megjelenítése a fantázia és a 

megfigyelés révén, a kifejezési szándéknak megfelelő anyagok, 

eszközök, méretek felhasználásával (pl. színes-, grafikai technika, 

mintázás, konstruálás talált tárgyakból, azok átalakításával). 

 

Művészeti alkotások és fotók nézegetése megadott szempontok 

szerint (pl. alakok, szereplők, terek, tárgyak, mérete, színe, 

Magyar nyelv és 

irodalom: Élmények, 

tartalmak felidézése. 

Szép könyvek. 

 

Dráma és tánc: 

Dramatikus formák. 

Fejlesztő játékok.  

 

Környezetismeret: 

Mozgásjelenségek, 

kísérletek. Optika. 

 

Ének-zene: 

Cselekményes 
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tónusa). A megállapítások segítségével továbbgondolva a látvány 

sugallta jelenséget, képi tartalmat egy új alkotás létrehozásának 

érdekében (pl. más térben és időben, más szereplőkkel), különböző 

művészeti műfajokban (dráma, hang-zene, mozgás, vizuális: 

installáció, fotómanipuláció). 

Meseillusztrácik. 

dalanyag, dramatizált 

előadás. Ritmus, 

hangszín, 

hangmagasság, zene 

és zörej. 

 

Erkölcstan: 

Közösségek. A 

mesevilág szereplői. 

Mese és valóság. 

 

Matematika: Képi 

emlékezés, részletek 

felidézése. 

Nézőpontok. 

Mozgatás. 

Síkmetszetek 

képzeletben.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Illusztráció, kompozíció, kiemelés, karakteres forma, festészet, 

szobrászat, fotó, műalkotás, reprodukció, idő. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Vizuális jelek a környezetünkben 
Órakeret  

9 óra 

  10% - 

Előzetes tudás 
Életkornak megfelelő pszichomotoros fejlettség. 

Iskolaérettség. 

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Megfigyelőképesség fejlesztése. Vizuális kommunikációs 

képesség fejlesztése. Képolvasással történő 

információszerzés, képi jelek, vizuális szimbólumok 

olvasása és létrehozása. Ábraolvasási és értelmezési 

készség fejlesztése. Redukciós képesség fejlesztése. A 

vizuális nyelv elemeinek, pont, vonal, folt, szín 

megismerése és tudatos használata, szerepük felismerése a 

képalkotásban. Vonalas jellegű, foltszerű előadásmód. 

Méretkülönbségek felismerése, a léptékváltás alapjai. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Jeltervezés, jelalkotás változatos méretben (pl. apró pecsét, tábla, 

land art szerű méretben udvaron, játszótéren), különböző 

anyagokból (pl. agyag, madzag, papírdúc, fatábla, talált anyag, 

homok, kavics, falevél, víz) meghatározott célok érdekében (pl. 

eligazodás, útbaigazítás, védelem, figyelemfelkeltés). 

Matematika: 

tájékozódás térben, 

síkban, a 

tájékozódást segítő 

viszonyok. 
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Környezetünkben található jelek, jelzések (pl. jelzőlámpa, térkép, 

alaprajz, közlekedési tábla, cégér, piktogram, embléma, 

szimbólum, zászló, márkajelzés, logo) összegyűjtése játékos 

feladatok létrehozásának céljából (pl. valós és virtuális társasjáték, 

dramatikus játék, kincsvadászat). 

 

Környezetismeret: A 

térkép legfontosabb 

elemeinek 

felismerése. Jelek, 

jelzések. Természeti 

jelenségek, 

természetes anyagok.  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

jelzőtáblák. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Modell, látvány, jelalkotás, piktogram, embléma, térkép, alaprajz, 

cégér, szimbólum, lépték. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A média társadalmi szerepe, használata 

Médiahasználati szokások médiumok, 

médiaélmény-feldolgozás 

Órakeret  

2 óra 

  10% - 

Előzetes tudás Iskolaérettség.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Saját médiahasználati szokások tanulmányozása. 

Médiaélmények feldolgozása, önreflexiós készség 

fejlesztése. A különböző médiumok beazonosítása, 

tudatosítása. A médiatartalmak közötti választás 

tudatosságának fejlesztése. Olvasási készség és szókincs 

fejlesztése médiaszövegekkel. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A különböző médiumok (pl. könyv, televízió, rádió, internet, 

film, videojáték) megfigyelése, vizsgálata, összehasonlítása, 

megadott szempontok (pl. érzékszervekre gyakorolt hatás, 

eltérő jelhasználat) alapján közvetlen tapasztalat és saját 

médiaélmények felidézésének segítségével. 

 

Az egyes médiumokhoz (pl. könyv, televízió, számítógép) 

kapcsolódó saját használati szokások (pl. gyakoriság, társas 

vagy önálló tevékenység), médiaélmények (pl. tetszés, 

kíváncsiság, rossz élmény) felidézése, kifejezése és 

megjelenítése szóban, vizuálisan (pl. rajzolás, bábkészítés) 

vagy szerepjátékkal. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

Mesék, narratív történetek. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat:egészséges és 

helyes szabadidős 

tevékenységek felsorolása, 

ismertetése, megbeszélése. 

 

Erkölcstan: Önkifejezés és 

önbizalom erősítése, önálló 

gondolkodás, identitástudat 

fejlesztése. 
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Mesék, gyermekirodalmi alkotások és azok animációs, filmes 

adaptációinak összehasonlítása, feldolgozása. Az 

olvasott/felolvasott szöveghez és a levetített adaptációhoz 

kapcsolódó élmények megjelenítése és feldolgozása (pl. 

rajzzal, montázskészítéssel). 

A fantázia jelentősége, 

használata, kitalált történet 

önmagáról 

(jellemábrázolás), 

meseszereplők 

osztályozása: jó-rossz 

tulajdonságokkal való 

azonosulási képesség 

vizsgálata, önmagára 

vetítése. Önmaga 

megértése. 

 

Környezetismeret: Az 

érzékszervek működésének 

megtapasztalása, 

szerepének, védelmének 

felismerése a 

tájékozódásban, az 

információszerzésben. 

Napirend, szabadidő, 

egészséges életmód. 

 

Dráma és tánc: 

kiscsoportos és páros rövid 

jelenetek kitalálása és 

bemutatása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Televízió, rádió, könyv, számítógép, színház, mozi, újság, műsor, 

rajzfilm, film, képregény, videojáték. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A média kifejezőeszközei 

Kép, hang, cselekmény 
Órakeret  

2 óra 

  10% - 

Előzetes tudás Iskolaérettség.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Médiaélmények feldolgozása, önreflexiós készség 

fejlesztése. Az érzelemkifejezés képességének a 

fejlesztése. A figyelmi koncentráció, az érzékelés 

pontosságának fejlesztése. A médiaszövegek alapvető 

alkotóelemeinek azonosítása. Annak felismerése, hogy a 

médiaszövegek emberek által mesterségesen előállított 

alkotások (a média konstruált valóság). Részvétel a 

tanulócsoportban folyó beszélgetésben és vitában. Saját 

vélemény megfogalmazása. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Különböző médiaszövegek (pl. animációs mesék, 

videojátékok) alapvető kifejezőeszközeinek (hanghatások, 

vizuális jellemzők) megfigyelése és értelmezése közvetlen 

példák alapján. A kép és hang szerepének megfigyelése a 

mesevilág teremtésében (pl. animációs meséken keresztül).  

 

Egyszerű médiaszövegek (pl. animációs mesék, reklám) 

cselekménye kezdő- és végpontjának, a cselekményelemek 

sorrendjének megfigyelése közvetlen példák alapján. Címadás.  

 

A mediatizált történetek szereplőinek (hősök és gonoszak) 

azonosítása, az animációs mese morális tanulságainak 

felismerése.  

 

A hangok és képek által közvetített érzelmek (pl. öröm, 

szomorúság, düh, félelem) felismerése, kifejezése. 

 

Egyszerű (pl. kitalált vagy átélt) cselekmény megjelenítése 

képekkel (pl. rajzzal, képsorozattal), megfelelő 

hanghatásokkal (pl. zörejjel, énekhanggal) kiegészítve.  

 

Hangzó médiaszövegek megjelenítése rajzban. 

Magyar nyelv és irodalom: 

A szövegértés 

szövegtípusnak megfelelő 

funkciójáról, folyamatáról 

alkotott ismeret, 

meggyőződés kialakítása, 

fejlesztése. 

Alapvető erkölcsi, 

esztétikai fogalmak, 

kategóriák (szép, csúnya, 

jó, rossz, igaz, hamis). 

A történetiségen alapuló 

összefüggések megértése 

egy szálon futó 

történekben. 

Összefüggő mondatok 

alkotása képek, képsorok 

segítségével, adott vagy 

választott témáról. 

 

Erkölcstan: önmaga 

megértése, mesék 

kapcsolatrendszerének 

elemzése, mesei szereplők 

és tulajdonságaik (lent-fönt, 

jó-rossz). 

 

Környezetismeret: az 

érzékszervek működésének 

megtapasztalása, 

szerepének, védelmének 

felismerése a 

tájékozódásban, az 

információszerzésben.  

 

Ének-zene: Emocionális 

érzékenység fejlesztése. A 

teljes figyelem 

kialakításának fejlesztése. 

Tapasztalat a zenei 

jelenségekről. 

 

Dráma és tánc: mese 

főhősének kiválasztása és a 

választás indoklása. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Állókép, mozgókép, zene, emberi hang, zaj, zörej, csend. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A média társadalmi szerepe, 

használata 

Személyes élmény, médiaélmény 

Órakeret  

2 óra 

  10% - 

Előzetes tudás Iskolaérettség.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A közvetlen kommunikáció jelzéseinek, illetve a közvetett 

kommunikáció eszközeinek megfigyelése, tudatosítása. 

Önismeret, önreflexiós készség fejlesztése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A személyes, közvetlen kommunikáció verbális, vokális és 

testbeszéddel történő jelzéseinek felismerése, értelmezése. 

 

A közvetlen és a közvetett kommunikáció közötti alapvető 

különbségek (pl. idő/térbeli szinkronitás, eltérés, jelenlét, 

érzékszervek használata) felismerése konkrét médiaszövegek 

(pl. könyv, gyermekműsor, gyerekeknek szóló koncertfilm, 

videoklip, sms, emotikonok) alapján.  

 

Ismerkedés különböző valóságstátuszú médiaszövegekkel. 

 

A valóság és fikció közötti különbség megragadása. 

 

Saját megélt élmények és tapasztalatok összevetése (pl. 

azonosságok, eltérések mentén) a média által közvetített, 

megjelenített világokkal (pl. gyermekműsorok, 

gyermekújságok, képregények, életkornak megfelelő 

rajzfilmek, gyermekeknek készülő internetes honlapok 

alapján). A különböző médiaszövegek (pl. tehetségkutató 

műsorok, sportközvetítés, sorozatok, animációs filmek, filmek, 

reality műsorok) szereplőivel való azonosulásra reflektálás 

lehetősége (pl. irányított beszélgetés keretében). 

 

Személyesen átélt, elképzelt és a médiában látott, hallott 

esemény megjelenítése rajzban, önállóan készített bábbal, 

szerepjátékkal. 

Magyar nyelv és irodalom: 

Szöveg értelmezése, nem 

verbális jelzések 

értelmezése, használata 

beszéd közben. 

Mese és valóság 

különbsége. 

A megismert mese, történet 

tanulságának összevetése 

saját tapasztalatokkal, 

eseményekkel. Az explicit 

információk, állítások 

megértése, értelmezése, 

értékelése, egyszerű 

következtetések levonása. 

 

Erkölcstan: másnak 

lenni/elfogadás, kirekesztés. 

 

Környezetismeret: Nappal 

és éjszaka. A világ, ahol 

élünk. Föld és a csillagok. 

Élőlények, életközösségek. 

 

Dráma és tánc: Történetek 

kitalálása és kiscsoportos 

vagy páros megvalósítása. 
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Kulcsfogalmak/ 

Fogalmak 

Esemény, elképzelt/kitalált történet, képzelet, valóság, médium. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A média társadalmi szerepe, 

használata 

Tájékozódás a virtuális terekben 

Órakeret  

2 óra 

  10% - 

Előzetes tudás Iskolaérettség.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kreatív, kritikus internethasználat fejlesztése. Az 

internetes tevékenységekhez kapcsolódó biztonság 

növelése. A gyerekek virtuális terekben zajló 

tevékenységeihez kapcsolódó élmények feldolgozásának 

segítése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az életkori sajátosságokhoz igazodó internethasználat 

lehetőségeinek megismerése (pl. gyermekbarát honlapok 

böngészése). 

 

Az internethasználat legfontosabb (pl. biztonságot 

eredményező) szabályainak megismerése különböző 

eszközökkel (pl. kártyajáték, bábozás).  

 

A gyerekek által használt videojátékkal összefüggő élmények 

feldolgozása (pl. szerepjátékkal, rajzolással). 

 

A videojátékok tematikai csoportosítása, a szereplőik 

azonosítása. 

Magyar nyelv és irodalom: 

Rövid hallott szöveg 

üzenetének megértése. Az 

olvasott szövegekkel 

összefüggésben az aktív 

szókincs gazdagítása. Az 

olvasmányhoz kapcsolódó 

személyes élmények 

felidézése és megosztása.  

Egyszerű ok-okozati 

összefüggés felismerése; 

következtetések levonása. 

A fantázia és képzelet 

aktiválása a megismerés 

érdekében. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: Szabálykövető 

magatartás a közvetlen 

közlekedési környezetben. 

A közlekedés szabályainak 

értelmezése. 

 

Erkölcstan: a számítógépes 

világ ismeretségei. 

Kulcsfogalmak/ 

Fogalmak 

Internet, honlap, chat, videojáték. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Környezetünk valós terei és mesés 

helyek 

Órakeret  

12 óra 

  10% - 

Előzetes tudás 
Életkornak megfelelő pszichomotoros fejlettség. 

Iskolaérettség. 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Téralakító, térrendező képesség fejlesztése. 

Tapasztalatszerzés a térformálás, térlehatárolás, 

térszervezés terén. Térérzék fejlesztése nézőpontok 

változtatásával. Technikai készség fejlesztése.  

Térbeli tájékozódás képességének fejlesztése.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A környezetünkben található különböző méretű külső, belső terek 

(pl. utca, játszótér, buszmegálló, saját szoba, éléskamra, fiók) 

épületek (pl. iskola, transzformátorház, víztorony), tárgyak (pl. cipő, 

táska, kilincs) tudatos megismerése, vizsgálata minden érzékszervvel 

(látás, hallás, tapintás, szaglás). 

 

Valós vagy kitalált funkciónak megfelelő terek (pl. „a hely, ahol 

játszok”, „a hely, ahová elbújok”), tárgyak (pl. közlekedési eszköz, 

mesebeli szerszám) kitalálása és megjelenítése (pl. rajzban, makettel, 

modellben). 

 

Képzeletbeli, mesebeli helyeken, terekben (pl. elvarázsolt kastély, 

boszorkány konyhája, vitorlás hajó) zajló mesék, elképzelt vagy 

valós történetek dramatizálása, eljátszása saját tervezésű és 

kivitelezés szereplőkkel (pl. babák, botok, figurák, sík-, kesztyű-, 

árny-, óriás-, agyagfejű, bábok), terekkel, díszletekkel, melyek 

létrehozásánál a környezettudatos anyaghasználat érvényesül. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: közlekedés, 

környezetünk. 

 

Környezetismeret: 

Természeti, technikai 

környezet. Múlt 

megidézése. 

 

Dráma és tánc: 

térkitöltő és 

térkihasználó 

gyakorlatok, 

mozgástechnikák, 

tánctechnikák. 

 

Matematika: 

Képzeletben történő 

mozgatás. Hajtás, 

szétvágás síkmetszetek. 

Objektumok alkotása.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Téralkotás, térformálás, térlehatárolás, térszervezés, formarend, funkció, 

takarás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Valós és kitalált tárgyak 
Órakeret  

12 óra 
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  10% - 

Előzetes tudás 
Életkornak megfelelő pszichomotoros fejlettség. 

Iskolaérettség. 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tárgyalkotó vizuális, esztétikai és manipulatív képességek 

fejlesztése. A tárgykészítés folyamatainak, 

gondolkodásmódjának megtapasztalása. Forma és funkció 

összefüggés, formaérzék fejlesztése. Megfigyelőképesség 

fejlesztése (a munkafázisok megfigyelése). A gondos 

kivitelezés, különböző anyagok, eljárások, személyes 

tapasztaláson alapuló megismerése. Egyszerű kézműves 

technikák megfigyelése, rekonstruálása. Jeles napok 

szokásainak és tárgyi kellékeinek megismerése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Elképzelt, mesebeli tárgyak (pl. hangszer, pálca, öltözék, 

szőnyeg, edény, bútor, ékszer, szerszám, jármű) tervezése 

létrehozása meghatározott mesebeli célok (pl. mindent halló, 

látó, elrejtő, védő, szállító) érdekében, oly módon, hogy a 

tárgy külseje (pl. forma, díszítés, méret, anyag) utaljon 

funkciójára. 

 

Hétköznapi tevékenységek során használatos tárgyak (pl. 

konyhai eszköz, játék, öltözék, öltözékkiegészítő, hangszer, 

szerszám) létrehozása meghatározott tulajdonos számára (pl. 

adott személyiség, foglalkozás, életkor, nemek szerint). 

Környezetismeret: Természeti, 

technikai és épített rendszerek.  

Anyagismeret. 

 

Dráma és tánc: népi 

gyermekjátékok. 

 

Ének-zene: Népzene 

énekléssel, ritmikus 

mozgással, néptánccal. 

Hangszerek. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: eszközhasználat. 

 

Erkölcstan: valóság és 

képzelet. 

 

Matematika: objektumok 

alkotása. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tárgytervezés, forma, funkció, alkalmazkodás, díszítés, öltözékkiegészítő. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei akét 

évfolyamos ciklus 

végén 

 Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése. 

 Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás készítése. 

 Az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos 

anyag- és eszközhasználat, a környezettudatosság szempontjainak egyre 

szélesebb körű figyelembevételével. 

 A felszerelés önálló rendben tartása. 

 A közvetlen környezet megfigyelése és értelmezése. 

 A képalkotó tevékenységek közül személyes kifejező alkotások 

létrehozása. 

 Téralkotó feladatok során a személyes térbeli szükségletek felismerése. 

 Alkotótevékenység és látványok, műalkotások szemlélése során néhány 

forma, szín, vonal, térbeli hely és irány, felismerése, használatára. 

 A szobor, festmény, tárgy, épület közötti különbségek felismerése.  

 Látványok, műalkotások néhány perces szemlélése. 

 Médiumok azonosítása, igény kialakítása a médiahasználat során a 

tudatosabb választásra, illetve reflektív médiahasználat. 

 Médiaélmények változásának és médiatapasztalattá alakíthatóságának 

felismerése. 

 A médiaszövegek néhány elemi kódjának a (kép, hang, cselekmény) 

azonosítása, illetve ezzel kapcsolatos egyszerű összefüggések 

felismerése (pl. médiaszövegek emberek által mesterségesen előállított 

tartalmak, kreatív kifejező eszközöket használnak, amelyek 

befolyásolják azok hatását). 

 A személyes kommunikáció és a közvetett kommunikáció közötti 

alapvető különbségek felismerése.  

 Az életkorhoz igazodó internetes tevékenységek gyakorlása és az abban 

rejlő veszélyek felismerése. 

 Az alkotó és befogadó tevékenység során a saját érzések felismerése, és 

azok kifejezése. 
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TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 

 

ÉVES ÓRASZÁM 1. ÉVF: 36 ÓRA 

KERETTANTERVBEN TARTALOMMAL  :32,5 ÓRA 

KIDOLGOZÁSRA VÁRÓ: 3,5 ÓRA 

 

1. évfolyam 

 

A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1. évfolyamon, hogy a 

kulcskompetenciák – különösen a természettudományos-technikai kompetencia – fejlesztésével 

a gyermek az életkori sajátosságainak megfelelő szinten tapasztalatokat szerezzen az őt 

közvetlenül körülvevő világról. A készségek és képességek alakítása során olyan módszereket 

sajátítson el, amelyek egyaránt segítik a tájékozódásban, a természeti, társadalmi és technikai 

környezetbe való beilleszkedésében és az örömmel végzett alkotó munkájában. Támogassa az 

óvodai játékból az iskolai munkába való átmenetét, elősegítse a hatékony és egyre önállóbbá 

váló tanulását, a mindennapokban nélkülözhetetlen elemi ismeretek befogadását, a kézügyesség 

fejlődését szolgáló játékos tevékenységeket, a tanulás és a munka tiszteletét, megszeretését, a 

tudás, az alapvető értékek, a megőrzendő hagyományok megbecsülését. Egyre fontosabbá válik 

az önálló, egyéni munkálkodás mellett a csoportmunkában történő, egymást segítő 

munkavégzés. A szociális és állampolgári kompetencia alakítása a közvetlen környezet, a 

családi életvitel formálásával, a családi és iskolai körben vállalható feladatok, valamint a 

munkamegosztás lehetőségeinek megismerésével kezdődik. Az anyanyelvi kommunikáció 

készségeinek fejlesztése kiemelt terület a célok, feladatok megvalósítása során. A különböző 

játékok közben szinte észrevétlenül bővül a szókincs, fejlődik a nyelvhasználat. A 

mindennapokban elvégzendő munkák során az anyagok felhasználásához, feldolgozásához, 

átalakításához szükséges szokások és elemi munkafogások ismeretei a mozgáskoordináció 

fejlesztését, az eszköz- és szerszámhasználat gyakorlását szolgálják. A matematikai 

kompetencia fejlődését a becslések, mérések, számítások, a síkbeli és térbeli alakzatokkal 

történő manipuláció, a válogatások és a csoportosítások segítik. A kezdetben mintakövetéssel 

készített, majd az alkotó fantázia által vezérelt önálló munkavégzéssel kialakított 

munkadarabok hozzájárulnak az esztétikai érzék fejlődéséhez. A kézműves foglalkozások, a 

népművészeti alkotások megismerése révén, az esztétikai és művészeti tudatosság és 

kifejezőképesség fejlesztésével a tanulók nyitottá válnak a világ sokfélesége és nemzeti 

kulturális örökségünk iránt. Az egészséges és környezettudatos életmódra nevelést szolgálja az 

egyéni életvitel formálása a táplálkozás, az öltözködés, a higiénia, és a helyes időbeosztás terén. 

Minden évben visszatérő programok a családi, az osztály- és az iskolai rendezvények. 

A kisebb és nagyobb közösségek ünnepei a közösségi összetartozást megalapozó közös értékek 

őrzése mellett a kikapcsolódást, a szabadidő hasznos eltöltését segítik. Mintát adnak az ünnepre 

való felkészüléshez, az ünnepléshez, az ünneplés utáni teendők végzéséhez. A 

„kezdeményezőképesség és a feladatvégzésre vállalkozás” fejlesztését szolgálja a tervezés, 

szervezés, irányítás, vezetés feladataival való ismerkedés, a kommunikáció, az egyeztetés, a 

feladatok megosztása, részfeladatok elvállalása és végrehajtása, a kockázati tényezők 

mérlegelése, a munkavégzés egyénileg és csapatban, a tapasztalatok (eredményesség és etikus 

magatartás) életkornak megfelelő értékelése, elemzése, s ezek megszívlelése. 
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A gyalogos közlekedés alapvető tudnivalóinak, a veszélyhelyzetek és a balesetek 

megelőzését célzó szabályok megismerése és azok szituációs játékokban való élményszerű 

alkalmazása megalapozza a biztonságos és önálló közlekedéshez szükséges szokások 

kialakulását. 
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Tematikai 

egység 
1. Család, otthon, háztartás 

Órakere

t  

8 óra 

  10% - 

Előzetes tudás 

Az iskolaérettségi kritériumok szerint elvárt szinten: 

élmények, tapasztalatok elmondása; lakhely ismerete; 

családtagok és rokonok bemutatása; alapvető viselkedési 

szabályok betartása. 

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Tapasztalatszerzés a közvetlen természeti, társadalmi és 

technikai környezet megismertetése és megismerése során. 

A környezet- és egészségtudatosság egyes elemeinek 

megalapozása. 

A családkép és a családi otthon képének alakítása. 

A rendszeresség és a rendszeretet iránti igény formálása. 

Együttműködési képesség kialakítása a családtagokkal, az 

iskolatársakkal, felnőttekkel. 

Szókincsbővítés. 

Az önismeret fejlesztése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

1.1. Élet a családban 

Hétköznapok és ünnepek eseményeinek megkülönböztetése. 

Családtagok bemutatása családrajzzal, síkbábokkal. 

Családi szerepek. 

Ajándékok készítése családtagok számára, különböző alkalmakra. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szókincsbővítés, 

szövegalkotás, 

beszédkultúra, 

kommunikáció. 

 

Környezetismeret: 

család, egészséges 

életmód, 

növényismeret, 

évszakok, napszakok, 

időjárási tényezők, 

lakhelyek, higiéné. 

 

Matematika: 

tájékozódás térben és 

időben - időtartam, 

nap, napszakok. 

 

Erkölcstan: Én és a 

közvetlenebb és tágabb 

1.2. Biztonságos otthon 

Házimunkák számbavétele. Munkamegosztás a családban. 

Háztartási eszközök, gépek használatának lehetőségei. 

Otthoni balesetek megelőzése. 

Veszélyforrások a háztartásban: sérülést okozó tárgyak, 

tűzgyújtóeszközök, gáz, elektromosság, gyúlékony, maró, illetve 

mérgező vegyszerek, romlott ételek. Veszélyt jelző piktogramok 

megismerése. 

1.3. Családi időbeosztás 

Munkaidő, tanulási idő, szabadidő, pihenés ideje. Időbeosztás 

megbeszélése, napirend készítése. 

Egészséges és helyes szabadidős tevékenységek felsorolása, 

ismertetése, megbeszélése. 

Rajzos programajánlat készítése. 
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1.4. Tisztaság és rend 

Tisztaság és rend a környezetünkben. 

Az otthon tisztasága, munka- és a taneszközök épen és rendben 

tartása. 

Alapvető takarítószerek és eszközök használata. 

Személyes higiéné, tisztálkodás szabályainak ismerete. 

Környezetünk tisztán tartása. 

Takarékosság energiával, vízzel. 

A szelektív hulladékgyűjtés célja, jelentősége és megvalósítása. 

környezetem, 

közösségeim, társaim. 

Családtagok, családi, 

baráti kötődések, 

szeretetkapcsolatok, a 

környezetnek való 

megfelelés szándéka, 

beilleszkedés. 

1.5. Táplálkozás 

Az egészséges, korszerű táplálkozás alapelemei. 

Étrend összeállítása képek válogatásával. 

Zöldség- és gyümölcstál, szendvics készítése. 

1.6. Testápolás 

Higiéné. Testápolás (kézmosás, körömápolás, mosakodás, fürdés, 

hajmosás, intim területek tisztántartása) eszközei és anyagai. 

1.7. Célszerű öltözködés 

A napszaknak, évszaknak, hétköznapi tevékenységeknek és ünnepi 

alkalmaknak megfelelő öltözködés. 

Ruhadarabok válogatása, csoportosítása, hajtogatása. 

Szekrényrendezés.  

Öltöztetőbaba modell ruhatárának rajzolása, öltöztetése. 

1.8. Növényápolás, állatgondozás 

Otthoni és iskolai szobanövényeink ápolása és védelme. A növények 

életfeltételeinek biztosítása. 

Hobbiállatok gondozása, felelős állattartás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Család, családtag, életmód, lakhely, családi ház, lakás, otthon, közösség, 

háztartás, háztartásvezetés, házimunka, veszélyforrás, baleset, háztartási 

eszköz, háztartási gép, háztartási baleset, munkamegosztás, ünnep, 

egészséges életmód, táplálkozás, higiéné, testápolás, öltözködés, 

időbeosztás, napirend, szabadidő, környezet, környezetvédelem, 

takarékosság, hulladék, szelektív hulladékgyűjtés. 

 

 

Tematikai 

egység 
2. Tárgyi kultúra, technológiák, termelés 

Órakere

t 

13 óra 

  10% 3,5 
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Előzetes tudás 

Az iskolaérettségi kritériumok szerint elvárt szinten: az 

óvodáskorban használt, megmunkált anyagok és készített 

tárgyak ismerete; az anyagok tulajdonságainak megállapítása 

érzékszervi vizsgálattal; anyagalakítás: gyurmázás, formázás, 

hajtogatás, nyírás; eszközhasználat: író- és rajzeszközök, olló; 

szabálykövetés, mintakövetés, önállóság a tevékenységek 

során. 

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Információk célzott keresése tapasztalati úton 

(megfigyeléssel), valamint a tanár által bemutatott nyomtatott 

(rövid szöveg, egyszerű ábra, rajz, kép), illetve elektronikusan 

megjelenített (kép, hang, videó) forrásokban. 

A munka során felhasználandó anyagok technológiai 

tulajdonságainak megtapasztalása, irányított (felhasználás 

célja szerinti) vizsgálata. A nyert információk alapján a 

megfelelő technológia kiválasztása segítséggel. 

Alkotás folyamata a probléma felismerésétől a megoldáson 

keresztül az értékelő elemzésig. 

Kézügyesség fejlesztése. 

Az eszközök célnak és rendeltetésnek megfelelő használata. 

Szabálykövetés. Rend és tisztaság a munkakörnyezetben. 

Tanulási szokások (sorrendiség, időbeosztás, hatékonyság) 

alakítása. 

Az anyagok, az energia, az idő célszerű és takarékos, 

egészség- és környezettudatos felhasználása a szabályok, 

előírások és a kapott utasítások szerint. A használt eszközök 

megóvása. 

Figyelem és elővigyázatosság; a tervezett és az aktuálisan 

végzett tevékenységgel kapcsolatos veszélyérzet kialakítása, 

törekvés a biztonságra. Balesetvédelmi rendszabályok 

ismerete. Segítségkérés baleset esetén. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

2.1. Az anyagok 

Az anyagok fajtái, tulajdonságai, felhasználhatóságuk. 

Anyagvizsgálatok érzékszerveinkkel (látás, tapintás útján). 

A természetes és az átalakított anyagok csoportosítása megfigyelhető 

tulajdonságaik alapján.  

Vizuális kultúra: 

vizuális megjelenítés. 

 

Környezetismeret: 

anyagok, 

érzékszervek, 

érzékelés. 

 

Matematika: Tárgyak 

tulajdonságainak 

2.2. Képlékeny anyagok, papír, faanyagok, fémhuzal, szálas anyagok, 

textilek alakítása 

Képlékeny anyagokból (gyurma, só-liszt gyurma, agyag, tészta) 

egyszerű formák alakítása gyúrással, lapítással, gömbölyítéssel, 

hengerítéssel, mélyítéssel, mintázással. 
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Papír alakítása tépéssel, hajtogatással, nyírással, ragasztással. 

Fűzőlapmunka. 

Faanyagok (hurkapálca, fenyőléc) megmunkálása tördeléssel, 

darabolással, csiszolással. 

Fémhuzal alakítása hajlítással. 

Szálas anyagok, fonal jellemzőinek vizsgálata (elemi szál, ágak, 

sodrat). 

Egyszerű fonalmunkák (sodrás, fonás, csomózás, pompon készítése) 

és egyéb kézműves technikák (nemezelés, gyöngyfűzés). 

Gombfelvarrás. 

Síkbábok készítése papír, fa, fonal és textilanyagok felhasználásával. 

Tárgyak készítése természetes anyagokból (termésekből, csuhéból 

stb.) 

Maradék anyagokból és hulladékból készíthető tárgyak. 

Takarékos anyagfelhasználás. 

A végzett tevékenységekkel kapcsolatos mesterségek régen és 

napjainkban. 

kiemelése; 

összehasonlítás, 

azonosítás, 

megkülönböztetés, 

osztályokba sorolás, 

halmazképzés. 

Tárgyak, alakzatok, 

összehasonlítása 

mérhető 

tulajdonságaik szerint; 

mérés, becslés. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: szövegértés 

(egyszerű, rövid 

útmutató jellegű 

szövegek olvasása, 

értelmezése, rövid 

szövegben az 

események 

sorrendjének 

felismerése). 

 

Erkölcstan: az alkotó 

ember és az épített 

világ tisztelete, értékek 

óvása. 

2.3. Építés 

Építés építőelemekből (pl. konstrukciós játékok – faépítő, fémépítő, 

Lego – felhasználásával) utánzással, kép és rajz alapján, illetve önálló 

elképzeléssel. 

Környezetünkben lévő tárgyak megformálása különböző anyagokkal. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Anyag, anyagvizsgálat, anyagi tulajdonság, becslés, mérés, méret, 

szélesség, hosszúság, magasság, természetes anyag, átalakított anyag, 

sablon, mintaelem, szálas anyag, fonás, csomózás, nemezelés, 

anyagtakarékosság, újrahasznosítás, építmény, építőelem. 

 

 

Tematikai egység 3. Közlekedés Órakeret 3 óra 

  10%  

Előzetes tudás 

Az iskolaérettségi kritériumok szerint elvárt szinten: 

közlekedés és óvatosság – fegyelmezett viselkedés a 

közlekedési környezetben; a család közlekedési szokásai; 

az óvoda (majd iskola) és a lakóhely közötti közlekedés 

lehetőségei; élmények, tapasztalatok a településen belüli 

közlekedésről. 
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A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A biztonságos és fegyelmezett gyalogos közlekedési 

ismeretek alapjainak kialakítása. 

Figyelem és elővigyázatosság; a közlekedéssel 

kapcsolatos veszélyérzet kialakítása, törekvés a 

biztonságra. A közlekedési balesetek okainak azonosítása, 

a megelőzés, az elhárítás, a segítségnyújtás 

lehetőségeinek megismerése és gyakorlása. 

Az utazással kapcsolatos illemszabályok megismerése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

3.1. Gyalogos közlekedés szabályai 

A gyalogos közlekedés alapszabályainak megismerése. 

A közlekedés irányított megfigyelése, szabályainak értelmezése. 

Szabálykövető magatartás a közlekedési környezetben. 

A közlekedésben való részvétel gyakorlása. Átkelés az úttesten. 

A forgalomirányítás jelzései: a közlekedési jelzőlámpa, a rendőri 

karjelzések és a gyalogos közlekedésnél jelentős jelzőtáblák 

ismerete. 

Környezetismeret: 

közlekedési eszközök. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szókincsbővítés, 

fogalommagyarázat, 

képi jelzések és 

szóbeli utasítások, 

szövegértés (képi, 

ikonikus kódok és 

szövegek jelentésének 

egymásra 

vonatkoztatása, 

párosítása). 

3.2. A közösségi közlekedés viselkedési szabályai 

A biztonságos, udvarias közösségi közlekedés szabályai. 

Az időjárás és a napszakok befolyása a gyalogosok és a járművek 

közlekedésére. 

Az utazással kapcsolatos magatartásformák megismerése és 

gyakorlása. 

3.3. A közlekedésben rejlő veszélyek 

A gyermekbalesetek okai, forrásai, megelőzésük. 

A veszélyhelyzetek elemzése, megbeszélése, megelőzési stratégiák 

kialakítása. 

Helyes magatartás a baleseti helyszínen. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gyalogos közlekedés, közlekedési szabály (KRESZ), közút, 

gyalogátkelőhely, úttest, járda, megállóhely, jelzőlámpa, jelzőtábla, 

forgalomirányítás, tömegközlekedés, jármű, sorompó, baleset, biztonság, 

biztonsági öv, gyerekülés, gyerekzár. 

 

 

Tematikai egység 4. Közösségi munka, közösségi szerepek 
Órakeret

8,5 óra 
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Előzetes tudás 

Az iskolaérettségi kritériumok szerint elvárt szinten: a családi, baráti, 

iskolai és egyéb közösségi rendezvényeken szerzett élmények és 

tapasztalatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tapasztalatszerzés a környezetből, a tapasztalatok megfogalmazása, 

rögzítése. 

A saját felelősség belátása, vállalása és érvényesítése a közvetlen 

környezet alakításában. 

Kölcsönös odafigyelés, alkalmazkodás a társakhoz, együttműködés a 

tevékenységek során, a feladatok megosztása, részfeladatok elvállalása 

és végrehajtása. 

Az ünnepléshez kötődő viselkedéskultúra és öltözködéskultúra 

elemeinek elsajátítása és betartása. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

4.1. Családi rendezvények, ünnepek, események 

Születésnap, névnap, házassági évforduló megünneplése, az ezekkel 

kapcsolatos szokások, hagyományok. 

Esküvő, temetés, baráti összejövetelek célja, az ezeken való 

viselkedés szabályai. 

Példaadás, mintakövetés, programszervezés, a rendezvényhez illő 

környezet megteremtése. 

Meghívó, kellékek, ajándékok készítése. Az ajándékozás kultúrájának 

elsajátítása. 

A tapasztalatok megbeszélése. 

Környezetismeret: 

szokások, 

hagyományok, jeles 

napok, családi és 

közösségi ünnepek. 

 

Erkölcstan: családi 

hagyományok, 

ünnepek, élmények 

feldolgozása, játékok. 

4.2. Iskolai és osztályrendezvények 

Iskolai és osztályrendezvények (pl. Mikulás, Karácsony, Farsang, 

Anyák napja, Gyermeknap, osztálykirándulás, sportnap, 

játszódélután, nemzeti ünnepek) előkészítése. A helyszín 

berendezésével, az ünneplés lebonyolításával kapcsolatos tudnivalók. 

A szükséges kellékek (meghívó, programfüzet díszletek, jelmezek 

stb.) előállítása vagy beszerzése. 

A biztonságos környezet megteremtése. 

A közös tapasztalatok megbeszélése, az átélt érzések 

megfogalmazása. 

4.3. A közösségért végzett munka 

Teremdekoráció készítése a tanult technikák alkalmazásával. 

Az iskola esztétikus, harmonikus külső és belső környezetének 

alakítása. 

A munka megszervezése, lebonyolítása, értékelése. 

 

 

 

 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Rendezvény, ünnep, jeles nap, népszokás, munkaszervezés, program, 

dekoráció. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A természeti, a társadalmi és a technikai környezet megismert 

jellemzőinek felsorolása. 

Tapasztalatok az ember természetátalakító (építő és romboló) munkájáról. 

A család szerepének, időbeosztásának és egészséges 

munkamegosztásának megértése, káros sztereotípiák lebomlása. 
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A háztartási és közlekedési veszélyek tudatosulása, egészséges 

veszélyérzet. 

Alapvető háztartási feladatok, eszközök, gépek és az ezekkel kapcsolatos 

veszélyforrások ismerete. 

Példák ismerete az egészséges, korszerű táplálkozás és a célszerű 

öltözködés terén. 

A hétköznapjainkban használatos anyagok felismerése, tulajdonságaik 

megállapítása érzékszervi megfigyelések és vizsgálatok alapján, a 

tapasztalatok megfogalmazása. 

Életkori szintnek megfelelő problémafelismerés, problémamegoldás. 

Anyagalakításhoz kapcsolódó foglalkozások megnevezése, az érintett 

szakmák, hivatások bemutatott jellemzőinek ismerete. 

Célszerű takarékosság lehetőségeinek ismerete. 

Képlékeny anyagok, papír, faanyagok, fémhuzal, szálas anyagok, textilek 

magabiztos alakítása. 

Építés mintakövetéssel és önállóan. 

Az elvégzett munkáknál alkalmazott eszközök biztonságos, balesetmentes 

használata. 

A munka közbeni célszerű rend, tisztaság fenntartása. 

Elemi higiéniai és munkaszokások szabályos gyakorlati alkalmazása. 

Aktív részvétel, önállóság és együttműködés a tevékenységek során. 

A közlekedési veszélyforrások tudatosulása. Az úttesten való átkelés 

szabályainak tudatos alkalmazása. A kulturált és balesetmentes 

járműhasználat (tömegközlekedési eszközökön és személygépkocsiban 

történő utazás) szabályainak gyakorlati alkalmazása. 

Az alkalmakhoz illő kulturált viselkedés és öltözködés. 

 

 

 

 

 

TESTNEVELÉS 

 

 

Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek 

kialakítása, formálása, illetve a szabályozott mozgásvégrehajtás alapjainak az elsajátítása a 

legfontosabb cél. Az alapkészségek (természetes mozgásformák) mozgásmintáinak 

megszilárdulása, magabiztos végrehajtásuk kialakulása kiemelkedően fontos ebben az 

időszakban, mivel ezek jelentik a hatékony és gyors mozgástanulás, továbbá a bonyolultabb 

sportági és táncos mozgások alapfeltételeit. A fejlesztési folyamat során érvényesülnie kell a 

fokozatosság elvének, amely a természetes mozgások egyszerű végrehajtási mintáitól elindulva 
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egyre összetettebb, komplexebb helyzetekben történő alkalmazást jelenti. A tanulási folyamat 

egészét át kell hatnia a nagyfokú sikerességnek, az élményszerzésnek, a kihívást jelentő, 

örömteli mozgásos tevékenységeknek, amelyek a játékosság módszerével együtt formálják a 

testneveléshez és sporthoz fűződő pozitív attitűdbázist. A mozgástanulással párhuzamosan 

történjen a már cselekvésbiztos mozgásformák alkalmazása összetettebb 

játéktevékenységekben és kontrollált versenyszituációkban is. A kontrollált versenyszituációk 

során - a motiváció fenntarthatósága és az esélyegyenlőség érdekében - a mozgásos 

tevékenységek precíz végrehajtásán, a variációk sokaságán van a hangsúly, nem a mért abszolút 

teljesítményen. A mozgástanulási és pszichomotoros képességfejlesztési folyamatban a 

sikerorientált gyakorlási feltételek, az élménygazdagság, a játék és játékosság az uralkodó, 

amely mélyíti a mozgásos tevékenységekhez és testneveléshez kapcsolódó pozitív érzelmi 

viszonyulást. A természetes mozgások alkalmazása sportági jellegű mozgásokban egyre 

nagyobb teret kap, amely a további koordinációs képességfejlődés záloga. A játéktevékenység 

során is fejlődés mutatkozik, ami az egyre nehezedő szabályok mellett, az egyszerű taktikai 

feladatok felismerésében és egyre tudatosabb alkalmazásában nyilvánul meg. A mozgásos 

tevékenységek közbeni kooperációs és kommunikációs lehetőségek, kreativitást igénylő 

tanulási helyzetek hozzájárulnak a problémamegoldó gondolkodás, valamint a szociális 

kompetenciák fejlődéséhez. A játéktevékenység nehezedő feladathelyzetei előidézte döntési 

kényszer hozzájárul a felelősségteljes viselkedés formálódásához, a szociális és társadalmi, 

egyéni és közösségi kompetenciák kialakulásához. 

A kerettanterv minden tanuló számára biztosítani kívánja a hatékony és élményszerű 

pszichomotoros tanulást. Módszereiben döntően a játékos cselekvéstanulást és az adekvát 

játékok alkalmazását helyezi előtérbe. A differenciáláselvét és az általa vezérelt gyakorlatot a 

legfőbb értékek közé sorolja. Ebben az oktatási szakaszban is megkülönböztetett figyelmet 

áldoz a belső, didaktikai differenciálásra. Ez a záloga annak, hogy minden tanuló eljusson a 

számára megszerezhető tudás legmagasabb szintjére, és megvalósulhassanak a társadalmi 

érdekeket is kifejező tantárgyi célok. A fejlesztőmunka igazodik a tanulásban mutatkozó 

alapvető tendenciákhoz, de a menet közben bekövetkező változásokhoz is. A belső didaktikai 

differenciálás emeli a motoros tanulás, egyúttal a személyiségfejlesztés - az értelmi, érzelmi-

akarati, szociális képességek és tulajdonságok – hatásfokát. A várt eredmények ennek 

megfelelően a készségekben, a képességekben, az ismeretekben és az attitűdökben 

megfogalmazható követelményeket is tartalmaznak. 

A testnevelés műveltségterület tartalmai az alapfokú nevelés-oktatás 1–2. évfolyamán a 

természetes (alap-) mozgáskészségek, illetve a pszichomotoros képességek játékos 

fejlesztésére, azok változatos, sokrétű és tudatos alkalmazására épülnek. A gyermekek 

fejlődési, fejlettségi jellemzőihez igazodó egyszerű, ugyanakkor változatos mozgástanulási és 

képességfejlesztési körülmények, koordinációt javító tanulási tartalmak, melyek stabilizálják 

az alapvető mozgáskészségeket, jelentik az alapvető fejlesztési célt. A 3–4. évfolyamon a 

mozgáskészségek tovább stabilizálódnak, az előzetes mozgástapasztalatokra építve tovább 

fejlődnek, és a mozgástanulás magasabb szintjére kerülnek. Az alapkészségek fejlesztésének 

folyamatában a komplexebb, nehezített körülmények közötti végrehajtások válnak uralkodóvá.  

A már elsajátított készségek, fogalmak, kategóriák egységeinek beillesztése a mozgásos 

tevékenységrendszerbe a tantárgyközi tartalmak, a kompetenciák és a fejlesztési feladatok 

keretében hozzájárulnak a hatékonyabb tanuláshoz, a kedvezőbb tanulási teljesítményhez, ezen 

keresztül a nevelési folyamat sikerességéhez. Összességében elfogadó, ugyanakkor 

követelményeket támasztó, következetes nevelési környezetet biztosító légkör szükséges, ahol 

a gyermekek aktív, felfedező, velük született képességei megerősödnek. 

A testnevelésórán lehetőség nyílik a fizikai és érzelmi biztonság megteremtésre, ezen 

keresztül a testnevelés tantárgyhoz kapcsolódó pozitív attitűdök kialakítására, mely olyan 

fejlesztési területek alapjául szolgálhat, mint például a pályaorientáció, a testi-lelki egészség és 
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az eredményes tanulás. A tanítási-tanulási folyamat során a testneveléssel, a pedagógussal, a 

társaival, illetve önmagával szembeni bizalom megteremtése megalapoz olyan kiemelt 

fejlesztési területet, mint az ön- és társértékelés. 

A társas interakciók, a feladatokkal járó fizikai kontaktusok, a közösségi sikerélmények, 

továbbá a legfontosabb magyar sporttörténeti ismeretek kitűnő alapját képezik a nemzeti 

öntudatnak és a hazafias nevelésnek. 

A különböző sportágak, mozgásos tevékenységek, illetve a testnevelésórák 

rendszabályainak, szokásrendszerének kialakítása, a sportszerű viselkedés alapjainak tanulása 

az erkölcsi tulajdonságok fejlesztését hivatott szolgálni. A kooperáció lehetőségének 

biztosítása, a kommunikációs szabályok, formák és jelek megismerése és elsajátítása a 

demokráciára nevelés kiemelkedő színtere. A szabadtéren végzett mozgások és feladatok 

tudatos fejlesztést tesznek lehetővé a környezettudatossággal kapcsolatban. A szaknyelvi 

alapok megismertetése, a testnevelésórán használatos szerek, eszközök balesetmentes 

használatának megismerése és megértése, a testi és lelki működéseink felfedezése 

összekapcsolva a rendszeres testmozgás iránti igény kialakításával, kiteljesedik a testi-lelki 

egészségre nevelés mint a legfontosabb fejlesztési terület. 

A fejlesztési területek feladatainak fent bemutatott megvalósításával, valamint a 

testnevelésóra sajátosságainak köszönhetően a hatékony, önálló tanulás és a szociális és 

állampolgári kompetencia kialakítása eredményes módon valósulhat meg. Az anyanyelvi 

kommunikáció fejlesztésére a testnevelés oktatása keretében kiemelkedő lehetőség kínálkozik. 

Meghatározó eszköz a szaknyelvi, terminológiai, valamint a testkulturális ismeretek széles 

körű, igényes közvetítése a pedagógus által, de nem elhanyagolható a kommunikációs 

kompetencia fejlesztése szempontjából a pedagógus-tanuló kommunikáció milyensége, illetve 

a tanulók egymás közötti kommunikációjának alakítása. Tanórai keretek között erre a 

hibajavítás, a saját és a társak teljesítményének megfigyelése és értékelése, a játékszituációk, 

illetve játékfeladatok megbeszélése, a sikerek és kudarcok okainak feltárása, az egymásnak 

nyújtott segítségadás stb. keretében nyílik lehetőség. Cél a testkultúrához kapcsolódó, valamint 

közösségben végzett motoros tanulás folyamatához kapcsolódó kommunikációs hajlandóság és 

nyitottság kialakítása. 

A kezdeményezőkészség, a vállalkozói kompetencia fejlesztése a testnevelés és sport 

természetéből adódóan már ebben az életkori szakaszban is elkezdődhet. A kooperatív 

feladatokban, kreativitást és kommunikációt igénylő páros és társas gyakorlatokban, mozgásos 

játékokban, a tanórai csapatversenyek lebonyolításában, kezdetben irányítottan, majd az 

önállóságot növelve oldják meg a problémákat a tanulók. Tanórán és a tanórán kívüli 

foglalkozásokon, szervezeti és önkéntes formákban mindenki megtalálhatja a képességeinek, 

ambícióinak, érdeklődésének leginkább megfelelő szerepet, feladatkört. 

A testnevelés-tanítás sajátos céljai közé kell sorolni az esztétikai-művészeti tudatosság 

és kifejezőképesség kompetencia fejlesztését. A motoros cselekvések mozgásmintát és 

mozgásmodellt megközelítő megjelenítésük által esztétikai tartalommal bírnak. Ennek 

kialakítása kiemelkedő jelentőségű az alapfokú nevelés kezdeti szakaszaiban. A kezdetektől 

nagy hangsúlyt kell fektetni a megjelenítésre, a végrehajtás minőségére, mert ezek egyrészt az 

eredményesség mutatói, másrészt a belső motiváció kiváltó hatásai lehetnek. Az esztétikai 

élmény átélése, a kifejezőkészség kinyilvánítása kiváltja és fokozza a testnevelés iránti 

érdeklődést, pozitív attitűdöt már ezen az iskolafokon is. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Előkészítő és preventív mozgásformák 

Órakeret 

10 óra + 

folyamatos 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A testnevelés optimális tanulási környezetének kialakítása. 

Az elemi kommunikációs szabályok, formák és jelek megismertetése. 

A testi és lelki egészségért való személyes felelősség megalapozása. 

A mozgáskoordináció fejlődésével a test- és térérzékelés javítása, az 

izomtudat kialakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Térbeli alakzatok és kialakításuk (rendgyakorlatok): 

Egy- és kétsoros vonal, sor, oszlop, többes oszlopok, félkör és kör 

alakzatok, (szét)szórt alakzat, nyitódás, zárkózás, fordulatok helyben, 

mozgás körben és különböző mozgásútvonalon.  

Gimnasztika: 

Bemelegítő és levezető gyakorlatok egyénileg, párban és társakkal, 

eszközök felhasználásával vagy eszköz nélkül. Egyszerű nyújtó, 

erősítő és lazító, szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok 

végrehajtása az ízületi és gerincvédelmi szabályoknak megfelelően 

eszközzel vagy eszköz nélkül. Tudatos izomfeszítés, nyújtás és 

ernyesztés, légzőgyakorlatok. Alapvető tartásos és mozgásos 

szakkifejezések megismerése, elsajátítása és végrehajtása.Játékos 

gyakorlatsorok zenére, zenés gimnasztika. 

Keringésfokozó feladatok; játékos, zenés gimnasztika; 

gyermekaerobik gyakorlatsorok erőfejlesztő és aerob állóképesség-

fejlesztő jelleggel. Ízületi mozgékonyságfejlesztés, aktív és passzív, 

dinamikus és statikus nyújtó gyakorlatokkal. Koordinációfejlesztő 

finommotoros gyakorlatok különféle eszközökkel. Testséma- és 

testérzékelés-fejlesztő játékos gyakorlatok. 

Játék: 

A térbeli tudatosságot és a testtudatot alakító, koordinációfejlesztő 

szerepjátékok, szabályjátékok és feladatjátékok kreatív, kooperatív, 

valamint versenyjelleggel. Keringésfokozó és testtartásjavító játékok. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés: 

Preventív, szokásjellegű tevékenységformák végzése egyedül, párban 

és csoportban.  

Motoros tesztek végrehajtása. 

A biomechanikailag helyes testtartást kialakító és fenntartó 

gyakorlatok. 

Aktív, mozgásos relaxációs gyakorlatok és az interaktív relaxáció 

gyakorlatai. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A bemelegítés és levezetés helyének és szerepének megértése.  

A fizikai terhelés és a fáradás jeleinek felismerése.  

Elemi ismeretek a szívről, a csontozatról és az izomzatról. 

Matematika: számtan, 

térbeli tájékozódás, 

összehasonlítások, 

geometriai alakzatok. 

 

Környezetismeret: 

testünk, 

életműködéseink, 

tájékozódás, 

helymeghatározás, az 

emberi szervezet 

megfigyelhető 

ritmusai. 

 

Vizuális kultúra: 

megismerő és 

befogadó képesség, 

közvetlen tapasztalás 

útján szerzett 

élmények 

feldolgozása, 

látványok 

megfigyelése, leírása. 
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A biomechanikailag helyes testtartás jellemzőinek, a medence 

középhelyzetének, az iskolatáska-hordás gerinckímélő módjának 

megismerése. A motoros tesztekkel kapcsolatos alapvető ismeretek. 

Alapvető tartásos és mozgásos elemek szakkifejezéseinek megértése, 

a testrészek ismerete. 

Higiéniai alapismeretek: izzadás, mosakodás, váltócipő.  

Relaxációs alapismeretek: ellazulás, nyugalom, jó közérzet. 

Környezettudatosság: takarékosság, öltözői rend, saját felszerelés és 

a sporteszközök megóvása. 

Személyes felelősség: alapvető szabályrendszer, a feladatok 

megindítását és megállítását jelző kommunikációs jelek felismerése 

és alkalmazása, baleset-megelőzés alapvető szabályainak 

megismerése, rendszabályok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Bemelegítés, levezetés, fáradás, pihenés, feszítés, nyújtás, erősítés, 

ernyesztés, alakzat, testtartás, fájdalomküszöb, relaxáció, testrész, 

egészség, higiénia, felelős viselkedés, erő, lábtorna, izomláz, 

folyadékpótlás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák 

Órakeret 

37,5 

óra+2,5 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az alapvető mozgáskészségek tanulásának folyamatában a 

cselekvésbiztonság formálása. 

Az egyéni, a páros és a csoportos tanuláshoz szükséges személyes és 

szociális kompetenciák fejlesztése. 

A mozgástanulás folyamatában a természetes hely- és helyzetváltoztató 

mozgásminták változatos és stabil végrehajtásának elérése - lehetőség 

szerint – a Kölyökatlétika mozgásanyagának beépítésével. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Járások, futások, oldalazások, szökdelések és ugrások: 

Helyben és haladással az ütközések elkerülésével; különböző 

irányokban és sebességgel; megindulásokkal és megállásokkal;irány- 

és sebességváltással; meghatározott, majd önállóan alkotott 

mozgásútvonalakon;dinamikus kar- és lábmozgásokkal 

összekötve;akadályok leküzdésével; dalra, énekre, zenére; menekülő, 

üldöző feladatokkal.Utánzó mozgások. 

Egyszerű, 24 mozgásformából álló helyváltoztató mozgássorok 

egyénileg, párban és csoportban végrehajtva. Ugrások és 

szökdelések, talajra érkezések. Helyváltoztató mozgások egyszerűbb 

akadálypályán. 

Járás, futás, oldalazás, szökkenés, szökdelés egy és két lábon, 

kettőzött szökdelés, galoppszökdelés mint alapvető természetes 

mozgáskészségek, valamint kombinációik végrehajtása. 

Lendítések és körzések: 

Matematika: térbeli 

tájékozódás, 

síkidomok, törtek 

alapjai. 

 

Környezetismeret: 

tájékozódási 

alapismeretek. 

 

Vizuális kultúra: 

vizuális 

kommunikáció. 
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Különböző testrészekkel; testhelyzetekben; irányokba; tempóban; 

ritmusban végrehajtott mozdulatok gyakorlása. 

Hajlítások és nyújtások: 

Testrészek, ízületek differenciált hajlítása és nyújtása; 

szimmetrikusan, aszimmetrikusan; különböző testrészek hajlítása és 

nyújtása helyváltoztató és egyéb helyzetváltoztató mozgások közben; 

hajlítások és nyújtások összekapcsolása futásból felugrással, illetve 

eszközhasználattal. 

Fordítások és fordulatok: 

Fordítások különböző testrészekkel, ellentétesen („csavarodások”); 

fordítások és fordulatok különböző kiinduló helyzetekből; negyed, 

fél, háromnegyed és egész fordulat helyben, ugrással; fordítások és 

fordulatok párban, tükörképben és azonosan; fordulatok különböző 

helyváltoztató mozgások közben, különböző eszközökkel és 

eszközökön. 

Tolások és húzások: 

Toló és húzó mozdulatok helyben, különböző erőkifejtéssel, 

testrészekkel és eszközökkel; nagyobb tömegű eszközök húzása és 

tolása fokozódó erőkifejtéssel, csoportosan. Közös egyensúlyi 

helyzetek megtalálása párokban toló és húzó mozdulatokkal. 

Különböző testrészek emelése párokban. 

Emelések és hordások: 

Társemelések és társhordások 3-4 fős csoportokban, párokban. 

Különböző eszközök emelése és hordása az ízület- és gerincvédelem 

alapelveinek megfelelően. 

Függés- és lengésgyakorlatok: 

Mászókötélen, bordásfalon, alacsonygyűrűn, KTK-n, egyéb játszótéri 

eszközökön az egyéni kompetenciáknak megfelelően; 

„vándormászás” függőállásban vagy függésben.  

Egyensúlygyakorlatok: 

Különböző testrészeken és testhelyzetekben stabil és egyenetlen 

felületen; talajon, vonalon és különböző eszközökön, szereken 

fokozatosan nehezedő feltételek mellett (alátámasztás szélességének 

csökkentése, eszközmagasság, dinamikus kar- törzs- és 

lábgyakorlatok bekapcsolása, helyben és haladással, fordulattal stb.); 

szimmetrikus és aszimmetrikus helyzetekben; közös súlypont 

megtalálásával párokban. Egyensúlyi helyzetek megtalálása lassú 

hely- és helyzetváltoztató mozgásokból; eszközök egyensúlyban 

tartása helyben különböző testrészekkel, illetve eszközökkel; egyéb 

egyensúlygyakorlatok. 

Gurulások, átfordulások: 

Vízszintes tengely és hossztengely körül; különböző testrészeken, 

irányokba és sebességgel; társsal, társakkal; különböző kiinduló 

helyzetekből, előzetes vagy utólagos mozgással összekapcsolva. 

Támaszok: 

Karhajlítások és nyújtások támaszhelyzetekben; testsúlymozgatások 

(testsúlyáthelyezések), támlázás helyben különböző testhelyzetekben. 

Haladás kéztámaszos helyzetekben (utánzó mozgásokkal is): talajon, 

különböző irányokba, sebességgel, mozgásútvonalakon, 

mozgásirányokba; szerekre fel, szerekről le, szereken át; lépegetések 
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kézzel és lábbal különböző támaszhelyzetekben; csúszások, 

kúszások, mászások, átbújások; talicskagyakorlatok; fel-, le-, 

átmászások eszközökre. 

A természetes hely- és helyzetváltoztató mozgásokat alkalmazó 

játékok: 

Szerepjátékok, szabályjátékok, feladatjátékok, alkotó, kreatív és 

kooperatív játékok, népi gyermekjátékok megismerése. A közösség 

összteljesítményén alapuló versenyjátékok alkalmazása. A saját 

egyéni teljesítmény túlszárnyalását célzó versenyfeladatok. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A térbeli tudatosság (érzékelés): elhelyezkedés a 

térben;mozgásirány;a mozgás horizontális síkjai; a mozgás 

végrehajtásának útvonala;a mozgás kiterjedése. 

Az energiabefektetés tudatossága: idő, sebesség; erőkifejtés; lefutás 

fogalmak ismerete. 

Kapcsolatok, kapcsolódások: testrészekkel;tárgyakkal és/vagy 

társsalvagy társakkal végzett gyakorlatok ismerete. 

A tematikus területhez kapcsolódó mozgásos feladatok elnevezései. 

Az egyes mozgások vezető műveleteinek, tanulási szempontjainak 

fogalmi ismerete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hely- és helyzetváltoztató mozgás, járás, futás, oldalazás, szökdelés, ugrás, 

lendítés, körzés, hajlítás, nyújtás, fordítás, fordulat, tolás, húzás, emelés, 

hordás, függés, lengés, egyensúlyozás, gurulás, átfordulás, támasz, 

mozgásirány, mozgásútvonal, mozgássík, erőkifejtés, lendület, mozgásos 

játék, játékszabály, játékszerep. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Manipulatív természetes mozgásformák 

Órakeret 

27 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A sporteszközök balesetmentes használatának rögzítése.  

Az egyéni képesség- és készségszinthez igazodó eszközhasználati 

formák kihívást jelentő és egyben élményszerű gyakoroltatása.  

A finommotorika fejlesztése – lehetőség szerint – a Kölyökatlétika 

mozgásanyagának beépítésével. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Dobások (gurítások) és elkapások: 

Egy- és kétkezes labdagörgetések talajon és a testen, labdaterelések, 

gurítások és dobások: különböző technikával; kiinduló helyzetekből; 

távolságra; célra; többféle anyagú, méretű, formájú, súlyú labdával. 

Alsó, felső, mellső dobások. 

Guruló, pattanó és levegőben érkező labdák és egyéb eszközök 

elkapása egyénileg, párban és csoportban, helyben, haladással. 

Gurítások, dobások és elkapások egyéb feladatokkal. 

Matematika: 

műveletek 

értelmezése; 

geometria, mérés, 

testek. 

 

Informatika: 

médiainformatika. 
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Rúgások, labdaátvételek lábbal: 

Álló, guruló labda rúgása álló helyzetből, lassú mozgásból szabadon, 

társhoz, célra. Labdakontroll és labdavezetéses gyakorlatok a láb 

részeivel; tértárgyak vagy társak között; helyben és járás közben; 

meghatározott mozgásútvonalakon. Guruló labda megállítása talppal, 

belsővel. Játékos passzgyakorlatok falhoz, társhoz. 23 vagy több 

játékos együttműködése különböző alakzatokban, átadások irányának 

megváltoztatásával. Rúgások célra, különböző távolságra és 

magasságban. Rúgó feladatok kézből, pattanásból szabadon.  

Labdavezetések kézzel: 

Labdaérzékelő gyakorlatok helyben, járás, futás és irányváltoztatás 

közben. Labdapattintások; labdavezetés: helyben és haladással 

testrészek körül; különböző kiinduló helyzetekben, irányokba és 

mozgásútvonalakon, magasságban; fokozódó sebességgel; 

ritmustartással és ritmusváltással egyénileg, párban, csoportban; a 

vizuális kontroll csökkentésével; labdavezetés közben megállás, 

elindulás. 

Ütések testrésszel és eszközzel: 

Puha labda és léggömb ütése testrésszel, rövid és hosszú nyelű ütővel 

különböző célfelületekre, távolságokra, magasságokra, irányokba; háló 

(zsinór) fölött; különböző magasságban és ívben;párban és 

csoportokban; helyben és haladással.  

A manipulatív természetes mozgásformák gyakorlása játékokban: 

Szabályjátékok, feladatjátékok, egyszerű sportjáték előkészítő kis 

játékok; alkotó, kreatív és kooperatív játékok megismerése. Népi 

gyermekjátékok alkalmazása. A manipulatív mozgásokat alkalmazó, 

pontosságra, csökkenő hibaszázalékra, növekvő sikerességre, kreatív 

eszközhasználatra irányuló egyéni, páros és csoportos versengések.  

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Biztonságos és balesetmentes eszközhasználat ismerete.  

Az egyes manipulatív alapmozgások vezető műveletei, tanulási 

szempontjai.  

Térbeli és energia-befektetésbeli ismeretek az eszközhasználat 

relációjában.  

Az eszközkezelés lehetőségeinek megkülönböztetése. 

A játékfeladat által megkövetelt szabályok szerinti eszközhasználat 

ismerete. 

Környezetismeret: 

testünk és 

életműködésünk, 

mozgások, 

tájékozódási 

alapismeretek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gurítás, dobás, elkapás, labdavezetés, labdaátvétel, rúgás, ütés, 

sporteszköz, használati szabály, kosárfogás, bekísérés, terelés, pattintás, 

labdaív, alsódobás, felsődobás, mellsődobás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű 

feladatmegoldásokban  
Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás  
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A pozitív megerősítés és a hibajavítás, valamint a segítségadás 

elfogadása. 

A tér-, izom- és egyensúlyérzékelés fejlesztése. 

A helyes testtartás kialakítása, a mozgások esztétikus végrehajtása, a 

ritmus és mozgás összhangjának megteremtése. 

A test fölötti kontroll szerepének tudatosítása. 

Az improvizációs készség fejlesztése, a tánc egyre pontosabbá, 

felszabadultabbá, kreatívabbá tétele. 

A magyar népi kultúra iránti érdeklődés felkeltése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Torna 

Torna-előkészítő mozgásanyag. Talajgyakorlatok (gurulóátfordulás 

előre, hátra; tarkóállás; bátorugrás; lebegő- és mérlegállás; kézállást 

előkészítő gyakorlatok). Ugrások, támaszugrások és rávezető 

gyakorlataik az egyéni kompetenciákhoz igazodva talajról, 

ugródeszkáról megfelelő magasságú svédszekrényre (függőleges 

repülés, felugrás térdelésbe, felguggolás, huszárugrás). 24 

mozgásforma kapcsolatából alkotott egyszerű tornagyakorlatok 

végrehajtása; kötél és/vagy rúdmászás kísérletek mászókulcsolással 

(3 ütemű mászás). Alaplendület és leugrás alacsonygyűrűn és/vagy 

nyújtón és/vagy játszótéri eszközökön. Egyszerű páros és társas 

gúlatorna. 

Tánc 

A fantázia és képzelet megjelenítése játékosan, önállóan alkotott 

mozgásokon keresztül zenére (kreatív tánc). A zene hangulatának, 

dinamikájának kifejezése a gyermeki kreativitás által. 

Kísérő zenére, saját énekre vagy belső lüktetésre épülő ritmusos 

járások, dobogás, taps, az ütemhangsúly érzékeltetésének 

gyakorlatai. Több, kiválasztott motívum, egyszerű 

motívumkapcsolatok. Páros és csoportos egyszerű térformájú 

motívumfüzérek. 

Tornához és tánchoz kapcsolódó játékok 

Szerep- és szabályjátékok, illetve kreatív és kooperatív játékok torna, 

illetve tánc jellegű mozgásformák beépítésével. Anéphagyományból 

ismert, sport jellegű, párválasztó, fogyó-gyarapodó és kapuzó 

játékok. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Mozgáskapcsolatok a testrészek és a társak viszonylatában, a térbeli 

tudatosság összetevőinek felismerése, saját és a társak testi 

épségének fontossága. 

A táncokkal kapcsolatos alapfogalmak, néhány néphagyomány 

ismerete. 

A táncjellegű feladatmegoldások a Tánc és dráma kerettanterv 

mozgásanyagával összekapcsolhatók. 

Ének-zene: magyar 

népi mondókák, népi 

gyermekjátékok, 

improvizáció, ritmikai 

ismeretek. 

 

Környezetismeret: az 

élő természet 

alapismeretei. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tornaszer, spicc, feszes testtartás, támasz, függés, egyensúlyozás, 

ritmuskövetés, tornaelem, mászókulcsolás, megkülönböztetés, felismerés, 

kör, sor, pár, kapu, lépés (motívum), rögtönzés (improvizáció), tempó, 

kígyóvonal, csigavonal. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák az atlétika jellegű 

feladatmegoldásokban 

Órakeret 

20 óra+ 5 

óra+9 

óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A természetes mozgásformák, sokoldalú alkalmazása az atlétikai 

jellegű mozgások végrehajtása során. A Kölyökatlétika 

mozgásanyagának gyakorlása során az ügyesség, koordinációs 

képesség fejlesztése; a mozdulat- és reakciógyorsaság, az aerob 

képességek és a törzs- és ízületi stabilizáció fejlesztése.  

A gyakorlási folyamat során az önértékelés fejlesztése, a gyakorlás 

fontosságának, hatásának tudatosítása az ügyesség, és koordináció 

fejlődésében. 
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Ismeretek/Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Járás és futás mozgásformái: egyenletes vagy változó sebességgel, 

különböző irányokba, mozgásútvonalon, különböző 

lépésfrekvenciával és lépéstávolsággal, szabadon és akadályok felett 

(természetes és kényszerítő körülmények között).  

Ugrások és szökdelések mozgásformái: egyenletes vagy változó 

ugrástávolsággal, magassággal, irányokban, mozgásútvonalon páros 

és egy lábon, különböző síkokban, kis ismétlésszámokkal. 

Dobások mozgásformái: lökő-, hajító- és vető gyakorlatok: döntően 

célbadobással vízszintesen és/vagy függőlegesen változó, váltakozó 

irányokba, különböző anyagú, formájú, súlyú eszközökkel.   

 

Az atlétikai jellegű mozgások alkalmazása játékokban és a 

Kölyökatlétika versenyrendszerében 

Szabályjátékok, feladatjátékok, atlétikai jellegű futások, ugrások és 

dobások, a Kölyökatlétika eszközkészletének beépítésével, 

akadálypályákon, kontrollált csapatversenyek formájában.  

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az energia-befektetés tudatosságának összetevői, a rajthoz 

kapcsolódó vezényszavak, a dobásokhoz kapcsolódó balesetvédelmi 

szabályok, idő- és távolságmérés, Kölyökatlétikai eszközök 

elnevezései, a tanult mozgások ismerete. A kitartás pozitív értékként 

való elfogadása. 

A fent nevezett tananyagtartalmat megemelt óraszámban 

gyakoroljuk. 

Matematika: mérés, 

mérhető 

tulajdonságok. 

 

Vizuális kultúra: 

közvetlen tapasztalás 

útján szerzett 

élmények 

feldolgozása, 

látványok 

megfigyelése, 

leírása. 

 

Környezetismeret: 

testünk, 

életműködéseink. 

Kulcsfogalmak/fogalmak 

Futóiskola, dobóiskola, ugróiskola, lendületszerzés, 

elrugaszkodás, repülés, érkezés, elugrás, felugrás, leugrás, 

karlendítés, sprint (vágta), légzésszabályozás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák a sportjátékok 

alaptechnikai és taktikai feladatmegoldásaiban 

Órakeret 

15 óra+15 

óra+ 9 

óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A sportjátékok alaptechnikai és taktikai feladatmegoldása során a 

természetes hely- és helyzetváltoztató és manipulatív természetes 

mozgásformák játékos formában történő alkalmazásával a 

játéktevékenység fejlesztése. A tevékenységek során az énközpontúság 

csökkentése a taktikai gondolkodás megalapozása és a csapathoz való 

pozitív viszony alakítása során. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Kis létszámú, játékos hely-, helyzetváltoztató és manipulatív 

feladatmegoldások: labdarúgás, minikosárlabda, miniröplabda, 

szivacskézilabda, illetve egyéb sportjáték jelleggel. Támadó és 

védekező szerepek kisjátékok közben. A játékszabályok fokozatos 

bevezetése a játéktevékenység során. 

Labdarúgás: A kispályás labdarúgás szabályainak alkalmazása 4:1 

felállási formában, rombuszalakzatban. Kapura rúgások (kapus 

nélkül). 

Szivacskézilabda: Passzgyakorlatok, kapura lövések.  

Minikosárlabda: Kosárra dobási kísérletek alacsony gyűrűre. 

Miniröplabda: Kosárérintés és alkarérintés próbálkozások 

léggömbbel, puha labdával.  

Sportjáték-előkészítő kisjátékok: Létszámfölényes és létszámazonos 

helyzetek megoldása.  

Kooperatív miniröplabda játékok; célbadobó-, ütő- és rúgójátékok; 

vonaljátékok; „cicajátékok”; zsinórlabda; sportjátékok kislétszámú 

mérkőzései egyszerűsített szabályokkal. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Mozgáskapcsolatok megértése eszközzel, társakkal. Baleset-

megelőzési ismeretek. 

Játékfeladatok, játékszabályok keretein belüli cselekvés, a társas 

szabályok megsértésének észlelése és jelzése, alkalmazkodás az 

irányításhoz. A sportszerűség fogalmának megértése.  

 

A fent nevezett tananyagtartalmat megemelt óraszámban 

gyakoroljuk. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: anyagok és 

alakításuk. 

 

Vizuális kultúra: 

vizuális 

kommunikáció. 

 

Környezetismeret: 

testünk és 

életműködéseink, 

tájékozódásialapismere

tek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Játékfeladat, játékszabály,helyezkedés, labdatartás, üres terület, védekezés, 

támadás, összjáték, technikai elem, együttműködés, sportszerűség, győztes, 

vesztes, megegyezés, különbözőség, másság, elfogadás, szabályszegés. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős 

mozgásrendszerekben 
Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az igény felkeltése a megismert mozgásos tevékenységek szabadidős 

tevékenységként való végzése iránt.  

Örömteli, közösségben történő gyakorlásuk révén a tantárgyhoz fűződő 

kedvező attitűdök, érzelmi és szociális területek erősítése, fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Ismerkedés az alternatív és szabadidős aktivitásokkal, technikai 

készletükkel, taktikai elemeikkel és szabályaikkal a lehetőségek 

függvényében: 

Magyar nyelv és 

irodalom: dramatikus 

játékok. 
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Szabad, aktív játéktevékenység; szabad mozgás a természetben 

változatos időjárási körülmények közepette; feladatok és játékok 

havon és jégen siklások,; gördülések, gurulások, gurítások különféle 

eszközökkel; hálót igénylő és háló nélküli labdás sportok, játékok; 

labdás játékok különféle labdákkal, falmászás; íjászat, lovaglás, 

karate, nordic-walking, vívás. Egyéb szabadidős mozgásos 

tevékenységek. 

Az alternatív, szabadidős mozgásos tevékenységekben 

megvalósítható játékok. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az alternatívan választható szabadidős tevékenységek tanulásához 

tartozó minimális fogalmi készlet, az aktív játék lehetőségeinek 

felismerése, jellemzőinek ismerete, a tevékenységekhez tartozó 

balesetvédelmi szempontok ismerete, a szabad levegőn mozgás 

környezeti és időjárási feltételeinek, egészségvédő értékeinek 

megértése, a környezetvédelem melletti elkötelezettség 

jelentőségének megértése, mások szándékainak tartós 

figyelembevétele, a csoporthoz tartozás megélése a közös mozgás 

által, aktív kezdeményező, a sport mint örömforrás megélése, az 

egyén erős oldalának felfedezése.  

 

A választás a helyi sajátosságok figyelembe vételével (képesített 

szakember, felszereltség) a helyi tanterv alapján történik. 

Környezetismeret: 

éghajlat, időjárás.  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: közlekedési 

ismeretek.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Aktív játék, aktív pihenés, szabadidős tevékenység, sporteszköz. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

Előkészítő és preventív mozgásformák 

Az alapvető tartásos és mozgásos elemek felismerése, pontos 

végrehajtása. 

A testrészek megnevezése. 

A fizikai terhelés és a fáradás jeleinek felismerése. 

A szív és az izomzat működésének elemi ismeretei. 

Különbségtétel a jó és a rossz testtartás között álló és ülő helyzetben, a 

medence középhelyzete beállítása. 

Az iskolatáska gerinckímélő hordása. 

A gyakorláshoz szükséges térformák ismerete gyors és célszerű 

kialakításuk.  

A testnevelésórák alapvető rendszabályai, a legfontosabb veszélyforrásai, 

balesetvédelmi szempontjai ismerete.  

Fegyelmezett gyakorlás és odafigyelés a társakra, célszerű 

eszközhasználat. 

Az aktív-mozgásos relaxáció gyakorlatainak felismerése.. A mozgás és a 

nyugalom harmóniájának felfedezése  önmagára és másokra 

vonatkoztatva. 

 

Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák 
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Az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások folyamatos végrehajtása 

egyszerű kombinációkban a tér- és energiabefektetés, valamint a 

mozgáskapcsolatok sokrétű felhasználásával.  

A játékszabályok és a játékszerepek, illetve a játékfeladat alkalmazása. 

 

Manipulatív természetes mozgásformák 

A manipulatív természetes mozgásformák mozgásmintáinak végrehajtási 

módjainak, és a vezető műveletek tanulási szempontjainak ismerete.  

Fejlődés az eszközök biztonságos és célszerű használatában.  

A feladat-végrehajtások során pontosságra, célszerűségre, biztonságra 

törekvés.  

A sporteszközök szabadidős használata igénnyé és örömforrássá válása. 

 

Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű feladatmegoldásokban  

Feszes tartással, esztétikus végrehajtásra törekedve 2-4 mozgásformából 

álló egyszerű tornagyakorlat bemutatása. 

Stabilitás a dinamikus és statikus egyensúlyi helyzetekben talajon és 

emelt eszközökön.  

Próbálkozás a zenei ritmus követésére különféle ritmikus mozgásokban 

egyénileg, párban és csoportban.  

A párhoz, társakhoz történő térbeli alkalmazkodásra törekvés tánc 

közben. 

A tanult tánc(ok) és játékok térformáinak megvalósítása. 

 

Természetes mozgásformák az atlétikai jellegű feladatmegoldásokban 

A futó-, ugró- és dobóiskolai alapgyakorlatok végrehajtása, azok vezető 

műveleteinek ismerete.  

Különböző intenzitású és tartamú mozgások fenntartása változó 

körülmények között, illetve játékban.  

Széleskörű mozgástapasztalat a Kölyökatlétika játékaiban. 

 

Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai és taktikai 

feladatmegoldásaiban 

Az alapvető manipulatív mozgáskészségek elnevezéseinek ismerete. 

Tapasztalat azok alkalmazásában gyakorló és feladathelyzetben, 

sportjáték-előkészítő kisjátékokban. 

A játékfeladat megoldásából és a játékfolyamatból adódó öröm, élmény 

és tanulási lehetőség felismerése.  

A csapatérdek szerepének felismerése az egyéni érdekkel szemben, vagyis 

a közös cél fontosságának tudatosulása.  

A sportszerű viselkedés néhány jellemzőjének ismerete. 

 

Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő jellegű 

feladatmegoldásokban 

Az alapvető eséstechnikák felismerése, balesetmentes végrehajtása. 

A tompítás mozdulatának végrehajtása esés közben. 

A mozgásának és akaratának gátlása, késleltetése.  

Törekvés arra, hogy a támadó- és védőmozgások az ellenfél mozgásaihoz 

igazodjanak. 
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Természetes mozgásformák a vízbiztonságot kialakító és 

úszógyakorlatokban 

Az általános uszodai rendszabályok, baleset-megelőzési szempontok 

ismerete, és azok betartása.  

Tudatos levegővétel. 

Kellő vízbiztonság, hason és háton siklás és lebegés.  

Bátor vízbeugrás. 

 

Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős 

mozgásrendszerekben 

Használható tudás természetben végzett testmozgások előnyeiről és 

problémáiról. 

A természeti környezetben történő sportolás néhány egészségvédelmi és 

környezettudatos viselkedési szabályának ismerete.  

A sporteszközök kreatív felhasználása a játéktevékenység során.  

Az időjárási körülményeknek megfelelően öltözködés okainak ismerete. 

 

 

 

 

 

INFORMATIKA 1.évfolyam 
emelt óraszámú tanterv 

 

1. évfolyam 

heti 1 óra= 36 óra 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Az informatikai eszközök használata 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás  --- 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Ismerkedés az informatikai környezettel. A számítógéppel való interaktív 

kapcsolattartás, programok futtatása. 

Ismeretek Fejlesztési  követelmények Kapcsolódási pontok 

Az informatika-terem 

használatának szabályai, a 

számítógép üzemeltetése, 

balesetvédelmi tudnivalók.  

A számítógép fő részei, 

perifériái.  

Ismerkedés az informatikai környezettel.  

A számítógéppel „párbeszéd” ismert programok 

segítségével.  

Programok indítása, futtatása, a menüpontok felfedezése 

és használata.  

Magyar nyelv és 

irodalom, Matematika, 

Környezetismeret, 

Idegen nyelvek, 

Művészet 

 

 

Testi és lelki egészségre 

nevelés, 

Fenntarthatóság és 

környezettudatosság 

 

 

Erkölcsi nevelés, 

Tanulás tanítása, 

Digitális kompetencia 

A billentyűzet és az egér 

használata.  

 

Egyszerű készségfejlesztő szoftverek megismerése, 

didaktikai célú játékok, multimédia oktatóprogramok 

használata.  

A jelek és a számítógép 

kapcsolata. 

 

Gyakorlás az ismert szoftverekkel, a felhasználói felület 

kezelése, a jelek/ikonok értelmezése, csoportosítása.  

A hálózati bejelentkezés gyakorlása. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Alkalmazói ismeretek 

Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás  --- 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Egyszerű, rajzos dokumentumok készítése, zenés alkalmazások, 

animációk.használata. Az alkalmazói környezet használata.  

Az adatkezelés, adatfeldolgozás, információ-megjelenítés alapjainak megismerése. 

Ismerkedés néhány közhasznú információforrással. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Egyszerű 

szövegíró/szerkesztő és 

rajzoló program 

kiválasztása, elindítása.  

Rövid szöveges 

dokumentum készítése. A 

szöveg begépelése, javítása.  

Egyszerű rajzok, ábrák 

elkészítése.  

A választott szövegszerkesztő- és rajzoló program 

alapszintű kezelése: a legfontosabb elemek, funkciók, 

megismerése, kiválasztása.  

Kreatív alkotás a számítógéppel: egyszerű rajzos 

dokumentumok készítése, „kép- és betűnyomdák” 

segítségével.  

Személyes dokumentumok létrehozása (pl. füzetcímke, 

képes meghívó). 

Matematika, 

Környezetismeret, 

Művészetek, Életvitel 

és gyakorlat 

 

 

Anyanyelvi 

kompetencia, 

Esztétikai-művészeti 

kompetencia 

 

 

Tanulás tanítása, 

Szociális állampolgári 

kompetencia, 

Esztétikai-művészeti 

tudatosság és 

kifejezőkészség, 

Önismeret és társas 

kultúra 

 

 

Zenék meghallgatása, 

animációk megtekintése.. 

Zenemeghallgatás. 

 

Médialejátszó alkalmazása. Animációk tervezése, kreatív 

szoftverek kipróbálása.  

Egyszerű animációs technikával mozgókép készítése. 

A feladat megoldásához 

szükséges alkalmazói 

környezet használata 

A rajzos dokumentum 

nyomtatása. 

Az iskolai és mindennapi élethez kapcsolódó tematikus 

rajzok, szövegek készítése. A dokumentumok mentése és 

nyomtatása segítséggel. 

Adatok csoportosítása és 

feldolgozása: keresés és 

rendezés. 

Ötletek gyűjtése az önálló információszerzéshez. Az adatok 

csoportosítása, válogatása, rendezése. Adatkeresés, 

információgyűjtés a rendelkezésre álló adathalmazból.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és 

módszerekkel 

Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás  --- 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

A számítógépes problémamegoldás tervezésének, megvalósításának alapjai. 

Algoritmusok megismerése, teknőcgrafika készítése. 

Mindennapi tevékenységek algoritmizálható részeinek megfogalmazása. Egyszerű 

fejlesztőrendszer használata. 

Hétköznapi modellek tanulmányozása 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Információ kifejezése 

beszéddel, írással, rajzzal, 

jelekkel 

Az információ különféle 

megjelenési formái. A 

mindennapi életben 

előforduló információs 

jelek, szimbólumok. 

Információgyűjtés változatos forrásokból. Az információ 

kifejezése többféle módon: beszéddel, írással, rajzzal, 

jelekkel, mozgással stb.  

Környezetismeret, 

Matematika, 

Természetismeret, 

Életvitel és gyakorlat, 

Művészetek 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és 

módszerekkel 

Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás  --- 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

A számítógépes problémamegoldás tervezésének, megvalósításának alapjai. 

Algoritmusok megismerése, teknőcgrafika készítése. 

Mindennapi tevékenységek algoritmizálható részeinek megfogalmazása. Egyszerű 

fejlesztőrendszer használata. 

Hétköznapi modellek tanulmányozása 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Egyszerű problémára 

megoldási javaslatok 

megfogalmazása, a 

problémamegoldás 

gyakorlása informatikai 

eszközökkel. 

A pedagógus által felvetett problémához gyűjtőmunka: 

Milyen informatikai eszközt érdemes használni? 

Megoldási terv készítése segítséggel. A terv és a 

megvalósítás összehasonlítása. 

Anyanyelvi 

kompetencia, 

Matematikai 

kompetencia, 

Természettudományos 

és technikai 

kompetencia 

Egyszerűbb algoritmusok 

felismerése, 

megfogalmazása, 

végrehajtása 

Mindennapi algoritmusok 

elemzése, készítése. Az 

algoritmus adatai.  

Az informatikai környezet 

algoritmusai. Algoritmusok 

a számítógépen. 

A mindennapi élet algoritmusainak felismerése, 

megfogalmazása, egyszerű lejegyzése és/vagy eljátszása. 

(„Robotjátékok”) 

Egyes algoritmusok kipróbálása, az utasítások 

változtatásának megfigyelése. 

Matematika, , 

Természetismeret, 

Életvitel és gyakorlat 

 

 

Matematikai 

kompetencia, Digitális 

kompetencia, , 

Természettudományos 

és technikai 

kompetencia, 

Esztétikai-művészeti 

tudatosság és 

kifejezőkészség 

 

 

Testi és lelki 

egészségre nevelés, 

Fenntarthatóság és 

környezettudatosság, 

Tanulás tanítása 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Az információs társadalom 

Órakeret 

1 óra 

Előzetes tudás  --- 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Felkészítés a személyes információk használatára 

Az elektronikus ügyintézés, vásárlás feltételeinek és biztonságának alapszintű 

megismerése 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódás 

A netikett alapjainak 

megismerése 

Az internethasználat 

szabályai, illemtana. Helyes 

viselkedés a kommunikáció 

során. 

Szituációs játék és vita az internethasználat illemtanáról, jó 

és rossz példák gyűjtése. 

Önismeret és 

társadalom kultúra, 

Nemzeti öntudat 

hazafias nevelés, 

Gazdasági pénzügyi , , 

Médiatudatosságra 

nevelés 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 

 

  

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 1612 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
6. Könyvtári informatika 

Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás  --- 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

A tanulók könyvtárhasználati műveltségének fejlesztése, a könyvtári 

információkeresés lehetőségeinek megismerése 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódás 

Az iskolai könyvtár tér- és 

állományszerkezete. Főbb 

állományrészek a 

dokumentumok tartalmának 

és használati 

sajátosságainak 

megfelelően. 

Tájékozódás a könyvtárban a feliratok segítségével. 

Könyvek keresése segítséggel, majd önállóan a 

szabadpolcon szerző, cím és téma szerint. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom, Ember és 

társadalom, 

Környezetismeret, 

Művészetek, 

Erkölcstan 

 

 

Anyanyelvi 

kompetenciák, Idegen 

nyelvi kommunikáció, 

Hatékony önálló 

tanulás 

 

 

Erkölcsi nevelés, 

Nemzeti öntudat 

hazafias nevelés, 

Állampolgárságra 

demokráciára nevelés, 

Tanulás tanítása 

A könyvtár szolgáltatásai, 

használati szabályai 

(kölcsönzés, helyben 

használat), viselkedési 

normák.  

A könyvtári keresés 

algoritmusa.  

Beiratkozás, kölcsönzés. 

A könyvtári helyes viselkedés megbeszélése példák 

alapján. 

Követelmények az 1. évfolyam végén: 

A tanuló 

 legyen képes kezelni a billentyűzetet és az egeret, használatukkal a számítógéppel 

kommunikálni. Elakadás, hibaüzenet esetén tudjon segítséget kérni.  

 legyen képes egyszerű, hétköznapi, illetve térbeli tájékozódási képességet fejlesztő 

algoritmusokat értelmezni, illetve végrehajtani.  

 tudjon tájékozódni az iskolai könyvtár szabadpolcos állományában és innen 

dokumentumot választani.  
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MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM  

 

ÉVES ÓRASZÁM 2. ÉVF: 252 ÓRA 

KERETTANTERVBEN TARTALOMMAL: 227 ÓRA 

KIDOLGOZÁSRA VÁRÓ: 25 

 

Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az 

anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek 

elsajátíttatása. Az anyanyelvi képességek fejlesztése nemcsak cél, hanem eszköz is a 

személyiség harmonikus fejlődéséhez, a nemzeti önazonosság erősödéséhez, a kognitív és 

érzelmi fejlődéshez, valamint mindezek katalizátora is egyben. 

Az anyanyelvi nevelésnek kisiskolás korban is alapvető szerepe van a 

kulcskompetenciák kialakításában, fejlesztésében, mert erre építve, ez által válik lehetővé a 

kultúra aktív befogadása, a társas-társadalmi érintkezés, az identitás kialakulása, az önálló 

ismeretszerzés és a tanulás. 

A magyar nyelv és irodalom tantárgy további fontos feladata a szóbeli és az írásbeli 

érintkezések önálló és kreatív, integrált használatának elsajátíttatásához szükséges alapvető 

képességek intenzív fejlesztése, a modern társadalom különféle színterein gyakorolt 

nyelvhasználati módok tanítása, illetve a nyelvhasználat változatos, adekvát, tanulói 

tevékenységekre épülő, folyamatos gyakoroltatása.  

A kor szükségleteinek és a társadalom elvárásainak megfelelően az alsó tagozatos 

magyar nyelv és irodalom tantárgy középpontjába a kerettanterv az olvasás-szövegértés és a 

helyes beszéd képességének fejlesztését helyezi, mint kiemelt területet, és ennek új elemeiként 

megjelennek az olvasási stratégiák is. Az olvasás és az írás képességének elsajátítása kulcs az 

önálló tanuláshoz, majd pedig a boldoguláshoz a mindennapi életben. 

A kisiskolások az iskolai tanulmányaik megkezdésekor különféle szinten birtokolják és 

használják anyanyelvüket. Az első iskolai években a tanító feladata nem az elméleti 

rendszerezés, hanem a változatos és egyre magasabb szinten történő gyakoroltatás a különféle 

kommunikációs helyzetekben, illetve a szorongásmentes, motivált nyelvi fejlődési környezet 

megteremtése. A játékos, önkifejező gyakorlatok lehetőséget teremtenek a nyelvi tudatosság, a 

kreativitás, az árnyalt önkifejezés, a másik megértésének igényére, a képességek fejlesztésére. 

E fejlesztési folyamatra épülhet majd a továbbiakban az anyanyelvi és az irodalmi kultúra 

megismertetése. 

Az irodalmi nevelés kialakítja és fejleszti a művekkel folytatott aktív párbeszéd 

képességét. Elsődleges feladata az olvasás megszerettetése, az olvasási kedv felkeltése és 

megerősítése. Az irodalmi műveltség megalapozásához kisiskolás korban a szövegolvasáshoz 

kapcsolódó szövegelemző és értelmező együttgondolkodás, a saját gondolatok kifejtése, 

egymás véleményének megismerése, valamint az irodalmi művekkel kapcsolatos 

tapasztalatszerzés, az esztétikai, erkölcsi értékek felfedezése, érzelmileg is megalapozott 

befogadása nyit utat. Mindez komoly hatást gyakorolhat az érzelmi élet, az önismeret és a társas 

kapcsolatok fejlődésére. 
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A különféle kommunikációs helyzetekhez kapcsolódó tevékenységek kedvező 

feltételeket teremtenek az önálló tanulás képességeinek célirányos fejlesztéséhez, az 

ismeretfeldolgozás kulturális technikáinak megismeréséhez és gyakorlásához. 

 

 

2. évfolyam 

 

A tanuló érzelmi érzékenysége, erkölcsi gondolkodása legalább olyan szintre kerül, hogy az 

olvasott művekben képessé válik emberi alaphelyzetek, irodalmi témák, természeti motívumok 

felismerésére, megnevezésére. Bekapcsolódik a jó és a rossz, a szép és a csúnya fogalmak 

tartalmáról szóló órai beszélgetésekbe. Megismeri a nagy ünnepkörök egy-egy 

szöveghagyományát, ezeket évszakok szerint is képes elhelyezni, valamint ismer ezekhez 

kapcsolódó alkotásokat (népdalokat, mondákat, meséket, műalkotásokat). Részt vesz a 

ritmusérzékét, mozgáskultúráját is fejlesztő önismereti gyakorlatokban, szerepjátékokban. 

Képessé válik az olvasmányaihoz kapcsolódó személyes ismeretek, élmények felidézésére és 

megosztására, gondolatok, érzelmek, vélemények kifejezésére. Szívesen részt vállal ritmusos, 

énekes rögtönzésekben, különböző kreatív játékokban. Képes mindennapi konfliktusok 

átélésére bábjátékban, drámajátékban. Kipróbálja a testmozgás, a manuális és művészeti alkotó 

tevékenység több formáját, és képes megfogalmazni ezzel kapcsolatos élményeit, tapasztalatait. 

A magyar nyelv és irodalom foglalkozások feladatmegoldásaiban, közös tevékenységeiben 

tapasztalatot szerez a társakkal való együttműködésről,tevékenységek kezdeményezéséről. A 

kisiskolások, akik korán találkoznak audiovizuális és hipertextes (internetes közegben működő) 

szövegekkel is (gyerekfilmek, reklámok, videojátékok, közösségi oldalak használata), 

megismerkednek a szövegek különböző modalitásaival, eltérő médiumok szövegalkotó 

sajátosságainak alapjaival is (az írott szöveg, a hang és a kép kapcsolatával – egyszerű, játékos 

formában). A tanuló játékos gyakorlatok révén elsajátít néhány, a koncentrációs képességét 

fejlesztő memóriagyakorlatot. Az olvasásmegértés folyamatában fejlődik a szókincse, a nyelvi-

logikai kapcsolatokat, következtetéseket, viszonyításokat felismerő képessége. IKT 

eszközökkel képes irányított, majd önálló információkeresésre, rövid szövegek létrehozására. 

Segítséggel felismeri szükségleteit, tud kérdezni, gyakorlatot szerez teljesítményének és 

képességeinek reális értékelésében.  

Az 2. évfolyam legfontosabb feladata az olvasás és az írás megtanítása, az igényes 

beszéd fejlesztése, amely egyben a további anyanyelvi nevelés alapja is. Az olvasás és az írás 

életkornak megfelelő tudása nélkül elképzelhetetlen a tantárgyakban való továbbhaladás. 

Az anyanyelvi nevelés területeit arányosan kell fejleszteni, s el kell érni, hogy a 

különböző területek képességfejlesztése és ismeretanyaga egységet alkosson. Kiemelt feladat a 

szókincs gyarapítása, a használt szavak jelentésrétegeinek, stílusértékének és különféle 

használatainak a megismertetése és tudatosítása, mert az anyanyelvi kommunikáció egyik 

feltétele a szókincs árnyalt ismerete.  

Az értő olvasás fejlődésében fontos szerepe van a szöveggel való foglalkozásnak. A 

fejlesztés eredményeként elvárható, hogy a tanuló néma olvasás útján megértse tankönyvei 

szövegének, a feladatok utasításainak a lényegét. 

A gyermeki spontán alkotóképességre és a játék örömére alapozva kell a legkülönfélébb 

tevékenységformákkal a hétköznapokban gyakori szövegműfajok tudatos és kreatív 

használatára nevelni. 

Az anyanyelvről szerzett ismeretek segítségévela tudatos nyelvszemléletet, az emeltebb 

igényű szóbeli és írásbeli anyanyelvhasználatot alakíthatjuk ki. Ennek keretében a magyar 

nyelv rendszerére vonatkozó elemi ismereteket szerezhetnek a tanulók. A fogalomalkotás 
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nyelvi tapasztalásra épül. A nyelvtani ismeretekhez kapcsolódik a helyesírási szabályismeret és 

a helyesírási készség elemi szintjének kialakítása. A szabályalkalmazással párhuzamosan futó 

fejlesztési feladat a tanulók önellenőrzésének és hibajavító tevékenységének, a helyesírási 

szótár használatának szokássá fejlesztése. 

Fokozni kell a tanulók tudatosságát, kitartását és igényességét a különböző nyelvi 

tevékenységekben, segíteni kell őket, hogy tanulási tevékenységüket fokozatosan növekvő 

időtartamban legyenek képesek irányítani.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése 

és alkotása 

Órakeret  18 óra 

  10% 5 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szóbeli és az írásos kommunikációban a megértés pontosságának és a 

kifejezés érthetőségi szintjének emelése. A környezettel való nyelvi 

kapcsolattartás biztonságának elősegítése. 

Két vagy több mondat összekapcsolásával a gondolatok, érzések, 

vélemények pontosabb kifejezése. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok  

A helyes beszédlégzés. A hangok 

tiszta artikulációja, az időtartam 

és a hangkapcsolatok helyes 

kiejtése. Mondatok, szövegek 

olvasásakor, memoriterek 

elmondásakor a hanglejtés, a 

hangsúly helyes alkalmazása.  

Az aktív szókincs bővítése, 

pontosítása szövegkörnyezetben 

történő értelmezéssel és képek, 

képzetek, képi kompozíciók 

fogalmi megfeleltetésével.  

Mondatok összekapcsolása. 

Összefüggő mondatok alkotása 

képek, képsorok alapján, adott 

vagy választott témáról.  

Páros és csoportos beszélgetés.  

Szituációs játékokban a felnőttek 

és a kortársak udvarias 

megszólítása és a szituációnak 

megfelelő nyelvhasználat 

alkalmazása.  

Nem verbális jelzések tartalmának 

felismerése, használata beszéd 

közben. 

A tanuló  

 érthetően beszél; 

 megérti az egyszerű 

magyarázatokat, utasításokat és 

társai közléseit. A kérdésekre 

értelmesen válaszol; 

 használja a bemutatkozás, a 

felnőttek és a kortársak 

megszólításának és köszöntésének 

illendő nyelvi formáit; 

 bekapcsolódik a közös 

tevékenységekbe. Alkalmazkodik 

azok szabályaihoz;  

 eligazodik szűkebb környezete 

társas kapcsolatrendszerében. 

Ének-zene; testnevelés 

és sport: helyes 

légzéstechnika. 

 

Vizuális kultúra: 

képek, képzetek, képi 

kompozíciók; egyszerű 

(pl. kitalált vagy átélt) 

cselekmény 

megjelenítése 

képekkel (pl. rajzzal, 

képsorozattal, fotóval) 

megfelelő 

hanghatásokkal (pl. 

zörejjel, énekhanggal) 

kiegészítve. 

 

Drámaés tánc: 

szituációs játékok. 

 

Erkölcstan: én és 

környezetem,  

bemutatkozás, 

önismeret. 
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Önismereti gyakorlatok, 

szerepjátékok. 

Szituációs játékok: a kulturált 

iskolai viselkedés bemutatása. 

Drámajáték mimikával és 

mozdulatokkal. 

Véleménynyilvánítás, beszélgetés 

személyes élményekről. 

Mimetikus, utánzó és 

fantáziagyakorlatok. Beszélgetés: 

a HAZA fogalmának elmélyítése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tempó, ritmus, szünet, hangerő, hangsúly, arcjáték, tekintet, testtartás, 

bemutatkozás, bemutatás, köszönés, megszólítás, kérés, 

köszönetnyilvánítás. 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Olvasás, az írott szöveg megértése 3. - a szövegértő 

olvasás előkészítése 

Órakeret  85 óra 

  10% 5 óra 

Előzetes tudás Iskolaérettség.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szövegértő olvasás előkészítése.  

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Magabiztos néma és hangos 

olvasás a mondat egyszerűbb, 

életkori sajátosságoknak 

megfelelő szintjén. 

Olvasási stratégiák előkészítése: 

érzékszervi képek alkotása, 

grafikus szervezők, összefoglalás, 

előzetes áttekintés. 

Az explicit információk, állítások 

megértése, értelmezése, 

értékelése, egyszerű 

következtetések levonása. 

Mesék, narratív történetek értő 

hallgatása, felidézése. (pl. 

történetek a családi élet 

A tanuló 

 ismert és begyakorolt szöveget 

folyamatosságra, pontosságra 

törekvően olvas fel, 

 felismeri, szükség esetén 

modellkövetéssel javítja olvasási 

hibáit,  

 használja az előzetes áttekintés, 

egyszerű összefoglalás, az 

érzékszervi képek alkotásának 

stratégiáit a megértés érdekében; 

 a szöveg megértését bizonyítja a 

következő tevékenységekkel: 

következtetés, lényegkiemelés, 

tartalommondás, események 

Matematika; 

környezetismeret: 

szóbeli és írásbeli 

szövegértés. 

 

Vizuális kultúra: 

Mesék, 

gyermekirodalmi 

alkotások és azok 

animációs, filmes 

adaptációinak 

összehasonlítása, 

feldolgozása. Az 

olvasott/felolvasott 

szöveghez és a 

levetített adaptációhoz 
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eseményeiről; nemzeti 

ünnepeinkről, jelképeinkről).   

A szövegértés szövegtípusnak 

megfelelő funkciójáról, 

folyamatáról alkotott ismeret, 

meggyőződés kialakítása, 

fejlesztése. 

Folyamatos olvasás gyakorlása. 

Hasonlóságok és különbségek az 

olvasott művek között. 

Szöveghangulat érzékeltetése. Új 

olvasásgyakorlási módok 

megismerése a néma és hangos 

olvasás gyakorlására. 

 

összefoglalása, egyszerű 

értékelése az életkornak 

megfelelő szinten. 

kapcsolódó élmények 

megjelenítése és 

feldolgozása (pl. 

rajzzal, 

montázskészítéssel). 

Médiaélmények (pl. 

tetszés, kíváncsiság, 

rossz élmény) 

felidézése, kifejezése 

és megjelenítése 

szóban, vizuálisan (pl. 

rajzolás, bábkészítés) 

vagy szerepjátékkal. 

Jel, jelkép, piktogram. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Betű, hang, beszédhang, szerző, író, olvasó, cím, szöveg, mondat, írásjel, 

bekezdés, összefoglalás, előzetes áttekintés. 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Irodalmi kultúra, az irodalmi művek 

értelmezése 

Órakere

t  

10 óra 

  10% 5 óra 

Előzetes tudás Iskolaérettség.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az irodalmi alkotások befogadásának megalapozása. 

A műélvezet fejlesztése a beleélés, a képzelet, az asszociációk, 

a játék, a ritmus és a zene révén.  

Szépirodalmi és ismeretterjesztő szövegek megismerése.  

A költői nyelv sajátosságai (ritmus, rím), megértésének 

megalapozása.  

Elemi irodalmi ismeretek elsajátítása tapasztalati úton (pl. 

vers, mondóka, találós kérdés, mese, szereplő).  

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 

Magyar nép- és műköltészeti 

alkotások megismertetése, a 

népköltészetben 

megtestesülő értékek, 

hagyományok közvetítése. 

Ismerkedés hazai 

kisebbségek és más népek 

irodalmának alkotásaival.  

A mese és a valóságleírás 

különbségének tudatosítása. 

Mondák, legendák a magyar 

nép történetéből; rövid 

elbeszélések a magyar 

történelem nagy alakjairól.  

Tapasztalatszerzés a verses 

és a prózai szövegek 

formájának különbségeiről.  

Az olvasmány címének, 

hangulatának megfigyelése; 

témájának, szereplőinek, 

főbb eseményeinek 

megnevezése (pl. Arany 

László, Benedek Elek, Wass 

A tanuló 

 hallgat, olvas verset, mesét, 

életkori sajátosságának 

megfelelő irodalmi műveket; 

 képes egyszerű irodalmi 

szövegek felismerésére 

műfaji jellemzőinek alapján 

(pl. mese, költemény, 

mondóka, találós kérdés); 

 néhány verset, mondókát 

elmond fejből; 

 dramatikus játékokban  

együttműködik a társakkal. 

Dráma és tánc: 

dramatikus és 

improvizációs 

játékok. 

 

Ének-zene: ritmus, 

ismétlődések. 

 

Vizuáliskultúra: 

Jelmez, kellék, 

díszlet, színpadi tér 

és lépték. 

Különböző 

médiaszövegek (pl. 

animációs mesék) 

cselekménye 

kezdő- és 

végpontjának, a 

cselekményelemek 

sorrendjének 

megfigyelése 

közvetlen példák 

alapján. Címadás. 

Saját megélt 
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Albert, Illyés Gyula meséi, 

mesefeldolgozásai).  

A szereplők cselekedeteinek 

megítélése, tulajdonságaik 

megfigyelése. Egyszerű 

oksági összefüggések 

felismerése.  

A cím és a tartalom 

kapcsolatának felismerése.  

A verses forma 

megfigyelése, a ritmus, a 

rím, az ismétlődések 

felfedezése, megtapasztalása.  

Olvasmányok szerzőjének 

megnevezése. 

Rövid mesék, történetek 

dramatikus, bábos 

megjelenítése. 

Az olvasmány tartalmához 

kapcsolódó improvizációs és 

beleélő játékok. 

élmények és 

tapasztalatok 

összevetése a 

média által 

közvetített, 

megjelenített 

világokkal (pl. 

gyermekműsorok, 

gyermekújságok, 

képregények, 

életkornak 

megfelelő 

rajzfilmek, 

gyermekeknek 

készülő internetes 

honlapok alapján). 

A hang és kép 

szerepe a 

mesevilágban. 

 

Erkölcstan: én és 

szűkebb 

közösségeim. 

Kulcsfogalma

k/ fogalmak 

Népköltészet, műköltészet; mese, mesekezdés, mesebefejezés; 

monda, főszereplő, mellékszereplő;vers, verses mese, versszak, 

verssor, ritmus, ismétlődés, rím. 

 

 

 

 

 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Az írástechnika fejlesztése - az eszközszintű írás 

előkészítése 

Órakere

t  

37 óra 

  10% 5 óra 

Előzetes tudás 
Kis- és nagybetűk írása. Szabályos betűalakítás és 

betűkapcsolás.  

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az elsajátított új nyelvhasználati módok készségeinek 

továbbfejlesztése: az írásmozgások automatizmusainak és az 

íráshoz kapcsolódó helyes szokásoknak a megerősítése.  

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 
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Szabályos betűalakítás és 

betűkapcsolás a szavak, 

szókapcsolatok, mondatok és 

rövid szövegek írásakor.  

Az íráshasználat normáinak 

megtartása.  

Elvárható tempójú írás.  

Két-három összefüggő 

mondat leírása másolással, 

tollbamondás után vagy 

emlékezetből.  

Önállóan alkotott mondatok 

leírása. 

Helyes írásszokások 

alkalmazása (testtartás, 

írószerfogás, kézcsúsztatás). 

A tanuló 

 másoláskor nem vét 

írástechnikai hibát; 

 jelöli a mondatkezdést és a 

mondatzárást; 

 a gyakorolt szókészlet 

körében alkalmazza a 

szókezdő nagybetűt;  

 ismeri az időtartam és a j 

hang kétféle jelölési módját; 

 szövegminta alapján 

felismeri és kijavítja hibáit.  

Vizuális kultúra: 

térérzékelés, 

finommotorika, 

esztétikai 

igényesség; 

különféle 

vonaltípusok 

készségfejlesztő 

alkalmazása. 

 

Testnevelés és 

sport: harmonikus 

mozgás. 

 

Ének-zene: tempó, 

ritmus. 

 

Kulcsfogalm

ak/ fogalmak 

Kisbetű, nagybetű; margó.  

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek 

tudatosítása és alkalmazása: mondat, szó, hang, 

betű; szótagolás; szótő és toldalék; mondatfajták 

Órakere

t  

20 óra 

  10% 5 óra 

Előzetes tudás Iskolaérettség.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az anyanyelvhasználat tudatosításának megindítása, a 

helyesírás biztonságának megalapozása.  

A nyelvi elemzési készség fejlesztése és a nyelvtani fogalmak 

használatának tudatosítása. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 

A mondat, a szó, a hang, a 

betű felismerése és 

megnevezése.  

Az ábécé hangjainak 

felsorolása.  

A betűrend használata 

gyakorlati feladatokban.  

A hangok csoportosítása 

fajtájuk és időtartamuk 

szerint.  

A tanuló 

 felismeri és megnevezi a 

tanult nyelvtani fogalmakat, 

és a különféle 

feladatmegoldásban 

használja a szabályokat. 

Környezetismeret: 

állatok 

kommunikációja, 

jel, jelzés, 

információ; 

lakóhely, 

közlekedés; 

természeti ritmusok. 

 

Vizuális kultúra: 

hangfelvételek és 
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A szótagolás 

szabályszerűségeinek 

felismerése.  

A szavak jelentést hordozó 

szerepének ismerete.  

A szótő felismerése, a 

toldalékok jelölése.  

A toldalékos szavak 

felismerése szövegben. 

Szavak toldalékos alakjának 

alkotása. A -ba, -be, -ban, -

ben ragos szóalakok helyes 

használata és leírása. 

A beszélői szándék 

felismerése a kijelentő és a 

kérdő mondatokban. 

Megnevezésük.  

Az -e kérdőszó helyes 

használata. 

képfelvételek 

készítése; a helyes 

kiejtés vizsgálata a 

felvétel 

segítségével. 

 

Ének-zene: 

ritmusjátékok 

ütőhangszereken. 

Kulcsfogalma

k/ fogalmak 

Hang, betű; ábécé; egyjegyű betű, kétjegyű betű, háromjegyű 

betű; magánhangzó, mássalhangzó; szó, mondat, szöveg; szótő, 

toldalék,  kijelentő mondat, kérdő mondat. 

 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása Órakere

t  

42 óra 

  10%  - 

Előzetes tudás 
A helyesírási szabályok megértéséhez, alkalmazásához 

szükséges nyelvtani fogalmak. 

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A helyesírási készség fejlesztése. 

A megismert nyelvi eszközök, nyelvhelyességi és helyesírási 

szabályok alkalmazása a szóbeli és az írásbeli 

nyelvhasználatban. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 

Szabályszerűségek 

felismerése és alkalmazása 

írásbeli feladatokban. 

Hibajavításkor indoklás a 

szabály felidézésével. 

A helyesírási probléma 

felismerése, a jelölés 

A tanuló 

 szükség szerint felidézi és 

alkalmazza a helyesírási 

szabályokat a begyakorolt 

szókészlet körében; 

Ének-zene: egy 

adott dallamhoz 

szöveg alkotása. 
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gyakorlása szóelemzés 

segítségével.  

Az írás és a helyes kiejtés 

együttes alkalmazása. 

A j és ly használata az ismert 

szókincs körében.  

Szabályismeret és 

alkalmazás: 

 az időtartam jelölése; 

 a kiejtéstől eltérő hang- 

kapcsolatok; 

 a hagyomány szerinti 

írásmód;  

 az elválasztás szabályai; 

 a kijelentő és a kérdő mondat 

jelölése. 

A mondatkezdő nagybetű és 

a megfelelő mondatvégi 

írásjel jelölése, alkalmazása 

írásbeli feladatokban. 

A korosztálynak megfelelő 

lexikonok, szótárak 

használata. 

 30–40 begyakorolt szó 

esetében helyesen jelöli a j 

hangot; 

 az egyszerű szavakat 

helyesen választja el. 

Kulcsfogalm

ak/ fogalmak 

Ábécé, elválasztás, szótag; pont, kérdőjel, felkiáltójel.  

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

A tanulási képesség fejlesztése Óraker

et  

10 óra 

  10% - 

Előzetes tudás Iskolaérettség.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanulási képesség mint az életkori sajátosságoknak 

megfelelő megismerési, élményszerzési folyamatnak, a játszva 

tanulás képességének támogatása, fejlesztése. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 

Az önálló feladatvégzés 

egyes lépéseinek 

megalapozása és gyakorlása 

(könyvtárlátogatás, 

A tanuló 

 a tanító irányításával 

motiváltan tanul; 

Matematika; 

környezetismeret: 

önálló tanulás. 
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könyvkölcsönzés; 

gyermeklexikon használata; 

beszélgetés a tanulás 

szerepéről, fontosságáról, a 

tanuláshoz szükséges 

információk kereséséről és 

kezeléséről).  

Egyszerű ok-okozati 

összefüggés felismerése; 

következtetések levonása. 

Tanulás több tevékenység és 

érzékszerv segítségével: 

ritmus-, mozgás- és 

beszédgyakorlatokkal 

kombinált memória-

gyakorlatok, szövegtanulási 

technikák. A fantázia és 

képzelet aktiválása a 

megismerés érdekében. 

A kép és a szöveg 

kapcsolata. Illusztrált 

szövegekben a kép és a 

szöveg kiegészítő hatása.  

A könyvtárhasználat alapvető 

szabályai. Írott nyelvi 

források, 

információhordozók, 

könyvek, újságok. 

Eligazodás a könyvek, írott 

nyelvi források világában. 

Gyermekújságok jellemzői 

tartalomjegyzék alapján. 

Tájékozódás a 

gyermeklexikonokban 

betűrend segítségével. A 

könyvek jellemző adatainak, 

részeinek megfigyelése (író, 

cím, kiadó, tartalomjegyzék). 

 a tanulási folyamat során 

változatos tevékenységeket 

és több érzékszervet is 

használ; 

 szöveghűen felidézi a 

következő szépirodalmi 

műveket, illetve azok 

részleteit: 2-3 mondóka, 

József Attila: Altató; Nemes 

Nagy Ágnes: Nyári rajz; 

Petőfi Sándor: Anyám tyúkja, 

Tamkó Sirató Károly egy 

verse, Weöres Sándor három 

költeménye; kortárs magyar 

lírikusok műveiből néhány 

alkotás. 

 

Vizuális kultúra: A 

szöveget alkotó 

betűformák és a 

közlési tartalmak 

kapcsolatának 

felismerése. Kép és 

szöveg 

kompozíciós 

kapcsolatának 

elemzése.  

Mesék, 

gyermekirodalmi 

alkotások és azok 

animációs, filmes 

adaptációinak 

összehasonlítása, 

feldolgozása. Az 

olvasott/felolvasott 

szöveghez és a 

levetített 

adaptációhoz 

kapcsolódó 

élmények 

megjelenítése és 

feldolgozása (pl. 

rajzzal, 

montázskészítéssel)

. 

Az életkori 

sajátosságokhoz 

igazodó 

internethasználat 

kockázatainak és 

lehetőségeinek 

felismerése (pl. 

gyermekbarát 

honlapok 

böngészése). 

Kulcsfogalma

k/ fogalmak 

Könyvtár, lexikon, betűrend, tartalomjegyzék, gyermekújság.  

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a 

történeti érzék fejlesztése 

Órakere

t  

5 óra 
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  10% - 

Előzetes tudás Iskolaérettség.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Erkölcsi, esztétikai kategóriák megismerése, ítéletalkotás 

egyszerű szituációban, szépirodalmi művek alapján, a 

történetmesélés szabályainak, szerveződésének, logikájának 

megismerése. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 

Egyszerű ítéletek alkotása a 

mesék, versek, olvasott, 

hallott irodalmi művek 

szereplőiről. Alapvető 

erkölcsi, esztétikai fogalmak, 

kategóriák kialakítása (szép, 

csúnya, jó, rossz, igaz, 

hamis). A történetiségen 

alapuló összefüggések 

megértése az egy szálon futó 

történekben. 

Azonosulás, ítélet, érvelés 

szépirodalmi szövegek 

kapcsán. A megismert mese, 

történet tanulságának 

összevetése saját 

tapasztalatokkal, 

eseményekkel. Egyszerű 

közmondások, szólások 

megismerése, megfelelő 

alkalmazása. Mindennapi 

konfliktusok átélése 

dramatikus játékokban, 

drámajátékban (pl. bábjáték).  

A múlt néhány emléke 

környezetünkben 

(múzeumok, emléktáblák, 

műemlékek, emlékművek; 

tárgyak, fotók, egyéb 

dokumentumok; szokások). 

Nemzeti ünnepeink, 

jelképeink. 

A tanuló 

 ismeri, megérti rövid, egy 

szálon futó művek 

segítségével a történeteket 

bemutató művek 

szerveződését, felépítését, az 

összefüggések logikáját, az 

ok-okozati viszonyt; 

 képes állást foglalni, érvelni 

alapvető erkölcsi 

kérdésekben; 

  meggyőződéssel képviseli a 

legalapvetőbb emberi 

értékeket; 

 meghallgatja mások 

érvelését is; 

 képes beleélésre, 

azonosulásra az életkori 

sajátosságainak megfelelő 

művek befogadása során; 

 dramatikus és drámajátékok 

segítségével képes átélni 

mindennapi konfliktusokat, 

azokat életkori szintjén 

kezelni. 

Dráma és tánc: 

részvétel 

dramatikus 

játékban. 

 

Vizuális kultúra: 

átélt, elképzelt vagy 

olvasott esemény 

vizuális kifejezése. 

 

Erkölcstan: 

családtagjaim, 

szeretet, barátkozás 

(konfliktushelyzete

k megélése 

játékokon 

keresztül). 

 

Környezetismeret: 

az ember 

megismerése 

(magatartásformák, 

szabályok, 

viselkedési 

normák); környezet 

és fenntarthatóság. 

 

Kulcsfogalm

ak/ fogalmak 

Tanulság, konfliktus, közmondás, nemzeti ünnep, jelkép.  
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A fejlesztés várt 

eredményei akét 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció 

alapvető szabályaival, alkalmazza őket. Értse meg az egyszerű 

magyarázatokat, utasításokat és társai közléseit. A kérdésekre értelmesen 

válaszoljon. Aktivizálja a szókincsét a szövegalkotó feladatokban. 

Használja a bemutatkozás, a felnőttek és a kortársak megszólításának és 

köszöntésének udvarias nyelvi formáit. Legyen képes összefüggő 

mondatok alkotására. Követhetően számoljon be élményeiről, olvasmányai 

tartalmáról. Szöveghűen mondja el a memoritereket. 

Ismerje az írott és nyomtatott betűket, rendelkezzen megfelelő szókinccsel. 

Ismert és begyakorolt szöveget folyamatosságra, pontosságra törekvően 

olvasson fel. Tanítója segítségével emelje ki az olvasottak lényegét. Írása 

legyen rendezett, pontos. 

Ismerje fel és nevezze meg a tanult nyelvtani fogalmakat, szükség szerint 

idézze fel és alkalmazza a helyesírási szabályokat a begyakorolt szókészlet 

szavaiban. Jelölje helyesen a j hangot 30–40 begyakorolt szóban. Helyesen 

válassza el az egyszerű szavakat. 

Legyen tisztában a tanulás alapvető céljával, ítélőképessége, erkölcsi, 

esztétikai és történeti érzéke legyen az életkori sajátosságoknak 

megfelelően fejlett. Legyen nyitott, motivált az anyanyelvi képességek 

fejlesztése területén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Környezetismeret 

                                                      2.évfolyam 

Éves órakeret: 36 óra 

Kidolgozott órakeret: 32, 5 óra 

Kidolgozásra vár: 3,5 óra 

Szabadon felhasználható órakeret: 18 óra 

 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 1626 

Az iskolába kerülő növendékek környezetükkel, a természettel kapcsolatos saját élményei, 

megfigyelései és ezekre talált magyarázatai egy-egy tanulócsoportban nagyon sokfélék. A 

környezetismeret tantárgy tanulása abban segít, hogy egy-egy ismeretelemen keresztül a 

csoport közös nyelvet, közös magyarázatokat találjon, párbeszédet kezdjen, mérsékelve a 

különböző családi, illetve szociokulturális háttérből adódó különbségeket. A közös dialógus 

élményén túl cél a közvetlen környezetben való biztonságos tájékozódás, valamint a saját 

szervezet tudatos megfigyelése, az érzékelt tapasztalatok megfogalmazása és annak 

megerősítése, hogy a környezet, az életmód és a testi jelzések kapcsolatban állnak egymással. 

Ebben az életszakaszban a kisgyermek már számos jelenséget érzékelt szűkebb-tágabb 

környezetében. A rendszeres megfigyelés, a módszeresség, a kérdések felvetésének (a miértek 

megfogalmazásának) és a válaszkeresésnek, a magyarázatok indoklásának az igényét itt 

alakítjuk ki. Itt figyelünk fel az ok-okozati kapcsolatokra, a rendszer-részrendszer viszonyra, 

az állandóság és változás létére, a természetben megtalálható ritmusokra. Ezeknek aprólékos 

magyarázatára még nem vállalkozhat a tantárgy, de a probléma elhelyezése, a megfigyeléseken 

és tényeken alapuló megokolás itt válik a vizsgálódás részévé. 

A természeti jelenségek fürkészése, a környezet iránti pozitív attitűd megtartása vagy 

kialakítása, a természet és az élőlények szépségének (önmagáért való értékének) felfedezése 

ahhoz teremt kedvet, hogy a gyermek az ezekkel kapcsolatos tudását fejlessze. Az élő természet 

vizsgálata (egyes részletek puszta észrevétele is) számos olyan készséget igényel, melyeket 

csak közvetlen tapasztalásokon keresztül lehet fejleszteni, ezért a tanulói vizsgálódásra, a 

természettel való közvetlen kapcsolatra fordított idő bőven megtérül abban, hogy tanítványaink 

nemcsak felmondják, de értik is (sőt átérzik) a tanultakat. 

A technikai, épített és szociális környezet vizsgálata éppen ilyen fontos: a helyükre 

kerülő elemek a gyermek biztonságérzetének, bizalmának erősödését éppúgy szolgálják, mint 

tudásának gyarapodását. A foglalkozások, a környezeti elemek, a ház körüli teendők, vagy 

éppen a közlekedés vagy településszerkezet megismerése olyan tájékozottságot adnak a 

kisgyermeknek, amelyek – ha közvetlenül nem is mindig vagy nem azonnal hasznosítja 

életében – világképének stabilitását szolgálják. 

Az iskolába lépés a kisgyermek életében számos változással jár. Különösen az első 

hónapokban jelent nehézséget az új környezet, az új feladatok teljesítése és az iskolai 

elvárásoknak való megfelelés. A környezetismeret – a többi tantárgyhoz szorosan kapcsolódva 

– segíthet, hogy a gyermek a környezetében tapasztalt változásokat elhelyezze, új környezetét 

elfogadja, és abban biztonságot leljen. Az iskolával és környezetével kapcsolatban a gyermek 

által hozott, illetve a helyi közösségekben élő narratívák beépítése a helyi tantervbe emiatt is 

kívánatos. 

A környezet jelenségeire való rácsodálkozás adja a közös munka alapját. A saját 

tapasztalatokkal és magyarázatokkal való szembesülés, ezek más tapasztalatokkal és 

indokokkal való szembesítése teremti meg a gyermekben az igényt az ok-okozati összefüggések 

megtalálására, az érvelésre, indoklásra, a tények felismerésére. 

A tanulás folyamatában való aktív részvétel fejleszti a kezdeményezőkészséget és a 

felelősségtudatot, a tartalmak pedig szerepet játszanak az azonosságtudat és a hagyományokhoz 

való kötődés erősítésében, az állampolgári felelősségérzet előkészítésében és az önismeret 

kibontakoztatásában is. Az ember szervezetével kapcsolatos ismeretek formálják az egészséges 

életmóddal kapcsolatos szemléletet és a megvalósítás gyakorlatát, hozzájárulnak az önismeret 

fejlődéséhez, formálják a tanulónak a családhoz és a tágabb közösséghez való viszonyát. 

A tematikai egységek általában 8 órára tervezettek. Ez azonban nem jelenti azt, hogy 

nyolc héten keresztül egy témával kell foglalkozni. A tanulásszervezés során kifejezetten 
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ajánlott az egyes témakörök integrált feldolgozása, illetve az egyes témáknak az első, illetve a 

második évfolyam közötti szétosztása. 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Az iskola Órakeret  

4,5 óra 

  10% - 

  
felhasználható 

órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás   

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A megismerési módszerek folyamatos alkalmazása 

(megfigyelés, leírás, összehasonlítás, csoportosítás, 

mérés). 

A térbeli tájékozódás fejlesztése.  

A mindennapi környezetben előforduló jelek, jelzések 

felismerése és értelmezése, a jelekből álló 

információhoz kapcsolódó kommunikáció fejlesztése. 

Az iskolás élettel kapcsolatos életmódbeli szokások 

tudatosítása, gyakoroltatása.  

A természeti és az épített környezet megfigyelése, 

megkülönböztetése az iskolai környezetben.  

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési 

követelmények 

Kapcsolódási 

pontok 

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Kikkel találkozunk az 

iskolában?  

Hogyan öltözködünk az 

iskolában? 

Milyen élőlények vannak 

a tanteremben, az 

iskolában, az iskola 

udvarán? 

Miért nem akar sok szülő 

házi kedvencet otthonra?  

 

Ismeretek: 

Helyes viselkedés és 

megfelelő öltözködés az 

iskolában (tanórán, 

különböző szabadidős 

foglalkozásokon, 

szünetben). 

Az iskolában dolgozók 

foglalkozásának 

összehasonlítása. 

Megszólításuk, köszönés, 

udvariassági formulák 

használata. 

Az osztályterem, ahol 

szeretek lenni: az 

osztályteremben található 

tárgyak, bútorok 

megnevezése, jellemző 

tulajdonságaik 

Vizuális kultúra: 

színek, formák. 

 

Matematika: 

távolságok, 

nagyságrendek 

becslése, 

megnevezése, 

mérése. 

 

Technika, életvitel 

és gyakorlat: 

helyes öltözködés. 
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A környezetünkben 

előforduló anyagok 

érzékelhető tulajdonságai. 

A szobanövények és a 

házi kedvencek 

gondozása. 

Életfeltételek. 

Az időjárást jelző 

piktogramok. 

Az iskolában található 

jelek, jelzések, 

piktogramok.  

 

 

 

Memória játék 

Hőmérséklet mérés 

különböző napszakokban 

 

összegyűjtése, 

csoportosításuk 

különböző szempontok 

szerint. 

Élőlények és élettelen 

dolgok összehasonlítása, 

különbségek 

megfogalmazása. 

Egyszerű növényápolási 

munkák elvégzése 

(ültetés, öntözés, 

talajlazítás) és a hozzájuk 

tartozó néhány eszköz 

nevének megismerése, az 

eszközök használata. 

A házi kedvencek, a 

házban és a ház körül élő 

állatok megnevezése, 

egy-egy (az ember 

számára) jellemző 

tulajdonságának 

megnevezése.  

Az időjárás 

megfigyelése, az 

időjárásnak megfelelő 

öltözködés megtervezése. 

Tájékozódás az iskola 

épületében. 

Az iskola épületében és a 

környéken található 

jelek, jelzések 

értelmezése. Mérés, 

becslés, vázlatos alaprajz 

készítése. Tájékozódás 

vázlatrajz alapján. 

Természetes mértékek 

(lépés, arasz stb.) 

használata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Élő, élettelen, növény, állat, életjelenség. 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Az iskolás gyerek Órakeret  

4 óra 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 

  10% - 

  
szabadon 

tervezhető óra 
2 óra 

Előzetes tudás   

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az állandóság és változás szempontjából a napi és éves 

ritmus felismerése, mintázatok keresése. A megfigyelés, 

a mérés és a tapasztalatok rögzítése. Az ember 

megismerése és egészsége szempontjából a saját test 

megismerése. 

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati 

alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési 

követelmények 

Kapcsolódási 

pontok 

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Mivel telnek a 

hétköznapok, a hétvégék 

és az ünnepek? 

Hogyan, mikor és 

mennyit tanulunk?  

Hogyan tájékozódunk a 

környezetben?  

Mit, mikor, hogyan és 

mennyit együnk? 

Mi a különbség felnőttek 

és gyerekek között? 

 

Ismeretek: 

A napszakok, évszakok 

váltakozása. A napok és a 

hónapok. Napirend és 

napszakok. 

Az emberi test külső 

képe. Az ember főbb 

testrészei. 

Legfontosabb 

érzékszerveink és 

szerepük a környezet 

megismerésében. 

Védelmük fontossága és 

módjai. 

Ismeretterjesztő kisfilmek 

Napi- és hetirend 

tervezése, a megvalósítás 

értékelése. 

Helyes testtartás. A 

megvilágítás szerepének 

felismerése tanulás 

közben. 

A helyes táplálkozási és a 

higiénés szokások 

tudatosítása, alkalmazása 

a napi gyakorlatban. 

Osztálytárs, fiatalabb és 

idősebb testvér, szülő, 

illetve más felnőtt 

testméreteinek mérése, az 

adatok összehasonlítása, 

relációk megfogalmazása.  

Ismétlődő jelenségek 

(ritmusok) megfigyelése 

az ember életében, a test 

működésében. Példák 

gyűjtése. A mozgás 

hatásának megfigyelése a 

pulzusra és a 

légzésszámra. 

Az érzékszervek 

védelmét biztosító 

szabályok, helyes 

szokások megismerése és 

gyakorlása, alkalmazása. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

mondókák, versek, 

dalok a 

testrészekkel 

kapcsolatban. 

 

Ének-zene: a ritmus 

szerepe a zenében. 

 

Matematika: az 

előtte, utána, 

korábban, később 

megértése, 

használata; 

folyamat 

mozzanatainak 

időbeli elrendezése; 

időrendkezelése. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Idő, ritmus, érzékszerv, testrész.  

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Tájékozódás az iskolában és környékén Órakeret  

4 óra 

  10% - 

  

szabadon 

tervezhető 

óra 

3 óra 

Előzetes tudás Természetes hosszmértékek és léptékek.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A környezet és fenntarthatóság szempontjából a felelős 

felhasználói magatartás megalapozása, erősítése. Az anyag, 

energia, információ szempontjából az energiatakarékos 

üzemeltetés jelentőségének felismertetése. Megbecsülés 

kialakítása az iskolai személyzet munkája iránt. Léptékek 

felismerése, becslés és mérés alkalmazása. 

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények 

 

Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Hogyan jutunk el az 

iskolába? Mitől működik 

az épület? 

 

Ismeretek: 

Hosszmértékek. A fő 

világtájak megnevezése, 

elhelyezése. A földfelszín 

formakincsének elemei 

(hegy, völgy, domb, síkság, 

folyó, patak).  

A helyi közlekedés.  

Alaprajz, vázlatrajz. 

Fűtőberendezések, 

világítás, szellőztetés, 

étkező-, raktár- és 

kiszolgálóhelyiségek 

szerepe az iskolában. 

Alaprajz készítése az 

osztályteremről, vázlat az 

iskoláról. Útvonalrajzok 

készítése a lakhely és az 

iskola között. Egy-egy 

konkrét példa 

összehasonlítása. Becslés 

és mérés alkalmazása. Az 

iskola elhelyezése a 

településen belül és annak 

térképén. A környék 

földfelszíni 

formakincseinek 

megnevezése.  

Az energiatakarékosság 

lehetséges megvalósítási 

módjainak keresése az 

iskolán belül. 

Alaprajz készítése a 

lakásról, szobáról. Az 

iskola és a háztartás 

összehasonlítása 

(léptékkülönbség 

felismerése). 

 Matematika: 

halmazok, rész-egész 

viszony, becslés. 

 

Vizuális kultúra: 

tájképek. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: fűtés, 

háztartási munkák, 

közlekedés, 

energiatakarékosság. 

Fen
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A fűtés lehetséges módjai. 

Energiaforrások a 

háztartásban. 

A készülékek 

energiatakarékos 

üzemeltetésének módjai. 

A közlekedés és az 

energiatakarékosság. 

Az épületek 

karbantartásával, 

állagmegőrzésével 

kapcsolatos legfontosabb 

munkák az iskolában és 

otthon.  

Tanulmányi séta 

 

Előnyök és hátrányok 

mérlegelése annak mentén, 

érdemes-e az iskolába 

gépkocsival jönni. 

Az állagmegőrzés, 

takarítás, karbantartás és a 

felelős használat 

jelentőségének felismerése. 

Kapcsolat felismerése a 

használat intenzitása, a 

kopás, állagromlás és a 

karbantartási feladatok 

szükségessége, 

gyakorisága között.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Alaprajz, lépték, energiatakarékosság, felelősség. 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Mi van a teremben? Órakeret  

4 óra 

  10% - 

  
szabadon 

tervezhető óra 

2 óra 

Előzetes tudás Az osztályterem bútorzata és tárgyainak megnevezése.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az anyag, energia, információ; a felépítés és működés 

kapcsolata, illetve az állandóság és változás 

szempontjából kapcsolat keresése az anyagi 

tulajdonságok és a tárgyak felhasználása között. A 

felelős, körültekintő munkavégzés és viselkedés 

erősítése. Kapcsolat keresése az égés feltételei és a 

tűzoltás szabályai között. 

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési 

követelmények 

Kapcsolódási 

pontok 

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Milyen tárgyak vesznek 

körül bennünket? Hogyan 

függenek össze a tárgyak 

anyagi tulajdonságai a 

A tanteremben található 

tárgyak csoportosítása 

különböző szempontok 

szerint (érzékszervekkel 

vizsgálható tulajdonságok, 

Ének-zene: tűzzel 

kapcsolatos dalok. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: az 

 Fen
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felhasználásuk módjával? 

Mely tárgyak jelentenek 

veszélyt tűz esetén? 

Hogyan lehet megelőzni a 

tűzeseteket? Mit lehet 

tenni tűz esetén? 

 

Ismeretek: 

Tárgyak (anyagok) 

tulajdonságai 

(átlátszóság, keménység, 

rugalmasság, érdesség-

simaság, forma, szín). 

Mesterséges és 

természetes anyagok a 

környezetünkben 

található tárgyakban. 

Az égés folyamata (égési 

feltételek, égéstermékek, 

éghető és éghetetlen 

anyagok). Éghető 

anyagok a 

környezetünkben. 

A gyufa használata. Irinyi 

János mint a gyufa 

feltalálója. 

Tűzvédelem, a tűzoltás 

alapelvei, eszközei.  

Kísérletek 

anyag, méret, 

felhasználás). 

Természetes és 

mesterséges anyagok 

megkülönböztetése a 

környezet tárgyaiban. 

Kapcsolat keresése az 

anyag tulajdonságai és 

felhasználása között 

egyszerű példák alapján. 

A környezetben lévő 

tárgyak csoportosítása 

aszerint, hogy 

tűzveszélyes (gyúlékony), 

éghető vagy éghetetlen-e. 

Égés vizsgálatán keresztül 

az égés feltételeinek 

megállapítása. Kapcsolat 

keresése az égés feltételei 

és a tűzoltás módja között. 

Felkészülés vészhelyzetre. 

A fegyelmezett cselekvés 

fontosságának felismerése. 

A körültekintő 

munkavégzés 

fontosságának felismerése. 

A tűzoltók munkájának 

értékelése.  

anyagi 

tulajdonságokra 

használható jelzők, 

hasonlatok; 

mondókák, versek 

a tűzzel 

kapcsolatban.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tűzvédelem, tűzoltás, égés, anyagi tulajdonság, 

felhasználás. 

 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Anyagok körülöttünk Órakeret  

4 óra 

  10% - 

  
szabadon 

tervezhető óra 

2 óra 

Előzetes tudás Anyagok megismert tulajdonságai.  

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az állandóság és változás szempontjából a 

halmazállapot-változások értelmezése, a tömeg- és 

űrmértékek használata. A felépítés és működés 

kapcsolatában a víz mint oldószer alkalmazása. Ok-

okozati kapcsolatok feltárása napi gyakorlataink és az 

anyagi átalakulások jellemzői között. 

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati 

alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati 

alkalmazások: 

Önthető-e a szén, a mák, 

a liszt? Csak a 

folyadékok önthetők? 

Miért mérik kilóra a 

krumplit, dekára a 

mákot, literre a tejet? 

Miért tesznek a friss 

zúzódásra jeget? Miért 

esik jól nyáron a fagyi? 

Megrepesztheti-e a víz a 

sziklát? 

 

Ismeretek: 

Halmazállapotok: a 

légnemű anyagok 

(gázok) kitöltik a 

rendelkezésre álló teret; 

a folyadékok térfogata 

változatlan, de felveszik 

az edény alakját; a 

szilárd anyagok 

megtartják formájukat. 

Az önthetőség nem 

jelenti önmagában azt, 

hogy egy anyag 

folyékony 

halmazállapotú. 

Környezetünk 

legkeményebb anyagai a 

kristályok: ilyenek a 

drágakövek, a gyémánt. 

Térfogat- és 

tömegmérés, 

Különböző köznapi anyagok 

összehasonlítása 

halmazállapotuk szerint. 

Köznapi folyadékok és 

szilárd anyagok 

tulajdonságainak vizsgálata 

tapintással, vizuálisan, 

szaglással, kézzel történő 

erőkifejtéssel stb.). A 

tapasztalatok 

megfogalmazása szóban. 

A környezetünkben 

előforduló kristályos 

anyagok csoportosítása 

(például: kvarc – az üveget 

karcolja, kalcit – az üveget 

nem karcolja és körömmel 

sem karcolható, gipsz – 

körömmel karcolható). 

Példák keresése kristályokra 

(ásványok). 

Annak magyarázata, miért 

praktikusabb a folyadékok 

térfogatát és a szilárd 

anyagok tömegét megadni. 

Tömeg- és űrmértékek 

leolvasása (élelmiszeripari 

termékekről, illetve 

mérőeszközökről), kapcsolat 

keresése a deciliter és liter, 

illetve a gramm/dekagramm, 

valamint a 

dekagramm/kilogramm 

között. 

Kapcsolat keresése a víz 

halmazállapot-változásai és 

köznapi alkalmazásai között 

Magyar nyelv és 

irodalom: a víz 

mint versek, mesék 

témája; hasonlatok, 

metaforák, 

szólásmondások a 

gőzzel, a vízzel és a 

jéggel 

kapcsolatban. 

 

Vizuális kultúra: a 

víz megjelenése 

különböző 

műalkotásokban. 
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mértékegységek 

(deciliter, liter, 

dekagramm, 

kilogramm). 

A víz halmazállapot-

változásai (olvadás, 

fagyás, párolgás, 

lecsapódás), ezek 

kapcsolata a hőmérséklet 

változásával. 

Oldat. Vízben való 

oldhatóság. 

A melegítés és hűtés a 

mindennapokban. 

Kísérletek 

(például hűtés jégkockával, 

melegítés gőzzel).  

Tömeg- és térfogatmérés víz 

fagyasztása és olvadása 

során. 

Példák keresése a víz 

halmazállapot-változásaira a 

háztartásban és a 

természetben.  

Különböző anyagok 

viselkedésének 

megfigyelése vízben. 

Oldatok készítése. Az 

anyagok csoportosítása 

vízben való oldhatóság 

szerint. A meleg és hideg 

vízben való oldódás 

összehasonlítása. 

Folyadékok és a levegő 

hőmérsékletének mérése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Halmazállapot, halmazállapot-változás, térfogatmérés, 

tömegmérés, oldódás. 

 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Hóban, szélben, napsütésben Órakeret  

4 óra 

  10% - 

  
szabadon 

tervezhető órák 

2 óra 

Előzetes tudás 
Melegítés, hűtés, párolgás. Az időjárás-előrejelzésben 

alkalmazott néhány gyakori piktogram jelentése. 

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A felépítés és működés szempontjából az időjárás 

jellemzői és az évszakok kapcsolatának felismertetése. 

Az ember megismerése és egészsége szempontjából az 

évszakokhoz kötődő helyes táplálkozási szokások, az 

egészségvédelem jelentőségének megértetése. A 

környezet és fenntarthatóság szempontjából kapcsolat 

felismertetése a növények állapota és az állati 

viselkedés, valamint a környezeti változások között. 

Annak felismertetése, hogy az időjárás befolyásolja az 

ember és más élőlények állapotát is. 
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Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési 

követelmények 

Kapcsolódási 

pontok 

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Hogyan határozza meg 

öltözködésünket az 

időjárás? 

Hogyan viselkednek a 

növények és az állatok 

különböző időjárási 

körülmények között? 

Hogyan védjük testünket a 

hideg, a meleg, a szél és a 

csapadék ellen? 

Mi jellemzi 

táplálkozásunkat a 

különböző évszakokban?  

 

Ismeretek: 

Évszakok és jellemző 

időjárásuk. Az időjárás 

tényezői. A Celsius-skála, 

hőmérséklet. A csapadék 

formái (eső, köd, hó). Az 

évszaknak megfelelő 

helyes öltözködés.  

Példák a növények 

fényviszonyokhoz, az 

állatok változó 

hőmérsékleti 

viszonyokhoz történő 

alkalmazkodására. 

Az egészséges táplálkozás 

jellemzői a különböző 

évszakokban. A 

folyadékfogyasztás 

szerepe. 

Az élőlények 

energiaszükséglete és 

életmódja közötti 

kapcsolat. 

Egészséges étel 

elkészítése. 

Időjárási napló készítése. 

Az időjárás élőlényekre 

gyakorolt hatásának 

megfigyelése, konkrét 

példák gyűjtése. A víz 

halmazállapotai és a 

csapadékformák 

összekapcsolása. 

Napi és éves ritmus 

megfigyelése a növény- 

és állatvilágban, a 

tapasztalatok rögzítése 

rajzzal vagy írásban. 

Évszakokhoz kötődő 

étrendek összeállítása. A 

nyári megnövekedett 

folyadékigény 

magyarázata. A réteges 

öltözködés szerepének 

megértése. 

Öltözködési tanácsok 

adása időjárás-előrejelzés 

értelmezése alapján. 

Technika, életvitel 

és gyakorlat: 

öltözködés, 

időjárás, 

egészséges 

táplálkozás. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Időjárás, évszakos változás, egészségvédelem.  

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Mi kerül az asztalra? Órakeret  

4 óra 

  10% - 

  
szabadon 

tervezhető órák 

2 óra 

Előzetes tudás Napszakok, táplálkozás.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az ember megismerése és egészsége szempontjából az 

egészségtudatos táplálkozási szokások kialakítása, 

minőségi és mennyiségi szempontok figyelembe 

vételével. Az élelmiszer-higiénia jelentőségének 

felismerése. Törekvés kialakítása az egészség 

megőrzésére. Annak felismerése, hogy számos szokásnak 

biológiai alapja, magyarázata van. 

 

Problémák, 

jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati 

alkalmazások: 

Miért leszünk éhesek? 

Miért fontos a 

rendszeres étkezés? 

Milyen élelmiszerekből 

érdemes csak 

mértékkel fogyasztani? 

Mit érdemes 

csomagolni egy egész 

napos kirándulásra? 

Mit kezdhetünk a 

maradék étellel? 

 

Ismeretek: 

Az éhség mint a 

szervezet jelzése: 

energiára, tápanyagra 

van szükségünk. 

A rendszeres, nyugodt 

táplálkozás szerepének 

felismerése. 

Élelmiszerfajták 

csoportosítása 

energiatartalmuk (magas, 

alacsony), illetve 

tápanyagtartalmuk alapján.  

Példákon keresztül a helyes 

és helytelen étrend, az 

egészséges és egészségtelen 

ételek, italok felismerése, 

csoportosítása. A 

táplálkozás, az életmód és az 

ideális testsúly 

elérése/megtartása közötti 

kapcsolat felismerése.  

Az étkezéssel kapcsolatos 

szokások gyűjtése, 

elemzése. 

Az étkezéssel kapcsolatos 

szokások (például nyugodt 

Vizuális kultúra: 

csendéletek 

gyümölcsökkel, 

ételekkel. 

 

Ének-zene: az 

étkezéssel 

kapcsolatok dalok. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a főzés, 

illetve ételkészítés; 

az élelmiszerek, 

ételek tárolása; 

egészséges 

táplálkozás, étrend. 
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A leggyakoribb 

élelmiszerek 

energiatartalma 

(alacsony, magas), a 

tápanyagok fajtái 

(fehérje, zsír, 

szénhidrát). 

Táplálékpiramis. 

Az ideális testsúly 

jelentősége: elhízás, 

alultápláltság 

veszélyei, példa 

hiánybetegségre: a 

skorbut. 

Szent-Györgyi Albert 

úttörő szerepe a C-

vitamin előállításában.  

Az étkezések típusai, a 

helyes táplálkozás, a 

terített asztal, az 

evőeszközök 

használata, a 

folyadékbevitel, a 

kézmosás és az ülve 

étkezés, az alapos rágás 

és az étkezés utáni 

fogmosás szerepe. 

Az emésztéshez 

nyugalomra van 

szüksége a 

szervezetnek. A víz a 

legegészségesebb 

italunk, mely a 

szervezet számára 

nélkülözhetetlen. 

Alapvető konyhai 

műveletek: aprítás, 

melegítés, hűtés, 

fagyasztás, szárítás, 

forralás. A konyhai 

higiénés szabályok. 

A maradék étellel 

kapcsolatos higiénés 

szabályok. 

Az ételmérgezés okai 

és következményei. 

környezet, 

folyadékfogyasztás, levesek) 

biológiai hátterének 

felismerése. 

A helyes étkezési szokások 

megismerése, betartása, 

gyakorlása. 

A gyorsétkezés előnyeinek 

és hátrányainak 

összegyűjtése, mérlegelése. 

Egy hagyományos helyi étel 

elkészítésén keresztül a 

főzési folyamat lépéseinek 

értelmezése. 

Az ételek tárolásával 

kapcsolatos alapvető 

szabályok megismerése és 

betartása.  

Ételek csoportosítása 

aszerint, hogy mennyire 

romlandóak. 

Javaslat készítése: mit 

vigyünk magunkkal 

hosszabb utazásra, rövidebb 

kirándulásra télen, nyáron 

stb. 

Az ételmérgezés tüneteinek 

felismerése, a veszélyeinek 

megértése. 
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Testmagasság és 

testsúly mérés 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Egészségtudatos magatartás, élelmiszer-higiéné, 

táplálkozási piramis, étkezési szabály. 

 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Élőlények közösségei Órakeret  

4 óra 

  10% 
     3,5 

óra 

  
szabadon tervezhető 

órák 

2 óra 

Előzetes tudás Növény, állat.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A rendszerek, illetve a felépítés és működés szempontjából 

az életközösségek kapcsolatainak megismerése. Annak 

felismerése, hogy az egyes fajok környezeti igényei 

eltérőek. A mesterséges és természetes életközösségek 

összehasonlítása. A természetvédelem jelentőségének 

felismerése. 

 

Problémák, 

jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati 

alkalmazások: 

Élhetne-e róka a 

kertben? Tarthatnánk-e 

oroszlánt 

hobbiállatként? 

 

Ismeretek: 

Életközösség: 

mesterséges és 

természetes 

életközösség.  

Életfeltételek, egyes 

állat- és növényfajok 

igényei. Élőhely. 

Veszélyeztetett fajok. 

Egy, az iskola környezetében 

található jellegzetes 

életközösség megfigyelése, 

jellemzése.  

Természetes életközösség 

megfigyelése, állapotának 

leírása, a változások 

követése, bemutatása és 

megbeszélése. 

Mesterséges és természetes 

életközösség 

összehasonlítása (sokféleség, 

változatosság – mintázatok – 

alapján). Az életközösségek 

összetettségének felismerése. 

Annak magyarázata, miért 

bonyolult feladat az állatok 

megfelelő állatkerti tartása. 

Az élővilág sokféleségének 

tisztelete. 

Magyar nyelv és 

irodalom: versek 

egyes állatfajokkal 

kapcsolatban. 

 

Ének-zene: az állatok 

farsangja, dalok 

állatokkal 

kapcsolatosan. 

 

Vizuális kultúra: 

állatok és növények, 

életközösségek 

ábrázolása. 
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Táplálkozási 

kölcsönhatások: 

ragadozás, növényevés. 

Összefüggés az 

élőlények 

energiaszükséglete és 

életmódja között. 

Madarak,emlősök 

általános jellemzői. 

Madáretetés. 

Madáretető készítés 

Az életközösség növényei és 

állatai közötti jellegzetes 

kapcsolatok felismerése. 

Állatok csoportosítása 

(ragadozó, növényevő, 

mindenevő). 

Egyed, csoport és 

életközösség 

megkülönböztetése konkrét 

esetekben. 

A természetvédelem 

jelentőségének felismerése, 

az állat- és növénykertek 

munkájának értékelése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Életfeltétel, környezeti igény, természetvédelem, sokféleség, 

életközösség, táplálkozási kapcsolat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 
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ÉVES ÓRASZÁM 2. ÉVF: 36 ÓRA 

KERETTANTERVBEN TARTALOMMAL  :32,5 ÓRA 

KIDOLGOZÁSRA VÁRÓ: 3,5 ÓRA 

 

2. évfolyam 

 

A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 2. évfolyamon, hogy a 

kulcskompetenciák – különösen a természettudományos-technikai kompetencia – fejlesztésével 

a gyermek az életkori sajátosságainak megfelelő szinten tapasztalatokat szerezzen az őt 

közvetlenül körülvevő világról. A készségek és képességek alakítása során olyan módszereket 

sajátítson el, amelyek egyaránt segítik a tájékozódásban, a természeti, társadalmi és technikai 

környezetbe való beilleszkedésében és az örömmel végzett alkotó munkájában. Támogassa az 

óvodai játékból az iskolai munkába való átmenetét, elősegítse a hatékony és egyre önállóbbá 

váló tanulását, a mindennapokban nélkülözhetetlen elemi ismeretek befogadását, a kézügyesség 

fejlődését szolgáló játékos tevékenységeket, a tanulás és a munka tiszteletét, megszeretését, a 

tudás, az alapvető értékek, a megőrzendő hagyományok megbecsülését. Egyre fontosabbá válik 

az önálló, egyéni munkálkodás mellett a csoportmunkában történő, egymást segítő 

munkavégzés. A szociális és állampolgári kompetencia alakítása a közvetlen környezet, a 

családi életvitel formálásával, a családi és iskolai körben vállalható feladatok, valamint a 

munkamegosztás lehetőségeinek megismerésével kezdődik. Az anyanyelvi kommunikáció 

készségeinek fejlesztése kiemelt terület a célok, feladatok megvalósítása során. A különböző 

játékok közben szinte észrevétlenül bővül a szókincs, fejlődik a nyelvhasználat. A 

mindennapokban elvégzendő munkák során az anyagok felhasználásához, feldolgozásához, 

átalakításához szükséges szokások és elemi munkafogások ismeretei a mozgáskoordináció 

fejlesztését, az eszköz- és szerszámhasználat gyakorlását szolgálják. A matematikai 

kompetencia fejlődését a becslések, mérések, számítások, a síkbeli és térbeli alakzatokkal 

történő manipuláció, a válogatások és a csoportosítások segítik. A kezdetben mintakövetéssel 

készített, majd az alkotó fantázia által vezérelt önálló munkavégzéssel kialakított 

munkadarabok hozzájárulnak az esztétikai érzék fejlődéséhez. A kézműves foglalkozások, a 

népművészeti alkotások megismerése révén, az esztétikai és művészeti tudatosság és 

kifejezőképesség fejlesztésével a tanulók nyitottá válnak a világ sokfélesége és nemzeti 

kulturális örökségünk iránt. Az egészséges és környezettudatos életmódra nevelést szolgálja az 

egyéni életvitel formálása a táplálkozás, az öltözködés, a higiénia, és a helyes időbeosztás terén. 

Minden évben visszatérő programok a családi, az osztály- és az iskolai rendezvények. 

A kisebb és nagyobb közösségek ünnepei a közösségi összetartozást megalapozó közös értékek 

őrzése mellett a kikapcsolódást, a szabadidő hasznos eltöltését segítik. Mintát adnak az ünnepre 

való felkészüléshez, az ünnepléshez, az ünneplés utáni teendők végzéséhez. A 

„kezdeményezőképesség és a feladatvégzésre vállalkozás” fejlesztését szolgálja a tervezés, 

szervezés, irányítás, vezetés feladataival való ismerkedés, a kommunikáció, az egyeztetés, a 

feladatok megosztása, részfeladatok elvállalása és végrehajtása, a kockázati tényezők 

mérlegelése, a munkavégzés egyénileg és csapatban, a tapasztalatok (eredményesség és etikus 

magatartás) életkornak megfelelő értékelése, elemzése, s ezek megszívlelése. 

A gyalogos közlekedés alapvető tudnivalóinak, a veszélyhelyzetek és a balesetek 

megelőzését célzó szabályok megismerése és azok szituációs játékokban való élményszerű 
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alkalmazása megalapozza a biztonságos és önálló közlekedéshez szükséges szokások 

kialakulását. 
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Tematikai egység 1. Család, otthon, háztartás Órakeret  8 óra 

  10% - 

Előzetes tudás 

Az iskolaérettségi kritériumok szerint elvárt szinten: élmények, 

tapasztalatok elmondása; lakhely ismerete; családtagok és rokonok 

bemutatása; alapvető viselkedési szabályok betartása. 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tapasztalatszerzés a közvetlen természeti, társadalmi és technikai 

környezet megismertetése és megismerése során. 

A környezet- és egészségtudatosság egyes elemeinek megalapozása. 

A családkép és a családi otthon képének alakítása. 

A rendszeresség és a rendszeretet iránti igény formálása. 

Együttműködési képesség kialakítása a családtagokkal, az 

iskolatársakkal, felnőttekkel. 

Szókincsbővítés. 

Az önismeret fejlesztése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

1.1. Élet a családban 

Hétköznapok és ünnepek eseményeinek megkülönböztetése. 

Családtagok bemutatása családrajzzal, síkbábokkal. 

Családi szerepek. 

Ajándékok készítése családtagok számára, különböző alkalmakra. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szókincsbővítés, 

szövegalkotás, 

beszédkultúra, 

kommunikáció. 

 

Környezetismeret: 

család, egészséges 

életmód, 

növényismeret, 

évszakok, napszakok, 

időjárási tényezők, 

lakhelyek, higiéné. 

 

Matematika: 

tájékozódás térben és 

időben - időtartam, 

nap, napszakok. 

 

Erkölcstan: Én és a 

közvetlenebb és tágabb 

1.2. Biztonságos otthon 

Házimunkák számbavétele. Munkamegosztás a családban. 

Háztartási eszközök, gépek használatának lehetőségei. 

Otthoni balesetek megelőzése. 

Veszélyforrások a háztartásban: sérülést okozó tárgyak, 

tűzgyújtóeszközök, gáz, elektromosság, gyúlékony, maró, illetve 

mérgező vegyszerek, romlott ételek. Veszélyt jelző piktogramok 

megismerése. 

1.3. Családi időbeosztás 

Munkaidő, tanulási idő, szabadidő, pihenés ideje. Időbeosztás 

megbeszélése, napirend készítése. 

Egészséges és helyes szabadidős tevékenységek felsorolása, 

ismertetése, megbeszélése. 

Rajzos programajánlat készítése. 
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1.4. Tisztaság és rend 

Tisztaság és rend a környezetünkben. 

Az otthon tisztasága, munka- és a taneszközök épen és rendben 

tartása. 

Alapvető takarítószerek és eszközök használata. 

Személyes higiéné, tisztálkodás szabályainak ismerete. 

Környezetünk tisztán tartása. 

Takarékosság energiával, vízzel. 

A szelektív hulladékgyűjtés célja, jelentősége és megvalósítása. 

környezetem, 

közösségeim, társaim. 

Családtagok, családi, 

baráti kötődések, 

szeretetkapcsolatok, a 

környezetnek való 

megfelelés szándéka, 

beilleszkedés. 

1.5. Táplálkozás 

Az egészséges, korszerű táplálkozás alapelemei. 

Étrend összeállítása képek válogatásával. 

Zöldség- és gyümölcstál, szendvics készítése. 

1.6. Testápolás 

Higiéné. Testápolás (kézmosás, körömápolás, mosakodás, fürdés, 

hajmosás, intim területek tisztántartása) eszközei és anyagai. 

1.7. Célszerű öltözködés 

A napszaknak, évszaknak, hétköznapi tevékenységeknek és ünnepi 

alkalmaknak megfelelő öltözködés. 

Ruhadarabok válogatása, csoportosítása, hajtogatása. 

Szekrényrendezés.  

Öltöztetőbaba modell ruhatárának rajzolása, öltöztetése. 

1.8. Növényápolás, állatgondozás 

Otthoni és iskolai szobanövényeink ápolása és védelme. A növények 

életfeltételeinek biztosítása. 

Hobbiállatok gondozása, felelős állattartás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Család, családtag, életmód, lakhely, családi ház, lakás, otthon, közösség, 

háztartás, háztartásvezetés, házimunka, veszélyforrás, baleset, háztartási 

eszköz, háztartási gép, háztartási baleset, munkamegosztás, ünnep, 

egészséges életmód, táplálkozás, higiéné, testápolás, öltözködés, 

időbeosztás, napirend, szabadidő, környezet, környezetvédelem, 

takarékosság, hulladék, szelektív hulladékgyűjtés. 

 

 

Tematikai 

egység 
2. Tárgyi kultúra, technológiák, termelés 

Órakere

t 

13 óra 

  10% 3,5 
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Előzetes tudás 

Az iskolaérettségi kritériumok szerint elvárt szinten: az 

óvodáskorban használt, megmunkált anyagok és készített 

tárgyak ismerete; az anyagok tulajdonságainak megállapítása 

érzékszervi vizsgálattal; anyagalakítás: gyurmázás, formázás, 

hajtogatás, nyírás; eszközhasználat: író- és rajzeszközök, olló; 

szabálykövetés, mintakövetés, önállóság a tevékenységek 

során. 

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Információk célzott keresése tapasztalati úton 

(megfigyeléssel), valamint a tanár által bemutatott nyomtatott 

(rövid szöveg, egyszerű ábra, rajz, kép), illetve elektronikusan 

megjelenített (kép, hang, videó) forrásokban. 

A munka során felhasználandó anyagok technológiai 

tulajdonságainak megtapasztalása, irányított (felhasználás 

célja szerinti) vizsgálata. A nyert információk alapján a 

megfelelő technológia kiválasztása segítséggel. 

Alkotás folyamata a probléma felismerésétől a megoldáson 

keresztül az értékelő elemzésig. 

Kézügyesség fejlesztése. 

Az eszközök célnak és rendeltetésnek megfelelő használata. 

Szabálykövetés. Rend és tisztaság a munkakörnyezetben. 

Tanulási szokások (sorrendiség, időbeosztás, hatékonyság) 

alakítása. 

Az anyagok, az energia, az idő célszerű és takarékos, 

egészség- és környezettudatos felhasználása a szabályok, 

előírások és a kapott utasítások szerint. A használt eszközök 

megóvása. 

Figyelem és elővigyázatosság; a tervezett és az aktuálisan 

végzett tevékenységgel kapcsolatos veszélyérzet kialakítása, 

törekvés a biztonságra. Balesetvédelmi rendszabályok 

ismerete. Segítségkérés baleset esetén. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

2.1. Az anyagok 

Az anyagok fajtái, tulajdonságai, felhasználhatóságuk. 

Anyagvizsgálatok érzékszerveinkkel (látás, tapintás útján). 

A természetes és az átalakított anyagok csoportosítása 

megfigyelhető tulajdonságaik alapján.  

Vizuális kultúra: 

vizuális megjelenítés. 

 

Környezetismeret: 

anyagok, 

érzékszervek, 

érzékelés. 

 

Matematika: Tárgyak 

tulajdonságainak 

2.2. Képlékeny anyagok, papír, faanyagok, fémhuzal, szálas 

anyagok, textilek alakítása 

Képlékeny anyagokból (gyurma, só-liszt gyurma, agyag, tészta) 

egyszerű formák alakítása gyúrással, lapítással, gömbölyítéssel, 

hengerítéssel, mélyítéssel, mintázással. 
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Papír alakítása tépéssel, hajtogatással, nyírással, ragasztással. 

Fűzőlapmunka. 

Faanyagok (hurkapálca, fenyőléc) megmunkálása tördeléssel, 

darabolással, csiszolással. 

Fémhuzal alakítása hajlítással. 

Szálas anyagok, fonal jellemzőinek vizsgálata (elemi szál, ágak, 

sodrat). 

Egyszerű fonalmunkák (sodrás, fonás, csomózás, pompon készítése) 

és egyéb kézműves technikák (nemezelés, gyöngyfűzés). 

Gombfelvarrás. 

Síkbábok készítése papír, fa, fonal és textilanyagok 

felhasználásával. 

Tárgyak készítése természetes anyagokból (termésekből, csuhéból 

stb.) 

Maradék anyagokból és hulladékból készíthető tárgyak. 

Takarékos anyagfelhasználás. 

A végzett tevékenységekkel kapcsolatos mesterségek régen és 

napjainkban. 

kiemelése; 

összehasonlítás, 

azonosítás, 

megkülönböztetés, 

osztályokba sorolás, 

halmazképzés. 

Tárgyak, alakzatok, 

összehasonlítása 

mérhető 

tulajdonságaik szerint; 

mérés, becslés. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: szövegértés 

(egyszerű, rövid 

útmutató jellegű 

szövegek olvasása, 

értelmezése, rövid 

szövegben az 

események 

sorrendjének 

felismerése). 

 

Erkölcstan: az alkotó 

ember és az épített 

világ tisztelete, 

értékek óvása. 

2.3. Építés 

Építés építőelemekből (pl. konstrukciós játékok – faépítő, fémépítő, 

Lego – felhasználásával) utánzással, kép és rajz alapján, illetve 

önálló elképzeléssel. 

Környezetünkben lévő tárgyak megformálása különböző 

anyagokkal. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Anyag, anyagvizsgálat, anyagi tulajdonság, becslés, mérés, méret, 

szélesség, hosszúság, magasság, természetes anyag, átalakított anyag, 

sablon, mintaelem, szálas anyag, fonás, csomózás, nemezelés, 

anyagtakarékosság, újrahasznosítás, építmény, építőelem. 

 

 

Tematikai egység 3. Közlekedés Órakeret 3 óra 

  10%  

Előzetes tudás 

Az iskolaérettségi kritériumok szerint elvárt szinten: 

közlekedés és óvatosság – fegyelmezett viselkedés a 

közlekedési környezetben; a család közlekedési szokásai; 

az óvoda (majd iskola) és a lakóhely közötti közlekedés 

lehetőségei; élmények, tapasztalatok a településen belüli 

közlekedésről. 
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A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A biztonságos és fegyelmezett gyalogos közlekedési 

ismeretek alapjainak kialakítása. 

Figyelem és elővigyázatosság; a közlekedéssel 

kapcsolatos veszélyérzet kialakítása, törekvés a 

biztonságra. A közlekedési balesetek okainak azonosítása, 

a megelőzés, az elhárítás, a segítségnyújtás 

lehetőségeinek megismerése és gyakorlása. 

Az utazással kapcsolatos illemszabályok megismerése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

3.1. Gyalogos közlekedés szabályai 

A gyalogos közlekedés alapszabályainak megismerése. 

A közlekedés irányított megfigyelése, szabályainak értelmezése. 

Szabálykövető magatartás a közlekedési környezetben. 

A közlekedésben való részvétel gyakorlása. Átkelés az úttesten. 

A forgalomirányítás jelzései: a közlekedési jelzőlámpa, a rendőri 

karjelzések és a gyalogos közlekedésnél jelentős jelzőtáblák 

ismerete. 

Környezetismeret: 

közlekedési 

eszközök. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szókincsbővítés, 

fogalommagyarázat, 

képi jelzések és 

szóbeli utasítások, 

szövegértés (képi, 

ikonikus kódok és 

szövegek 

jelentésének 

egymásra 

vonatkoztatása, 

párosítása). 

3.2. A közösségi közlekedés viselkedési szabályai 

A biztonságos, udvarias közösségi közlekedés szabályai. 

Az időjárás és a napszakok befolyása a gyalogosok és a járművek 

közlekedésére. 

Az utazással kapcsolatos magatartásformák megismerése és 

gyakorlása. 

3.3. A közlekedésben rejlő veszélyek 

A gyermekbalesetek okai, forrásai, megelőzésük. 

A veszélyhelyzetek elemzése, megbeszélése, megelőzési stratégiák 

kialakítása. 

Helyes magatartás a baleseti helyszínen. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gyalogos közlekedés, közlekedési szabály (KRESZ), közút, 

gyalogátkelőhely, úttest, járda, megállóhely, jelzőlámpa, jelzőtábla, 

forgalomirányítás, tömegközlekedés, jármű, sorompó, baleset, biztonság, 

biztonsági öv, gyerekülés, gyerekzár. 
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Tematikai egység 4. Közösségi munka, közösségi szerepek 
Órakeret

8,5 óra 

Előzetes tudás 

Az iskolaérettségi kritériumok szerint elvárt szinten: a családi, baráti, 

iskolai és egyéb közösségi rendezvényeken szerzett élmények és 

tapasztalatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tapasztalatszerzés a környezetből, a tapasztalatok megfogalmazása, 

rögzítése. 

A saját felelősség belátása, vállalása és érvényesítése a közvetlen 

környezet alakításában. 

Kölcsönös odafigyelés, alkalmazkodás a társakhoz, együttműködés a 

tevékenységek során, a feladatok megosztása, részfeladatok elvállalása 

és végrehajtása. 

Az ünnepléshez kötődő viselkedéskultúra és öltözködéskultúra 

elemeinek elsajátítása és betartása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

4.1. Családi rendezvények, ünnepek, események 

Születésnap, névnap, házassági évforduló megünneplése, az ezekkel 

kapcsolatos szokások, hagyományok. 

Esküvő, temetés, baráti összejövetelek célja, az ezeken való 

viselkedés szabályai. 

Példaadás, mintakövetés, programszervezés, a rendezvényhez illő 

környezet megteremtése. 

Meghívó, kellékek, ajándékok készítése. Az ajándékozás kultúrájának 

elsajátítása. 

A tapasztalatok megbeszélése. 

Környezetismeret: 

szokások, 

hagyományok, jeles 

napok, családi és 

közösségi ünnepek. 

 

Erkölcstan: családi 

hagyományok, 

ünnepek, élmények 

feldolgozása, játékok. 

4.2. Iskolai és osztályrendezvények 

Iskolai és osztályrendezvények (pl. Mikulás, Karácsony, Farsang, 

Anyák napja, Gyermeknap, osztálykirándulás, sportnap, 

játszódélután, nemzeti ünnepek) előkészítése. A helyszín 

berendezésével, az ünneplés lebonyolításával kapcsolatos tudnivalók. 

A szükséges kellékek (meghívó, programfüzet díszletek, jelmezek 

stb.) előállítása vagy beszerzése. 

A biztonságos környezet megteremtése. 

A közös tapasztalatok megbeszélése, az átélt érzések 

megfogalmazása. Fen
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4.3. A közösségért végzett munka 

Teremdekoráció készítése a tanult technikák alkalmazásával. 

Az iskola esztétikus, harmonikus külső és belső környezetének 

alakítása. 

A munka megszervezése, lebonyolítása, értékelése. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Rendezvény, ünnep, jeles nap, népszokás, munkaszervezés, program, 

dekoráció. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMATIKA 

 

 

Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint 

tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. 

A matematika tanulása érzelmi és motivációs vonatkozásokban is formálja, gazdagítja a 

személyiséget, fejleszti az önálló rendszerezett gondolkodást, és alkalmazásra képes tudást hoz 
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létre. A matematikai gondolkodás fejlesztése segíti a gondolkodás általános kultúrájának 

kiteljesedését. 

A matematikatanítás feladata a matematika különböző arculatainak bemutatása. A 

matematika: kulturális örökség; gondolkodásmód; alkotó tevékenység; a gondolkodás 

örömének forrása; amintákban, struktúrákban tapasztalható rend és esztétikum megjelenítője; 

önálló tudomány; más tudományok segítője; a mindennapi élet része és a szakmák eszköze. 

A tanulók matematikai gondolkodásának fejlesztése során alapvető cél, hogy mind 

inkább ki tudják választani és alkalmazni tudják a természeti és társadalmi jelenségekhez 

illeszkedő modelleket, gondolkodásmódokat (analógiás, heurisztikus, becslésen alapuló, 

matematikai logikai, axiomatikus, valószínűségi, konstruktív, kreatív stb.), módszereket 

(aritmetikai, algebrai, geometriai, függvénytani, statisztikai stb.) és leírásokat. A matematikai 

nevelés sokoldalúan fejleszti a tanulók modellalkotó tevékenységét. Ugyanakkor fontos a 

modellek érvényességi körének és gyakorlati alkalmazhatóságának eldöntését segítő 

képességek fejlesztése. Egyaránt lényeges a reproduktív és a problémamegoldó, valamint az 

alkotó gondolkodásmód megismerése, elsajátítása, miközbennem szorulhat háttérbe az 

alapvető tevékenységek (pl. mérés, alapszerkesztések), műveletek (pl. aritmetikai, algebrai 

műveletek, transzformációk) automatizált végzése sem. A tanulás elvezethet a matematika 

szerepének megértésére a természet- és társadalomtudományokban, a humán kultúra számos 

ágában. Segít kialakítani a megfogalmazott összefüggések, hipotézisek bizonyításának igényét. 

Megmutathatja a matematika hasznosságát, belső szépségét, az emberi kultúrában betöltött 

szerepét. Fejleszti a tanulók térbeli tájékozódását, esztétikai érzékét. 

A tanulási folyamat során fokozatosan megismertetjük a tanulókkal a matematika belső 

struktúráját (fogalmak, axiómák, tételek, bizonyítások elsajátítása). Mindezzel fejlesztjük a 

tanulók absztrakciós és szintetizáló képességét. Az új fogalmak alkotása, az összefüggések 

felfedezése és az ismeretek feladatokban való alkalmazása fejleszti a kombinatív készséget, a 

kreativitást, az önálló gondolatok megfogalmazását, a felmerült problémák megfelelő 

önbizalommal történő megközelítését, megoldását. A diszkussziós képesség fejlesztése, a 

többféle megoldás keresése, megtalálása és megbeszélése a többféle nézőpont érvényesítését, 

a komplex problémakezelés képességét is fejleszti. A folyamat végén a tanulók eljutnak az 

önálló, rendszerezett, logikus gondolkodás bizonyos szintjére. 

A műveltségi terület a különböző témakörök szerves egymásra épülésével kívánja 

feltárni a matematika és a matematikai gondolkodás világát. A fogalmak, összefüggések 

érlelése és a matematikai gondolkodásmód kialakítása egyre emelkedő szintű spirális felépítést 

indokol – az életkori, egyéni fejlődési és érdeklődési sajátosságoknak, a bonyolódó 

ismereteknek, a fejlődő absztrakciós képességnek megfelelően. Ez a felépítés egyaránt lehetővé 

teszi a lassabban haladókkal való foglalkozást és a tehetség kibontakoztatását. 

A matematikai értékek megismerésével és a matematikai tudás birtokában a tanulók 

hatékonyan tudják használni a megszerzett kompetenciákat az élet különböző területein. A 

matematika a maga hagyományos és modern eszközeivel segítséget ad a természettudományok, 

az informatika, a technikai, a humán műveltségterületek, illetve a választott szakma 

ismeretanyagának tanulmányozásához, a mindennapi problémák értelmezéséhez, leírásához és 

kezeléséhez. Ezért a tanulóknak rendelkezniük kell azzal a képességgel és készséggel, hogy 

alkalmazni tudják matematikai tudásukat, és felismerjék, hogy a megismert fogalmakat és 

tételeket változatos területeken használhatjuk Az adatok, táblázatok, grafikonok 

értelmezésének megismerése nagyban segítheti a mindennapokban, és különösen a média 

közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai 

szövegek értelmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, 

pontos használatát, a jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és szóban egyaránt. 

A tanulók rendszeresen oldjanak meg önállóan feladatokat, aktívan vegyenek részt a 

tanítási, tanulási folyamatban. A feladatmegoldáson keresztül a tanuló képessé válhat a pontos, 
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kitartó, fegyelmezett munkára. Kialakul bennük az önellenőrzés igénye, a sajátunkétól eltérő 

szemlélet tisztelete. Mindezek érdekében is a tanítás folyamában törekedni kell a tanulók 

pozitív motiváltságának biztosítására, önállóságuk fejlesztésére. A matematikatanítás, -tanulás 

folyamatában egyre nagyobb szerepet kaphat az önálló ismeretszerzés képességnek fejlesztése, 

az ajánlott, illetve az önállóan megkeresett, nyomtatott és internetes szakirodalom által. A 

matematika lehetőségekhez igazodva támogatni tudja az elektronikus eszközök 

(zsebszámológép, számítógép, grafikus kalkulátor), az internet, az oktatóprogramok stb. 

célszerű felhasználását, ezzel hozzájárul a digitális kompetencia fejlődéséhez. 

A tananyag egyes részleteinek csoportmunkában való feldolgozása, a 

feladatmegoldások megbeszélése az együttműködési képesség, a kommunikációs képesség 

fejlesztésének, a reális önértékelés kialakulásának fontos területei. Ugyancsak nagy gondot kell 

fordítani a kommunikáció fejlesztésére (szövegértésre, mások szóban és írásban közölt 

gondolatainak meghallgatására, megértésére, saját gondolatok közlésére), az érveken alapuló 

vitakészség fejlesztésére. A matematikai szöveg értő olvasása, tankönyvek, lexikonok 

használata, szövegekből a lényeg kiemelése, a helyes jegyzeteléshez szoktatás a felsőfokú 

tanulást is segíti.  

Változatos példákkal, feladatokkal mutathatunk rá arra, hogy milyen előnyöket jelenthet 

a mindennapi életben, ha valaki jártas a problémamegoldásban. A matematikatanításnak 

kiemelt szerepe van a pénzügyi-gazdasági kompetenciák kialakításában. Életkortól függő 

szinten, rendszeresen foglakozzunk olyan feladatokkal, amelyekben valamilyen probléma 

legjobb megoldását keressük. Szánjunk kiemelt szerepet azoknak az optimumproblémáknak, 

amelyek gazdasági kérdésekkel foglalkoznak, amikor költség, kiadás minimumát; elérhető 

eredmény, bevétel maximumát keressük. Fokozatosan vezessük be matematikafeladatainkban 

a pénzügyi fogalmakat: bevétel, kiadás, haszon, kölcsön, kamat, értékcsökkenés, -növekedés, 

törlesztés, futamidő stb. Ezek a feladatok erősítik a tanulókban azt a tudatot, hogy 

matematikából valóban hasznos ismereteket tanulnak, ill. hogy a matematika alkalmazása a 

mindennapi élet szerves része. Az életkor előrehaladtával egyre több példát mutassunk arra, 

hogy milyen területeken tud segíteni a matematika. Hívjuk fel a figyelmet arra, hogy milyen 

matematikai ismerteket alkalmaznak az alapvetően matematikaigényes, ill. a matematikát csak 

kisebb részben használó szakmák (pl. informatikus, mérnök, közgazdász, pénzügyi szakember, 

biztosítási szakember, ill. pl. vegyész, grafikus, szociológus stb.), ezzel is segítve a tanulók 

pályaválasztását. 

A matematikához való pozitív hozzáállást nagyban segíthetik a matematika tartalmú 

játékok és a matematikához kapcsolódó érdekes problémák és feladványok. 

A matematika a kultúrtörténetnek is része. Segítheti a matematikához való pozitív 

hozzáállást, ha bemutatjuk a tananyag egyes elemeinek a művészetekben való alkalmazását. A 

motivációs bázis kialakításában komoly segítség lehet a matematikatörténet egy-egy 

mozzanatának megismertetése. 

Minden életkori szakaszban fontos a differenciálás. Ez nemcsak az egyéni igények 

figyelembevételét jelenti. Sokszor az alkalmazhatóság vezérli a tananyag és a tárgyalásmód 

megválasztását, más esetekben a tudományos igényesség szintje szerinti differenciálás 

szükséges. Egy adott osztály matematikatanítása során a célok, feladatok teljesíthetősége 

igényli, hogy a tananyag megválasztásában a tanulói érdeklődés és a pályaorientáció is szerepet 

kapjon. A matematikát alkalmazó pályák felé vonzódó tanulók gondolkodtató, kreativitást 

igénylő versenyfeladatokkal motiválhatók, a humán területen továbbtanulni szándékozók 

számára érdekesebb a matematika kultúrtörténeti szerepének kidomborítása, másoknak a 

középiskolai matematika gyakorlati alkalmazhatósága fontos. A fokozott szaktanári figyelem, 

az iskolai könyvtár és az elektronikus eszközök használatának lehetősége segíthetik az 

esélyegyenlőség megvalósulását. 
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Az iskoláztatás kezdő szakaszában a matematikatanulás-tanítás célja, hogy formálódjon 

és gazdagodjon a gyermekek személyisége és gondolkodása. Az életkori sajátosságoknak 

megfelelően játékos tevékenységekkel, a fokozatosság elvének betartásával és a 

tapasztalatokon alapuló megismerési módszerek alkalmazásával jutunk közelebb a matematika 

tudományának megismeréséhez. Ezért a manuális, tárgyi tevékenységek szükségesek a 

fogalmak kellően változatos, gazdag, konkrét tartalmának megismeréséhez. 

Alapvető fontosságú a tapasztalatszerzéssel megérlelt fogalmak alapozása, alakítása, 

egyes matematikai tartalmak értő ismerete, a helyes szövegértelmezés és a matematikai 

szaknyelv használatának előkészítése, egyes fogalmak pontos használata. A tanulók aktív 

cselekvő tevékenységén keresztül erősödik az akarati, érzelmi önkifejező képességük, 

kommunikációjuk, együttműködési készségük, önismeretük. A sokszorosan (tévedésekkel és 

korrekcióval) bejárt utak nélkül nincs mód az önálló ismeretszerzés megtanulására. A gyerekek 

tempójának megfelelően haladva, az alaposabb, mélyebb tudás kiépítésére helyezzük a 

hangsúlyt. Apró lépésekkel, spirális felépítésben dolgozzuk fel a tananyagot.  

Fontos, hogy biztosított legyen a gyerekek számára az alkotás lehetősége, melyben 

megnyilvánulhat kreativitásuk, fejlődhet kezdeményező és problémamegoldó képességük. Ez 

lehet az alapja a konstruktív gondolkodásuk kialakulásának, valamint ennek során a tanulók 

felkészülnek az önálló ismeretszerzésre, az örömet nyújtó egész életen át tartó tanulásra. Ebben 

a korban a képességfejlesztésnek, a kreatív és kritikai gondolkodás kialakításának van kiemelt 

szerepe. Ez a szakasz a tanulói kíváncsiságra és érdeklődésre épít, és ezáltal fejleszti a tanulók 

megismerési és gondolkodási képességét. Az önellenőrzés képességének fejlesztésével további 

felfedezésre, kutatásra ösztönöz. 

Az alsó tagozatos matematikaoktatás fontos feladata felfedeztetni a matematika és a 

valóság elemi kapcsolatát; kialakítani a helyes tanulási szokásokat, az önálló ismeretszerzés 

képességét az alapvető ismeretek közös, de egyre önállóbb feldolgozásával és alkalmazásával; 

fejleszteni a problémafelismerő és problémamegoldó, alkotó gondolkodásmódot; biztos szám- 

és műveletfogalmat kialakítani, fejleszteni a számolási készséget. 

A tantárgyi oktató-, ismeretterjesztő- és fejlesztő számítógépes programok használata a 

helyi lehetőségekhez mérten kerüljön bele az iskola pedagógiai programjába, a helyi tantervbe. 
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Éves óraszám:144 óra/hét 

Kidolgozott óra:130 óra 

Kidolgozandó óra:14 óra 

Szabadon felhasználható órakeret:18 óra 

 

 

2. évfolyam 

 

Tematikai 

egység 

/Fejlesztési cél 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, 

matematikai logika, kombinatorika, gráfok 

Órakeret 

folyamat

os 

 

5 

  10% - 

  

szabadon 

felhaszná

lható 

órakeret 

- 

Előzetes tudás 

Tárgyak, személyek, dolgok csoportosítása. Irányok (lent, 

fent, jobbra, balra) ismerete. Egyszerű utasítások 

megértése, annak megfelelő tevékenység. A feladat 

gondolati úton való megoldásának képessége (helykeresés, 

párválasztás, eszközválasztás). Tevékenységekben 

(rajzaiban) újszerű ötletek, kreativitás, fantázia 

megjelenése. 

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Egyszerű matematikai szakkifejezések, jelölések 

megismertetése. Az összehasonlítás képességének 

fejlesztése. Tárgyak, személyek, dolgok jellemzése egy-két 

tulajdonsággal. Halmazszemlélet megalapozása. 

Gondolatok, megfigyelések többféle módon történő 

kifejezése.  

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 

Tárgyak, személyek, dolgok 

összehasonlítása, 

válogatása, rendezése, 

csoportosítása, halmazok 

képzése közös 

tulajdonságok alapján. 

Összességek alkotása adott 

feltétel szerint, 

halmazalkotás. 

Személyekkel vagy 

tárgyakkal kapcsolatos 

jellemzők azonosítása, 

összegyűjtése, 

Környezetismeret: 

tárgyak, 

élőlények 

összehasonlítása, 

csoportosítása 

különböző 

tulajdonságok 

alapján, pl. 
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csoportosítása pl. interaktív 

tábla segítségével. 

élőhely, 

táplálkozási mód 

stb. 

Állítások 

igazságtartalmának 

eldöntése. 

Több, kevesebb, 

ugyanannyi szavak értő 

ismerete, használata. 

Egyszerű matematikai 

szakkifejezések és jelölések 

bevezetése a fogalmak 

megnevezésére. 

Relációszókincs: kisebb, 

nagyobb, egyenlő. 

Jelrendszer ismerete és 

használata (=, <, >). 

Lehetőség szerint 

számítógépes, interaktív 

táblához kapcsolódó 

oktatóprogramok 

alkalmazása. 

Környezetismeret: 

természeti 

jelenségekről tett 

igaz-hamis 

állítások. 

 

Halmazok számossága. 

Halmazok összehasonlítása. 

Megállapítások: mennyivel 

több, mennyivel kevesebb, 

hányszor annyi elemet 

tartalmaz. Csoportosítások. 

Állítások megfogalmazása. 

Összehasonlítás, azonosítás, 

megkülönböztetés. 

Tantárgyi oktató- és 

ismeretterjesztő programok 

futtatása. 

Testnevelés és 

sport: párok, 

csoportok 

alakítása.  

 

Magyar nyelv és 

irodalom: szavak 

csoportosítása 

szótagszám 

szerint. 

 

Néhány elem sorba 

rendezése próbálgatással. 

Finommotoros 

koordinációk: apró tárgyak 

rakosgatása. 

Testnevelés és 

sport: sorban 

állás különböző 

szempontok 

szerint. 

 

Kulcsfogalma

k/ fogalmak 

Több, kevesebb, ugyanannyi, kisebb, nagyobb, egyenlő.  

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Számelmélet, algebra 

Órakeret 

 

81 

  10% 14 

  

szabadon 

felhasználható 

órakeret 

18 

Előzetes tudás 

Számolás szóban egyesével 10-ig. Személyek, dolgok 

számlálása tízig.  Számok mutatása ujjaikkal. Elemi 

mennyiségi ismeretek: mennyiségek megkülönböztetése 

(nagyobb, kisebb, több, kevesebb, semmi). Párba rendeződés 

képessége (kettesével sorakozás), párok összeválogatása 

(cipők, kesztyűk). 
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A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Számlálás, számolási készség fejlesztése. A tartós figyelem 

fejlesztése. 

Kétváltozós műveletek értelmezésének tapasztalati 

előkészítése. Az összeadás, kivonás, bontás, pótlás 

fogalmának kialakítása, elmélyítése és a műveletek elvégzése 

az adott számkörben. A matematikai szaknyelv életkornak 

megfelelő használata. 

Elnevezések, jelölések használata, számolási eljárások 

alkalmazása.  
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Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Számfogalom kialakítása 100-as 

számkörben. A valóság és a 

matematika elemi 

kapcsolatainak felismerése. 

Tárgyak megszámlálása 

egyesével, kettesével. Számok 

nevének sorolása, növekvő és 

csökkenő sorrendben. 

Számlálás, számolási készség 

fejlesztése. 

A szám- és műveletfogalom 

tapasztalati úton való alakítása. 

Számok közötti összefüggések 

felismerése, a műveletek 

értelmezése tárgyi 

tevékenységgel és szöveg 

alapján.  

Fejben történő számolási 

képesség fejlesztése. 

A valóság és a matematika elemi 

kapcsolatainak felismerése. 

Tárgyak megszámlálása 

egyesével, kettesével. 

Analógiás gondolkodás 

alapozása. 

Környezetismeret: 

tapasztalatszerzés a 

közvetlen és tágabb 

környezetben, tárgyak 

megfigyelése, 

számlálása. 

 

 Testnevelés és 

sport: lépések, mozgások 

számlálása. 

  

Ének-zene: ritmus, taps. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: mesékben 

előforduló számok. 

Számok írása, olvasása 100-ig.  

 

Számok képzése, bontása helyi 

érték szerint. 

Egyedi tapasztalatok 

értelmezése (pl. ujjszámolás). 

Számjelek használata. 

Jelek szerepe, írása, használata 

és értelmezése. 

 A számok számjegyekkel 

történő helyes leírásának 

fejlesztése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: számjegyek 

formázása gyurmából, 

emlékezés tapintás 

alapján a számjegyek 

formájára. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: betűelemek 

írása. 

Számok becsült és valóságos 

helye a számegyenesen (egyes, 

tízes) számszomszédok. Számok 

nagyság szerinti 

összehasonlítása. Számok 

egymástól való távolsága a 

számegyenesen. 

Mennyiségek megfigyelése, 

összehasonlítása. 

A mennyiségi viszonyok jelölése 

nyíllal, relációjellel. 

A tájékozódást segítő viszonyok 

megismerése: között, mellett. 

Tájékozódás a tanuló saját 

testéhez képest (bal, jobb). 

Tájékozódás lehetőleg interaktív 

program használatával is.  

Testnevelés és sport: 

tanulók elhelyezkedése 

egymáshoz viszonyítva. 

 

Vizuális kultúra: 

tájékozódás a síkon 

ábrázolt térben. 

Számok összeg- és 

különbségalakja. 

Számok összeg- és 

különbségalakjának előállítása, 

leolvasása kirakással, rajzzal. 

Megfigyelés, rendszerezés, 

általánosítás. 

Állítások megfogalmazása. 

 Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 

 Darabszám, sorszám, és 

mérőszám fogalmának 

megkülönböztetése. 

 Számok tulajdonságai: 

páros, páratlan. 

Darabszám, sorszám és 

mérőszám szavak értő ismerete 

és használata. 

Tulajdonságok felismerése, 

megfogalmazása. 

Számok halmazokba sorolása. 

Lehetőleg tantárgyi 

oktatóprogram használata 

páratlan-páros tulajdonság 

megértéséhez. 

 Környezetismeret: 

természeti tárgyak 

megfigyelése, 

számlálása. 

A római számok írása, olvasása 

I, V, X jelekkel. 

A római számok története. 

 Magyar nyelv és 

irodalom: könyvekben a 

fejezetszám kiolvasása. 

 

Környezetismeret: 

eligazodás a hónapok 

között, 

Összeadás, kivonás értelmezése. 

Összeadandók, tagok, összeg. 

Kisebbítendő, kivonandó 

különbség. 

Az összeadás és a kivonás 

kapcsolata. 

Az összeadás tagjainak 

felcserélhetősége. 

Műveletfogalom alapozása, 

összeadás, kivonás értelmezése 

többféle módon. 

Műveletek tárgyi megjelenítése, 

matematikai jelek, műveleti 

jelek használata. 

A megfigyelőképesség 

fejlesztése konkrét 

tevékenységeken keresztül. 

Összeadás, kivonás hiányzó 

értékeinek meghatározása 

(pótlás). 

Műveletek megfogalmazása, 

értelmezése. 

A műveletek elvégzése fejben és 

írásban több tag esetén is. 

Tantárgyi fejlesztőprogram 

használata. 

 

Szorzás, osztás fejben és írásban. 

A szorzás értelmezése ismételt 

összeadással. Szorzótényezők, 

szorzat. 

Szorzótábla megismerése 100-as 

számkörben. 

Osztás 100-as számkörben. 

Bennfoglaló táblák. 

Osztandó, osztó, hányados, 

maradék. 

Maradékos osztás a maradék 

jelölésével. 

Az összeadás és a szorzás 

kapcsolatának felismerése. 

Szóbeli és írásbeli számolási 

készség fejlesztése. 

Algoritmusok követése az 

egyesekkel és tízesekkel végzett 

műveletek körében. 

 Fejlesztőprogram 

használata a műveletek 

helyességének ellenőrzésére. 
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A szorzás és az osztás 

kapcsolata. 

Műveleti tulajdonságok: tagok, 

tényezők felcserélhetősége. 

A zárójel használata. 

A műveletek sorrendje. 

Kreativitás, önállóság fejlesztése 

a műveletek végzésében. 

 

Szöveges feladat értelmezése, 

megoldása. 

Megoldás próbálgatással, 

következtetéssel. 

Ellenőrzés. Szöveges válaszadás. 

Tevékenységről, képről, 

számfeladatról szöveges feladat 

alkotása, leírása a matematika 

nyelvén. 

Mondott, illetve olvasott szöveg 

értelmezése, eljátszása, 

megjelenítése rajz segítségével, 

adatok, összefüggések 

kiemelése, leírása számokkal. 

Állítások, kérdések 

megfogalmazása képről, 

helyzetről, történésről szóban, 

írásban. 

Lényegkiemelő és probléma-

megoldó képesség formálása 

matematikai problémák 

ábrázolásával, szöveges 

feladatok megfogalmazásával. 

Vizuális kultúra: hallott, 

látott, elképzelt 

történetekvizuális 

megjelenítése. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: az olvasott, 

írott szöveg megértése, 

adatok keresése, 

információk kiemelése. 

Szimbólumok használata 

matematikai szöveg leírására, az 

ismeretlen szimbólum 

kiszámítása. 

Összeadás,kivonás,pótlás 100-as 

körben. 

Szorzótáblák gyakorlása: 2,4 8 

3,6,9,5,10,7 

Bennfoglaló tábla megfelelő 

ismerete. 

Szorzás és osztás kapcsolata. 

Nyitott mondatok 100-as 

számkörben, szorzásokkal, 

bennfoglalásokkal kiegészítve. 

Egyszerű szöveges feladatok. 

Összetett szöveges feladatok. 

Többszörösen összetett szöveges 

feladatok. 

Függvényre vezető szöveges 

feladatok. 

Kombinatorikus képességek 

fejlesztése. 

Tájékozódás az időben. 
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Összefüggést felismerő 

képességek fejlesztése. 

A becslési képesség alapozása, 

fejlesztése. 

Algoritmusok, analógiák 

megismerése, alkalmazása a 

műveletvégzések során. 

Önellenőrzés, az eredményért 

való felelősségvállalás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Összeg, összeadandó, tag, különbség, kisebbítendő, kivonandó, szorzat, 

tényező, osztandó, osztó, hányados, maradék, számegyenes, művelet, 

zárójel, páros, páratlan, egy- és kétjegyű számok, darabszám, sorszám, 

tőszám, felcserélhetőség, szorzótábla, bennfoglaló tábla, részekre osztás. 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

3. Függvények, az analízis 

elemei 

Órakeret 

 

16 

  10% - 

  

szabadon 

felhasználható 

órakeret 

- 

Előzetes tudás Tárgyak sorba rendezésének képessége (szín-, 

méret-, forma szerint). Előrajzolás után díszítő sor 

rajzolása, a minták váltakozásával. Az idő 

múlásának megfigyelése, periódikusan ismétlődő 

események a napi tevékenységekben. 

Tárgyak, 

személyek, dolgok 

csoportosítása. 

Irányok (lent, fent, 

jobbra, balra) 

ismerete. Egyszerű 

utasítások 

megértése, annak 

megfelelő 

tevékenység. A 

feladat gondolati 

úton való 

megoldásának 

képessége 

(helykeresés, 

párválasztás, 

eszközválasztás). 

Tevékenységekben 

(rajzaiban) újszerű 

ötletek, kreativitás, 

fantázia 

megjelenése. 
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A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Számok, mennyiségek közötti viszonyokra 

vonatkozóan egyszerű megállapítások 

megfogalmazása. Változások észrevétele, 

megfigyelése, indoklása. 

 

Ismeretek 
Fejlesztési 

követelmények 

Kapcsolódási 

pontok 

 

A sorozat 

fogalmának 

kialakítása. 

Tárgy-, jel- és 

számsorozatok 

szabályának 

felismerése. 

Növekvő és 

csökkenő sorozatok. 

Sorozat képzése 

tárgyakból, jelekből, 

alakzatokból, számokból. 

Számsorozat szabályának 

felismerése, folytatása, 

kiegészítése megadott 

vagy felismert 

összefüggés alapján. 

Az összefüggéseket 

felismerő és a rendező 

képesség fejlesztése a 

változások, 

periodikusság, ritmus, 

növekedés, csökkenés 

megfigyelésével. 

Megkezdett sorozatok 

folytatása adott szabály 

szerint. 

 Ének-zene: 

periodikusság 

zenei 

motívumokban. 

  

Összefüggések, 

szabályok.  

 

Számok 

mennyiségek közti 

kapcsolatok és 

jelölésük nyíllal. 

 

Számok táblázatba 

rendezése. 

Számpárok közötti 

kapcsolatok. 

Egyszerűbb 

összefüggések, 

szabályszerűségek 

felismerése. 

 Szabályjátékok 

alkotása. 

Kreativitást fejlesztő 

feladatsorok megoldása. 

 

Változó helyzetek 

megfigyelése, a változás 

jelölése nyíllal. 

  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sorozat, számsorozat, növekvő, csökkenő. 

Szabály, kapcsolat. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Geometria 

Órakeret 

 

23 

  10% - 
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szabadon 

felhasználható 

órakeret 

- 

Előzetes tudás 

Formák között különbség felismerése (kerek, szögletes). Az 

azonos formák közül az eltérők kiválogatásának képessége. 

Adott formák összekapcsolása tárgyakkal. Térbeli 

tájékozódás a testsémáknak megfelelően. 

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Megfigyelőképesség, tartós figyelem fejlesztése. 

Feladattudat és feladattartás fejlesztése. Térszemlélet 

kialakításának alapozása. Finommotorikus mozgás 

fejlesztése. Pontosság, tervszerűség, kitartás a munkában. 

Helyes és biztonságos eszközkezelés. A környezet 

megismerésének igénye. Mennyiségfogalmak kialakítása a 

100-as számkörben, mérések alkalmilag választott és 

szabvány mérőeszközökkel. Gyakorlottság kialakítása 

tényleges mérésekben. Irányok megismerése, alkalmazása. 

 

Ismeretek Fejlesztési 

követelmények 

Kapcsolódási pontok  

Az egyenes és görbe 

vonal megismerése. 

Tudatos megfigyelés. 

Egyenes rajzolása 

vonalzóval. 

Objektumok alkotása 

szabadon. 

Környezetismeret: 

közvetlen környezet 

megfigyelése a testek 

formája szerint (egyenes 

és görbe vonalak 

keresése). 

 

Tengelyesen tükrös 

alakzat előállítása 

hajtogatással, nyírással, 

megfigyelése tükör 

segítségével. 

A tapasztalatok 

megfogalmazása. 

. 

A tükrös alakzatokhoz 

kapcsolódó képek 

megtekintése, jellemzése. 

Környezetismeret: 

alakzatok formájának 

megfigyelése a 

környezetünkben. 

 

Sík- és térbeli alakzatok 

megfigyelése, 

szétválogatása, 

megkülönböztetése. 

Síkidom és test 

különbségének 

megfigyelése. 

Síkidomok előállítása 

hajtogatással, nyírással, 

rajzolással.  

Testek építése testekből 

másolással, vagy szóbeli 

utasítás alapján. 

Vizuális kultúra; 

környezetismeret: 

tárgyak egymáshoz való 

viszonyának, 

helyzetének, arányának 

megfigyelése. 

 

Síkidomok. (négyzet, 

téglalap, háromszög, kör). 

Tulajdonságok, 

kapcsolatok, azonosságok 

és különbözőségek. 

Síkidomok rajzolása 

szabadon és szavakban 

megadott feltétel szerint. 

Összehasonlítás. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: vonalzó 

használata. 
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Fejlesztőprogram 

használata 

formafelismeréshez, 

azonosításhoz, 

megkülönböztetéshez. 

Testek (kocka, téglatest). 

Tulajdonságok, 

kapcsolatok, azonosságok 

és különbözőségek. 

.  

Testek válogatása és 

osztályozása megadott 

szempontok szerint. 

Testek építése szabadon 

és adott feltételek szerint, 

tulajdonságaik 

megfigyelése.  

A tér- és síkbeli 

tájékozódó képesség 

alapozása érzékszervi 

megfigyelések 

segítségével. 

Szemponttartás. 

Kreativitás fejlesztése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: testek építése. 

 

 Tájékozódás, 

helymeghatározás, 

irányok, 

irányváltoztatások. 

Mozgási memória 

fejlesztése nagytesti 

mozgással, mozgássor 

megismétlése. 

Térbeli tájékozódás 

fejlesztése. 

Tájékozódás síkban (pl. 

füzetben, könyvben, 

négyzethálós papíron). 

Interaktív programok 

használata. 

Környezetismeret: az 

osztályterem 

elhelyezkedése az 

iskolában, az iskola 

elhelyezkedése a 

településen. 

 

Testnevelés és sport: 

térbeli tudatosság, 

elhelyezkedés a térben, 

mozgásirány, útvonal, 

kiterjedés. 

 

Összehasonlítások a 

gyakorlatban: (rövidebb-

hosszabb, magasabb-

alacsonyabb). 

Összehasonlítás, 

azonosítás, 

megkülönböztetés. 

Együttműködő képesség 

fejlesztése (pl. tanulók 

magasságának 

összemérése). 

Környezetismeret: 

közvetlen környezetünk 

mérhető tulajdonságai. 

 

Hosszúság, tömeg, 

űrtartalom idő.  

Mérőszám és 

mértékegység. 

Mérőeszközök. 

Mérések alkalmi és 

szabvány egységekkel: 

hosszúság, tömeg, 

űrtartalom, idő. 

A becslés és mérés 

képességének fejlesztése 

gyakorlati 

tapasztalatszerzés alapján. 

Mérőeszközök használata 

gyakorlati mérésekre. 

Azonos mennyiségek 

mérése különböző 

mértékegységekkel. 

Testnevelés és sport; 

ének-zene: időtartam 

mérése egységes tempójú 

mozgással, hanggal, 

szabványegységekkel.  

 

Környezetismeret: 

hosszúság, tömeg, 

űrtartalom, idő és 

mértékegységeik. 
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Szabvány 

mértékegységek 

megismerése: cm, dm, m, 

dkg, kg, cl, dl, l, perc, óra, 

nap, hét, hónap, év. 

Mennyiségek becslése. 

Különböző mennyiségek 

mérése azonos egységgel. 

Mennyiségek közötti 

összefüggések 

megfigyeltetése 

tevékenykedtetéssel. 

Átváltások szomszédos 

mértékegységek között, 

mérőszám és 

mértékegység viszonya. 

Mennyiségek közötti 

összefüggések 

megfigyelése. 

Tárgyak, személyek, 

alakzatok 

összehasonlítása 

mennyiségi 

tulajdonságaik alapján 

(magasság, szélesség, 

hosszúság, tömeg, 

űrtartalom). 

Interaktív programok 

használata. 

Környezetismeret; 

technika, életvitel és 

gyakorlat: mérések a 

mindennapokban. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Egyenes és görbe vonal, szimmetria, mértékegység, 

mérőszám, hosszúság, űrtartalom, tömeg, idő, mérőeszköz, 

síkidom, test. Becslés, átváltás. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Statisztika, valószínűség 

Órakeret 

  

5 

  10% - 

  

szabadon 

felhasználható 

órakeret 

- 

Előzetes tudás  Adatok gyűjtése megfigyelt történésekről.   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Közös munka (páros- és csoportmunka) vállalása. 

Együttműködés, egymásra figyelés. A világ 

megismerésének igénye. Önismeret: pontosság, 

tervszerűség, monotonitás tűrése. 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

 

Valószínűségi 

megfigyelések, játékok, 

kísérletek. 

A matematikai 

tevékenységek iránti 

érdeklődés felkeltése 

matematikai játékok 

segítségével. 

Sejtések megfogalmazása, 

divergens gondolkodás. 
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Tapasztalatszerzés a 

véletlenről és a biztosról. 

Tudatos megfigyelés. 

A gondolkodás és a nyelv 

összefonódása. 

  

Események, ismétlődések 

játékos tevékenység során. 

Célirányos, akaratlagos 

figyelem fejlesztése. 
  

A lehetetlen fogalmának 

tapasztalati előkészítése. 

Adatgyűjtés célirányos 

megválasztásával a 

környezettudatos 

gondolkodás fejlesztése. 

  

Statisztika. 

Adatok gyűjtése megfigyelt 

történésekről, mért vagy 

számlált adatok lejegyzése 

táblázatba. 

 

Események megfigyelése. 

Szokások kialakítása az 

adatok lejegyzésére. 

Adatokról megállapítások 

megfogalmazása: egyenlő 

adatok, legkisebb, 

legnagyobb adat 

kiválasztása. 

Adatgyűjtés elektronikus 

információforrások 

segítségével. 

Információforrások, 

adattárak használata. 

  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Véletlen, biztos, lehetetlen, táblázat, statisztika, adat.  

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

két évfolyamos 

ciklus végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

 Halmazok összehasonlítása az elemek száma szerint. 

Halmazalkotás. 

 Állítások igazságtartalmának eldöntése. Állítások 

megfogalmazása. 

 Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés. Közös tulajdonság 

felismerése, megnevezése. 

 Több, kevesebb, ugyannyi fogalmának helyes használata. 

 Néhány elem sorba rendezése próbálgatással. 

 

Számtan, algebra 

– Számok írása, olvasása (100-as számkör). Helyi érték ismerete. 

– Római számok írása, olvasása (I, V, X). 

– Számok helye a számegyenesen. Számszomszédok értése. 

Természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása. 

– Számok képzése, bontása helyi érték szerint. 

– Matematikai jelek: +, –, •, :, =, <, >, ( ) ismerete, használata. 

– Összeadás, kivonás, szorzás, osztás szóban és írásban. 

– Szorzótábla ismerete a százas számkörben. 

– A műveletek sorrendjének ismerete. 
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– Szöveges feladat értelmezése, megjelenítése rajz segítségével, 

leírása számokkal. 

– Páros és páratlan számok megkülönböztetése. 

– Szimbólumok használata matematikai szöveg leírására, az 

ismeretlen szimbólum kiszámítása. 

 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

– Növekvő és csökkenő számsorozatok szabályának felismerése, a 

sorozat folytatása. 

– Számpárok közötti kapcsolatok felismerése. 

 

Geometria 

– Vonalak (egyenes, görbe) ismerete. 

– A test és a síkidom megkülönböztetése. 

– Testek építése szabadon és megadott feltételek szerint. 

– Tájékozódási képesség, irányok ismerete. 

– A hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérése. A szabvány 

mértékegységek: cm, dm, m, cl, dl, l, dkg, kg, perc, óra, nap, hét, 

hónap, év. Átváltások szomszédos mértékegységek között. 

Mennyiségek közötti összefüggések felismerése. Mérőeszközök 

használata. 

 

Valószínűség, statisztika 

– Adatokról megállapítások megfogalmazása. 
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VIZUÁLIS KULTÚRA 
 

 

A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, 

a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez, környezetünk értő 

alakításához. A tantárgy így nemcsak a képző- és iparművészet területeinek a feldolgozásával 

foglalkozik tehát, hanem tartalmai közé emeli a vizuális jelenségek, közlések olyan köznapi 

formáinak vizsgálatát is, mint a tömegkommunikáció vizuális megjelenései, a legújabb 

elektronikus médiumokhoz kapcsolódó jelenségek és az épített, alakított környezet. A 

képzőművészet, vizuális kommunikáció, tárgy- és környezetkultúra a vizuális kultúra 

tantárgynak olyan részterületei, amelyeknek a tartalmai végigkísérik a közoktatásban a 

vizuális nevelést, ám a különböző iskolaszakaszokban különböző módon kapnak hangsúlyt. 

Ezek a részterületek azonban csak a legfontosabb tartalmakat biztosítják a fejlesztéshez, de a 

hatékony fejlesztés csakis komplex feladatokban, egymással összefüggő feladatsorokban 

értelmezhető. A tantárgy oktatása tevékenység-, illetve gyakorlatközpontú, ahol alapvető 

fontosságú a játékos-kreatív szemlélet, illetve hogy a tantárgy tartalmainak feldolgozása 

komplex, folyamatorientált megközelítésben történjen, így a projektmódszer eszközét is 

felhasználja a tanítás-tanulás folyamatában. 

A NAT fejlesztési feladatainak alapján a vizuális kultúra tantárgy gyakorlati 

tevékenységeinek fontos célja az érzéki tapasztalás, a környezettel való közvetlen kapcsolat 

fenntartása, erősítése, ezáltal a közvetlen tapasztalatszerzés, az anyagokkal való érintkezés, az 

érzékelés érzékenységének fokozása. További cél tudatosítani az érzékelés különböző 

formáinak (például látás, hallás, kinetikus érzékelés) kapcsolatát, amely a számítógépes 

környezet bevonásával képes egy újabb, „más minőségű” intermediális szemléletet is 

kialakítani. A fejlesztés átfogó célja segíteni a tanulókat abban, hogy képesek legyenek az 

őket érő hatalmas mennyiségű vizuális és térbeli információt, számtalan spontán vizuális 

hatást minél magasabb szinten, kritikusan feldolgozni, a megfelelő szelekciót elvégezni, 

értelmezni, továbbá ezzel kapcsolatos önálló véleményt megfogalmazni. Cél továbbá segíteni 

a művészi és köznapi vizuális közlések pontos értelmezését, továbbá fokozni az alkotómunka 

során a vizuális közlés és kifejezés árnyalt megjelenítését. Meghatározó szerepe miatt fontos a 

vizuális környezet alapját képező épített környezet iránti tudatosság fejlesztése a tapasztalás, 

értelmezés, alkotás folyamatán keresztül. Fontos mindemellett a térbeliség és a térbeli 

helyzetek tudatosítása, hiszen a képszerű megismerés mellett továbbra is meghatározó a téri-

tárgyi világban történő tájékozódás minősége. Az épített környezet és a tárgyak világának, 

valamint a környezetalakítás lehetőségeinek jobb megértése, s az ezzel járó felelősségek 

megtapasztalása teszi lehetővé, hogy a gyerekek képesek legyenek az épített környezettel 

egészségesen együtt élni, annak kevésbé kiszolgáltatottá válni, így egy „környezettudatos” 

életformát elfogadni és gyakorolni. A vizuális nevelés kiemelt fontosságú feladata a 

kreativitás működtetése, illetve fejlesztése, a kreatív képességek kibontakoztatása. Nagy 

hangsúlyt kap a kreatív problémamegoldás folyamatának és módszereinek tudatosítása, 

mélyítése. A fejlesztés minden más tantárgytól megkülönböztető lehetősége az örömteli, 

élményt nyújtó, a személyes megnyilvánulásnak legnagyobb teret engedő alkotótevékenység 

megszerettetése, ezáltal a motiváció fokozása, egy szélesebb értelemben vett alkotó 

magatartás kialakítása. Cél továbbá a problémamegoldó képesség erősítése, hisz a feladatok 

önálló megoldása bizonyos rutinok, készségek kialakításával kezdődik, majd az egyre 

önállóbban végzett tevékenységeken keresztül jut el a projektfeladatok önálló megoldásáig. A 

tanulók önismeretének, önkritikájának, önértékelésének fejlesztése kritikai szemléletmód 

kialakításával a gyakorlati tevékenységeken keresztül valósul meg, amelyek mindegyike – 

eredeti céljától függetlenül is – személyiségfejlesztő hatású. Motiváló hatásuk mellett segítik 

az érzelmi gazdagodást, az empátia, az intuíció fejlesztését, az önálló ízlés, a belső igényesség  
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kialakulását, az önértékelés és önismeret kialakulása révén pedig a céltudatos önszabályozást. 

Mindezektől függetlenül a vizuális kultúra tanításának fontos alapelve azonban, hogy a 

művészeti nevelés valójában művészettel nevelésként értelmezendő, hisz a közoktatásban a 

művészet nem lehet célja, csupán eszköze a nevelésnek, azaz egy közismereti tárgy közvetlen 

feladata nem lehet a „művészképzés”.  

A fenti célok és szemlélet megvalósítását segíti a kerettanterv, amely konkrét 

módszertani segítséget nem nyújt, hisz nem ez a feladata, de a fejlesztési követelmények 

részletezésével teszi konkrétabbá az elvárható fejlesztés irányát. A kerettanterv – némileg 

eltérően a NAT kompetenciafejlesztő kiindulópontjától – a vizuális kultúra részterületei szerint 

(„Kifejezés, képzőművészet”, „Vizuális kommunikáció”, „Tárgy- és környezetkultúra”) 

szervezi a fejlesztés követelményeit. Az említett részterületeket további tematikai egységekre 

bontja, és ezeken belül fogalmazza meg a fejlesztés követelményeit, amelyekhez két 

évfolyamra ajánlott óraszámokat is feltüntet. Természetesen sem a tematikai egységek, sem a 

tematikai egységekbe foglalt tantervi követelmények sorrendje nem jelez semmiféle időrendi 

sorrendet vagy logikai kapcsolatot, illetve egy-egy fejlesztési követelmény nem azonos egy-

egy tanóra tananyagával. Az optimális tartalomtervezés a különböző tematikai egységek 

követelményeit összekapcsolja a tanórán, azaz a helyi tantervkészítés, még inkább a tanmenet-

összeállítás folyamán a tematikai egységeket rugalmasan kell kezelni, a tanulásszervezés 

felépítésének logikáját követve felhasználni, az adott évfolyamra ajánlott óraszám 

figyelembevételével. Egy-egy tematikai egységen belül megjelenő fejlesztési követelmények 

nézőpontja a célzott tanulói tevékenység, amelynek megfogalmazása folyamatcentrikus. Ezen 

belül a sok esetben megjelenő konkrét példák segítik az adott követelmény pontosabb 

értelmezését, így támogatva a kerettantervet felhasználó szaktanárokat a tanmenet 

megtervezésében, illetve ötleteket adnak konkrét fejlesztő feladatok megalkotásához. A példák 

tehát természetesen nem kötelezőek, csupán a további tervezést segítik. A kerettanterv 

összességében az adott iskolaszakaszokra fogalmazza meg a fejlesztési tartalmakat, a 

hozzárendelt óraszámokkal, amelyeknek csak a 90%-ára ad kötelező tartalmat, míg a 

fennmaradó 10% szabad felhasználást biztosít a helyi tervezés során.  

A tantárgy fontosságát hangsúlyozza, hogy az információs csatornák gazdagodása a 

szöveges információ befogadása mellé felzárkóztatja a vizuális információk tudatos 

befogadásának fontosságát is, hisz az információk forrása és jellege alapján szöveg és kép 

együttes értelmezése napjainkban gyakoribb jelenség valós élethelyzetekben. A 

médiatudatosság fejlesztésének tehát egyre fontosabb aspektusa már ebben az iskolaszakaszban 

is a vizuális megfigyelés és értelmezés segítségével megvalósuló médiahasználat és médiaértés. 

Ebből következően a tervezés során további fontos szempont, hogy az 1–4. évfolyamon a 

mozgóképkultúra és médiaismeret bizonyos kapcsolódó fejlesztési követelményeit a vizuális 

kultúra tantárgy óraszámkeretein belül kell végrehajtani. Az óraszámmegosztást az adott 

iskolaszakaszban, az 1–2. és 3–4. évfolyamon a mozgóképkultúra és médiaismeret 

követelményeihez feltüntetett órakeret jelzi. 

Az általános iskola alsó tagozatában a médiatudatosság fejlesztése elsősorban a 

gyerekek saját médiaélményeinek feldolgozásán és a médiaszövegek kifejezőeszközeivel való 

ismerkedésen keresztül zajlik. Az élményfeldolgozás folyamatában a médiából származó 

élményekhez kapcsolódó érzések és gondolatok formát kapnak, így lehetővé válik az élményre 

való reflexió. A médiaélmény a feldolgozás eredményeként médiatapasztalattá válhat. A 

folyamatban szerepet játszik a fantáziavilág, a személyes adottságok, azegyéni élethelyzet és 

az addig összegyűjtött tapasztalatok, ismeretek. Az élményfeldolgozás fejleszti az önreflexiós 

készséget és az önismeretet is, ilyen módon szervesen kapcsolódik az erkölcsi nevelés, az 

önismeret és társas kultúra fejlesztési területeihez. A gyerekek a médiumok elemi 

kifejezőeszközeinek megfigyelésén keresztül ismerkedni kezdenek a médiumok nyelvével. A 

különböző médiaszövegek értelmezését, nyelvi működésének tudatosítását, mások 
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értelmezésének sajáttal való összevetését célzó gyakorlatok hozzájárulnak az anyanyelvi 

kompetencia fejlesztéséhez, a helyes, öntudatos, alkotó nyelvhasználat fejlődéséhez. Az 

élményfeldolgozás mellett megjelenik a saját és a nagyobbaknál a szűkebb környezet 

médiahasználati szokásainak feltérképezése, tudatosítása, amely a médiahasználat és az egyéb 

szabadidős tevékenységek közötti egészséges arány kialakításán keresztül része a testi-lelki 

egészségre nevelésnek. A digitális kompetenciát fejleszti a kreatív internethasználatban rejlő 

lehetőségekkel való foglalatosság, illetve azok a gyakorlatok, amelyek az információk 

keresését, összegyűjtését és feldolgozását, az információ megbízhatóságának vizsgálatát 

célozzák. Az ismeretanyag a gyerekek mindennapi médiaélményeire épít, azokból vett példák 

alapján beszél a média kifejezőeszközeiről, társadalmi funkcióiról, működésmódjáról. A 

tanulási folyamat szabad beszélgetés, vita, személyes vélemény megfogalmazásán keresztül 

zajlik, aktív alkotó tevékenységre, kooperatív technikákra épül, amely során kiemelt figyelmet 

kap az empátia és a kompromisszumkészség, ezáltal fejlődik az állampolgári kompetencia. 

 

2. évfolyam 

 

Az általános iskola alsó tagozatán a fejlesztéscentrikus vizuális kultúra tanulása alapvetően két 

célt szolgál: a kezdeti motiváltság és az örömteli alkotás fenntartását, valamint a vizuális 

műveltség megalapozását.  

A kisiskolások az iskolai tanulmányaik megkezdésekor általában már – életkoruknak 

megfelelő szinten – használják a vizuális kifejezés bizonyos eszközeit. Az első iskolai években 

mégsem ezek tudatosítása a tanító kiemelt feladata, hanem a változatos és a tanulók 

érdeklődését felkeltő játékos feladatokkal, új technikákkal, kifejezési módokkal a 

kifejezőképesség fejlesztése, a vizuális kommunikáció alapját képező ismeretek szinte 

észrevétlen átadása a játékos gyakorlati feladatokon keresztül, a gyerekek életkori 

sajátosságaiból fakadó önkifejezési kedv és a kifejezés, alkotás felszabadultságának további 

ösztönzése. Ebben az életkorban kezdődik a valós terek tudatos használata. Az épített 

környezeti nevelés során a gyerekek által ismert környezet (például iskola, otthon) felfedezésén 

és különböző építő-alkotó játékokon keresztül fejlődik környezetük megfelelő alakításának 

képessége. Fontos, hogy a gyerekek megőrizzék a kezdeti motiváltságot, hogy örömteli legyen 

számukra az alkotás, hogy „játszva tanuljanak”.  

A vizuális kultúra tanítása természetes módon kínálja az együttműködést más 

művészetekkel és más tantárgyakkal (pl. anyanyelv, természetismeret), a vizuális nevelés 

komplex, tantárgyakon átívelő jellegét hangsúlyozva. Fontos eszköz, hogy lehetőséget adjunk 

a különböző művészeti ágak sajátos kifejező nyelvének megismerésére, a vizuálisan 

érzékelhetőn túl más érzékszervi tapasztalatok kiaknázására is. 

A vizuális fejlesztés hatékony módja, hogy a tananyagot problémakörökbe, életszerű 

szituációkba ágyazva tárjuk a gyerekek elé. Fontos továbbá, hogy használjuk ki a tantárgy adta 

alkotó lehetőségeket és – különösen az alsó tagozaton – a befogadó feladatokat is a kreatív 

alkotás kereteiben oldjuk meg. Az alkotva befogadás elvének megvalósítása mellett 

ismertessünk meg a gyerekekkel minél több művészeti alkotást; alkotó óráinkon szemléltessük 

a témát és a technikát a művészet kezdeteitől napjaikig létrejött, valós esztétikai értéket 

képviselő műalkotásokkal, beszélgetéseket is kezdeményezve ezekről.  

Az első két évfolyamona gyerekek életkori sajátosságaihoz alkalmazkodva a vizuális 

kultúra részterületei közül a belső képek kialakulását segítő „Kifejezés, képzőművészet” és a 

„Tárgy- és környezetkultúra” elsősorban a tárgykészítés és téralkotás tevékenységével kerüljön 

túlsúlyba. 

Az életünket jelentősen befolyásoló jelenség a média, amely a vizuális kultúra 

megkerülhetetlen része. A vizuális nevelés keretein belül zajló médianevelést célszerű már a 
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bevezető szakaszban elkezdeni, reagálva a gyerekek médiahasználati szokásaira, erősítve a 

médiatudatosságot. 

Az első két osztályban a médianevelés kiemelt célja a saját médiaélmények 

feldolgozásán keresztül a reflektív médiahasználat fejlesztése, annak tudatosítása, hogy az 

élményfeldolgozás során a médiaélmények átalakíthatóak. Az élményfeldolgozás hozzájárul a 

médiatartalmak közötti tudatosabb választás igényének megalapozásához, illetve 

megerősítéséhez is. A médiaszövegek kifejezőeszközeivel való ismerkedés nemcsak a 

médiaszövegek olvasási készségét mélyíti el, hanem megalapozza azt a felismerést is, hogy a 

médiaszövegek mesterségesen előállított termékek, konvenciókra alapozó nyelvi konstrukciók, 

melyek üzeneteket közvetítenek. Ezen keresztül a valóság és fikció közötti különbségtétel 

képessége is fejlődik. Az ismeretanyag átadását érdemes a gyerekek által ismert és kedvelt 

médiatartalmakra építeni, ez az élményszerű feldolgozási mód a játszva tanulás lehetőségét 

teremti meg. A gyerekek a megismert kifejezőeszközöket önálló kreatív alkotások (rajzok, 

fotók, hangzó anyagok) elkészítése közben alkalmazni kezdik, ezáltal tapasztalati úton mélyül 

a kifejezőeszközökről elsajátított ismeret. Többek között e momentum az, amely ebben az 

iskolaszakaszban a média és mozgóképkultúra fejlesztési feladatait szorosan összeköti a 

vizuális kultúra tantárggyal. Az olvasástanulás időszakában különösen fontos az audiovizuális 

kultúra és a könyvkultúra kapcsolatának bemutatása. A szövegolvasás és a médiaszöveg-

olvasás tanulása összekapcsolható, kölcsönösen erősíthetik egymást. Az olvasási készség 

fejlesztését és az olvasási kedv növelését célozzák azok a kreatív gyakorlatok, amelyek során 

az életkorhoz igazodó mesék, történetek és rajzfilmes adaptációik összehasonlítására, 

feldolgozására kerül sor. A személyes kommunikáció és a közvetett kommunikáció közötti 

különbségek megismerése segíti a médiakörnyezetben való tájékozódást, a tapasztalati valóság 

és a média által közvetített valóság közötti különbségek felismerését. Mivel a gyerekek ebben 

az életkorban a valós tereken kívül a virtuális tereket is használni kezdik, szükség van a virtuális 

terekhez kapcsolódó élmények feldolgozására is. Az első két évben elsősorban a videojátékok 

használatával kapcsolatosan nyílik lehetőség az élményfeldolgozásra. 

A fejlesztési célok tehát mind a vizuális kultúra, mind a mozgóképkultúra és 

médiaismeret fejlesztési feladatai esetében tevékenységközpontú, kreatív, élményekkel telített 

helyzetekben játékos, alkotó, önálló vagy csoportos feladatmegoldással érhetőek el.  
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Éves órakeret:72 óra 

Kidolgozott óra: 65 óra 

Kidolgozandó óra: 7óra 

 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

Átélt élmények és események 
Órakeret  

12 

  10% 2 

Előzetes tudás 
Életkornak megfelelő pszichomotoros fejlettség. 

Iskolaérettség. 

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az érzékelés finomítása. Különböző észlelési 

tapasztalatok, modalitások (látás, hallás, tapintás, szaglás, 

ízlelés) áttétele, „fordítása”. Saját élmények feldolgozása, 

vizuális megjelenítése és a kifejezőképesség fejlesztése a 

mondanivaló kifejezésének érdekében történő eszköz 

megválasztásával. Közvetlen élmény képi és téri 

megjelenítése. Színtapasztalatok gazdagítása, 

színismeretek bővítése. Színérzék fejlesztése. 

Színdifferenciáló képesség fejlesztése. Természeti 

látványok hangulatának visszaadása. Téralkotó és -

ábrázoló képesség fejlesztése játéktárgyakkal, térbeli 

manipulációval. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A közvetlen környezetben található tárgyak, jelenségek 

minőségének (pl. illat, hang, zene, szín, fény, felület, méret, 

mozgás, helyzet, súly) megtapasztalása különböző játékos 

feladatok során, a célzott élménygyűjtés és vizuális 

megjelenítés (pl. festés, rajzolás, kollázs, mintázás, 

makettezés) érdekében, a vizuális nyelv alapvető elemeinek 

játékos használatával. 

 

Korábban átélt események, élmények (pl. kellemes, 

kellemetlen, hétköznapi, ünnepi, különleges, szokványos, 

felkavaró, unalmas) felidézésének segítségével, látott, hallott 

vagy elképzelt történetek (pl. tündérmesék, közösen kitalált 

játékok, helyzetek, mesék, mesefolyamok) megjelenítése sík 

Magyar nyelv és irodalom: 

Figyelem a 

beszélgetőtársra. 

Szöveg üzenetének, 

érzelmi tartalmának 

megértése. 

 

Dráma és tánc: egyensúly-

, ritmus- és térérzékelés.  

 

Ének-zene: emberi hang, 

tárgyak hangja, zörejek 

megkülönböztetése 
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és/vagy térbeli, plasztikai alkotásban (pl. színes, grafikus, 

vegyes technikájú, mintázott vagy konstruált) az elemi 

kompozíciós elvek figyelembevételével. 

Megtörtént események megjelenítése. 

hangerő, hangszín, ritmus 

szerint. 

 

Környezetismeret: 

Anyagok tulajdonságai, 

halmazállapot-változás. 

Kísérletek oldatokkal, 

fénnyel, hővel. 

 

Erkölcstan: én magam, 

szűkebb környezetem. 

 

Matematika: változás 

kiemelése, az időbeliség 

megértése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Érzékelés, önkifejezés, pont, vonal, folt, forma, tónus, szín, mintázat, 

felület, sík, tér, grafikai és plasztikai eljárás, kompozíció. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

Valós és képzelt látványok 
Órakeret  

12 

  10% 2 

Előzetes tudás 
Életkornak megfelelő pszichomotoros fejlettség. 

Iskolaérettség. 

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az illusztráció elemi fogalmának megértése, illusztráció 

készítése. Képalkotó- és kifejező képesség fejlesztése. 

Komponáló képesség fejlesztése a kiemelés eszközeivel. 

Vizuális fantázia (képzelőerő) fejlesztése. Asszociációs 

készség, képzettársítási készség fejlesztése. 

Plasztikai érzék fejlesztése. Plasztikai minőségek 

sokféleségének megtapasztalása. Plasztikai 

kifejezőképesség fejlesztése. Formaérzék, karakterérzék 

fejlesztése.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Mesék, versek, kitalált történetek, médiaszövegek valós vagy 

fantázia szereplőinek (pl. hősök, ártók, bajkeverők, segítők), 

természetes és épített környezetének (pl. erdők, ligetek, állatok, 

vizek, bódék, paloták, hidak, tornyok) illusztratív jellegű 

ábrázolása (pl. sorozatként, képeskönyvként) emlékképek 

felidézésével, megfigyelések segítségével és a fantázia által. 

 

Környezetünk valós elemeinek, tárgyainak, tereinek (pl. háztartási 

gép, óra, motor, fészek, odú, fa, talaj), különleges nézőpontból 

(belülről, fentről, alulról) való megjelenítése a fantázia és a 

megfigyelés révén, a kifejezési szándéknak megfelelő anyagok, 

Magyar nyelv és 

irodalom: Élmények, 

tartalmak felidézése. 

Szép könyvek. 

 

Dráma és tánc: 

Dramatikus formák. 

Fejlesztő játékok.  

 

Környezetismeret: 

Mozgásjelenségek, 

kísérletek. Optika. 
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eszközök, méretek felhasználásával (pl. színes-, grafikai technika, 

mintázás, konstruálás talált tárgyakból, azok átalakításával). 

 

Művészeti alkotások és fotók nézegetése megadott szempontok 

szerint (pl. alakok, szereplők, terek, tárgyak, mérete, színe, 

tónusa). A megállapítások segítségével továbbgondolva a látvány 

sugallta jelenséget, képi tartalmat egy új alkotás létrehozásának 

érdekében (pl. más térben és időben, más szereplőkkel), különböző 

művészeti műfajokban (dráma, hang-zene, mozgás, vizuális: 

installáció, fotómanipuláció). 

Meseillusztráció. 

 

Ének-zene: 

Cselekményes 

dalanyag, dramatizált 

előadás. Ritmus, 

hangszín, 

hangmagasság, zene 

és zörej. 

 

Erkölcstan: 

Közösségek. A 

mesevilág szereplői. 

Mese és valóság. 

 

Matematika: Képi 

emlékezés, részletek 

felidézése. 

Nézőpontok. 

Mozgatás. 

Síkmetszetek 

képzeletben.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Illusztráció, kompozíció, kiemelés, karakteres forma, festészet, 

szobrászat, fotó, műalkotás, reprodukció, idő. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Vizuális jelek a környezetünkben 
Órakeret  

9 

  10% - 

Előzetes tudás Életkornak megfelelő pszichomotoros fejlettség. 

Iskolaérettség. 

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Megfigyelőképesség fejlesztése. Vizuális kommunikációs 

képesség fejlesztése. Képolvasással történő 

információszerzés, képi jelek, vizuális szimbólumok 

olvasása és létrehozása. Ábraolvasási és értelmezési 

készség fejlesztése. Redukciós képesség fejlesztése. A 

vizuális nyelv elemeinek, pont, vonal, folt, szín 

megismerése és tudatos használata, szerepük felismerése a 

képalkotásban. Vonalas jellegű, foltszerű előadásmód. 

Méretkülönbségek felismerése, a léptékváltás alapjai. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Jeltervezés, jelalkotás változatos méretben (pl. apró pecsét, tábla, 

land art szerű méretben udvaron, játszótéren), különböző 

anyagokból (pl. agyag, madzag, papírdúc, fatábla, talált anyag, 

homok, kavics, falevél, víz) meghatározott célok érdekében (pl. 

eligazodás, útbaigazítás, védelem, figyelemfelkeltés). 

 

Matematika: 

tájékozódás térben, 

síkban, a 

tájékozódást segítő 

viszonyok. 
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Környezetünkben található jelek, jelzések (pl. jelzőlámpa, térkép, 

alaprajz, közlekedési tábla, cégér, piktogram, embléma, 

szimbólum, zászló, márkajelzés, logo) összegyűjtése játékos 

feladatok létrehozásának céljából (pl. valós és virtuális társasjáték, 

dramatikus játék, kincsvadászat). 

Környezetismeret: A 

térkép legfontosabb 

elemeinek 

felismerése. Jelek, 

jelzések. Természeti 

jelenségek, 

természetes anyagok.  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

jelzőtáblák. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Modell, látvány, jelalkotás, piktogram, embléma, térkép, alaprajz, 

cégér, szimbólum, lépték. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A média társadalmi szerepe, használata 

Médiahasználati szokások médiumok, 

médiaélmény-feldolgozás 

Órakeret 

2  

2 

  10% 1 

Előzetes tudás Iskolaérettség.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Saját médiahasználati szokások tanulmányozása. 

Médiaélmények feldolgozása, önreflexiós készség 

fejlesztése. A különböző médiumok beazonosítása, 

tudatosítása. A médiatartalmak közötti választás 

tudatosságának fejlesztése. Olvasási készség és szókincs 

fejlesztése médiaszövegekkel. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A különböző médiumok (pl. könyv, televízió, rádió, internet, 

film, videojáték) megfigyelése, vizsgálata, összehasonlítása, 

megadott szempontok (pl. érzékszervekre gyakorolt hatás, 

eltérő jelhasználat) alapján közvetlen tapasztalat és saját 

médiaélmények felidézésének segítségével. 

 

Az egyes médiumokhoz (pl. könyv, televízió, számítógép) 

kapcsolódó saját használati szokások (pl. gyakoriság, társas 

vagy önálló tevékenység), médiaélmények (pl. tetszés, 

kíváncsiság, rossz élmény) felidézése, kifejezése és 

megjelenítése szóban, vizuálisan (pl. rajzolás, bábkészítés) 

vagy szerepjátékkal. 

 

Mesék, gyermekirodalmi alkotások és azok animációs, filmes 

adaptációinak összehasonlítása, feldolgozása. Az 

olvasott/felolvasott szöveghez és a levetített adaptációhoz 

kapcsolódó élmények megjelenítése és feldolgozása (pl. 

rajzzal, montázskészítéssel). 

Könyvek illusztrációinak megfigyelése. 

Magyar nyelv és irodalom: 

Mesék, narratív történetek. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat:egészséges és 

helyes szabadidős 

tevékenységek felsorolása, 

ismertetése, megbeszélése. 

 

Erkölcstan: Önkifejezés és 

önbizalom erősítése, önálló 

gondolkodás, identitástudat 

fejlesztése. 

A fantázia jelentősége, 

használata, kitalált történet 

önmagáról 

(jellemábrázolás), 

meseszereplők 

osztályozása: jó-rossz 

tulajdonságokkal való 

azonosulási képesség 
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vizsgálata, önmagára 

vetítése. Önmaga 

megértése. 

 

Környezetismeret: Az 

érzékszervek működésének 

megtapasztalása, 

szerepének, védelmének 

felismerése a 

tájékozódásban, az 

információszerzésben. 

Napirend, szabadidő, 

egészséges életmód. 

 

Dráma és tánc: 

kiscsoportos és páros rövid 

jelenetek kitalálása és 

bemutatása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Televízió, rádió, könyv, számítógép, színház, mozi, újság, műsor, 

rajzfilm, film, képregény, videojáték. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A média kifejezőeszközei 

Kép, hang, cselekmény 
Órakeret 2  

2 

  10% 2 

Előzetes tudás Iskolaérettség.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Médiaélmények feldolgozása, önreflexiós készség 

fejlesztése. Az érzelemkifejezés képességének a 

fejlesztése. A figyelmi koncentráció, az érzékelés 

pontosságának fejlesztése. A médiaszövegek alapvető 

alkotóelemeinek azonosítása. Annak felismerése, hogy a 

médiaszövegek emberek által mesterségesen előállított 

alkotások (a média konstruált valóság). Részvétel a 

tanulócsoportban folyó beszélgetésben és vitában. Saját 

vélemény megfogalmazása. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Különböző médiaszövegek (pl. animációs mesék, 

videojátékok) alapvető kifejezőeszközeinek (hanghatások, 

vizuális jellemzők) megfigyelése és értelmezése közvetlen 

példák alapján. A kép és hang szerepének megfigyelése a 

mesevilág teremtésében (pl. animációs meséken keresztül).  

 

Egyszerű médiaszövegek (pl. animációs mesék, reklám) 

cselekménye kezdő- és végpontjának, a cselekményelemek 

sorrendjének megfigyelése közvetlen példák alapján. Címadás.  

 

Magyar nyelv és irodalom: 

A szövegértés 

szövegtípusnak megfelelő 

funkciójáról, folyamatáról 

alkotott ismeret, 

meggyőződés kialakítása, 

fejlesztése. 

Alapvető erkölcsi, 

esztétikai fogalmak, 

kategóriák (szép, csúnya, 

jó, rossz, igaz, hamis). 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 

A mediatizált történetek szereplőinek (hősök és gonoszak) 

azonosítása, az animációs mese morális tanulságainak 

felismerése.  

 

A hangok és képek által közvetített érzelmek (pl. öröm, 

szomorúság, düh, félelem) felismerése, kifejezése. 

 

Egyszerű (pl. kitalált vagy átélt) cselekmény megjelenítése 

képekkel (pl. rajzzal, képsorozattal), megfelelő 

hanghatásokkal (pl. zörejjel, énekhanggal) kiegészítve.  

 

Hangzó médiaszövegek megjelenítése rajzban. 

Filmvetítés. 

A történetiségen alapuló 

összefüggések megértése 

egy szálon futó 

történekben. 

Összefüggő mondatok 

alkotása képek, képsorok 

segítségével, adott vagy 

választott témáról. 

 

Erkölcstan: önmaga 

megértése, mesék 

kapcsolatrendszerének 

elemzése, mesei szereplők 

és tulajdonságaik (lent-fönt, 

jó-rossz). 

 

Környezetismeret: az 

érzékszervek működésének 

megtapasztalása, 

szerepének, védelmének 

felismerése a 

tájékozódásban, az 

információszerzésben.  

 

Ének-zene: Emocionális 

érzékenység fejlesztése. A 

teljes figyelem 

kialakításának fejlesztése. 

Tapasztalat a zenei 

jelenségekről. 

 

Dráma és tánc: mese 

főhősének kiválasztása és a 

választás indoklása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Állókép, mozgókép, zene, emberi hang, zaj, zörej, csend. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A média társadalmi szerepe, használata 

Személyes élmény, médiaélmény 
Órakeret  

2 

  10%  

Előzetes tudás Iskolaérettség.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A közvetlen kommunikáció jelzéseinek, illetve a közvetett 

kommunikáció eszközeinek megfigyelése, tudatosítása. 

Önismeret, önreflexiós készség fejlesztése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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A személyes, közvetlen kommunikáció verbális, vokális és 

testbeszéddel történő jelzéseinek felismerése, értelmezése. 

 

A közvetlen és a közvetett kommunikáció közötti alapvető 

különbségek (pl. idő/térbeli szinkronitás, eltérés, jelenlét, 

érzékszervek használata) felismerése konkrét médiaszövegek 

(pl. könyv, gyermekműsor, gyerekeknek szóló koncertfilm, 

videoklip, sms, emotikonok) alapján.  

 

Ismerkedés különböző valóságstátuszú médiaszövegekkel. 

 

A valóság és fikció közötti különbség megragadása. 

 

Saját megélt élmények és tapasztalatok összevetése (pl. 

azonosságok, eltérések mentén) a média által közvetített, 

megjelenített világokkal (pl. gyermekműsorok, 

gyermekújságok, képregények, életkornak megfelelő 

rajzfilmek, gyermekeknek készülő internetes honlapok 

alapján). A különböző médiaszövegek (pl. tehetségkutató 

műsorok, sportközvetítés, sorozatok, animációs filmek, filmek, 

reality műsorok) szereplőivel való azonosulásra reflektálás 

lehetősége (pl. irányított beszélgetés keretében). 

 

Személyesen átélt, elképzelt és a médiában látott, hallott 

esemény megjelenítése rajzban, önállóan készített bábbal, 

szerepjátékkal. 

Magyar nyelv és irodalom: 

Szöveg értelmezése, nem 

verbális jelzések 

értelmezése, használata 

beszéd közben. 

Mese és valóság 

különbsége. 

A megismert mese, történet 

tanulságának összevetése 

saját tapasztalatokkal, 

eseményekkel. Az explicit 

információk, állítások 

megértése, értelmezése, 

értékelése, egyszerű 

következtetések levonása. 

 

Erkölcstan: másnak 

lenni/elfogadás, kirekesztés. 

 

Környezetismeret: Nappal 

és éjszaka. A világ, ahol 

élünk. Föld és a csillagok. 

Élőlények, életközösségek. 

 

Dráma és tánc: Történetek 

kitalálása és kiscsoportos 

vagy páros megvalósítása. 

Kulcsfogalmak/ 

Fogalmak 

Esemény, elképzelt/kitalált történet, képzelet, valóság, médium. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A média társadalmi szerepe, használata 

Tájékozódás a virtuális terekben 
Órakeret  

2 

  10% - 

Előzetes tudás Iskolaérettség.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kreatív, kritikus internethasználat fejlesztése. Az 

internetes tevékenységekhez kapcsolódó biztonság 

növelése. A gyerekek virtuális terekben zajló 

tevékenységeihez kapcsolódó élmények feldolgozásának 

segítése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az életkori sajátosságokhoz igazodó internethasználat 

lehetőségeinek megismerése (pl. gyermekbarát honlapok 

böngészése). 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

Rövid hallott szöveg 

üzenetének megértése. Az 

olvasott szövegekkel 

összefüggésben az aktív 

szókincs gazdagítása. Az 
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Az internethasználat legfontosabb (pl. biztonságot 

eredményező) szabályainak megismerése különböző 

eszközökkel (pl. kártyajáték, bábozás).  

 

A gyerekek által használt videojátékkal összefüggő élmények 

feldolgozása (pl. szerepjátékkal, rajzolással). 

 

A videojátékok tematikai csoportosítása, a szereplőik 

azonosítása. 

olvasmányhoz kapcsolódó 

személyes élmények 

felidézése és megosztása.  

Egyszerű ok-okozati 

összefüggés felismerése; 

következtetések levonása. 

A fantázia és képzelet 

aktiválása a megismerés 

érdekében. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: Szabálykövető 

magatartás a közvetlen 

közlekedési környezetben. 

A közlekedés szabályainak 

értelmezése. 

 

Erkölcstan: a számítógépes 

világ ismeretségei. 

Kulcsfogalmak/ 

Fogalmak 

Internet, honlap, chat, videojáték. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Környezetünk valós terei és mesés 

helyek 

Órakeret  

12 

  10% - 

Előzetes tudás 
Életkornak megfelelő pszichomotoros fejlettség. 

Iskolaérettség. 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Téralakító, térrendező képesség fejlesztése. 

Tapasztalatszerzés a térformálás, térlehatárolás, 

térszervezés terén. Térérzék fejlesztése nézőpontok 

változtatásával. Technikai készség fejlesztése.  

Térbeli tájékozódás képességének fejlesztése.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A környezetünkben található különböző méretű külső, belső terek 

(pl. utca, játszótér, buszmegálló, saját szoba, éléskamra, fiók) 

épületek (pl. iskola, transzformátorház, víztorony), tárgyak (pl. cipő, 

táska, kilincs) tudatos megismerése, vizsgálata minden érzékszervvel 

(látás, hallás, tapintás, szaglás). 

 

Valós vagy kitalált funkciónak megfelelő terek (pl. „a hely, ahol 

játszok”, „a hely, ahová elbújok”), tárgyak (pl. közlekedési eszköz, 

mesebeli szerszám) kitalálása és megjelenítése (pl. rajzban, makettel, 

modellben). 

 

Képzeletbeli, mesebeli helyeken, terekben (pl. elvarázsolt kastély, 

boszorkány konyhája, vitorlás hajó) zajló mesék, elképzelt vagy 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: közlekedés, 

környezetünk. 

 

Környezetismeret: 

Természeti, technikai 

környezet. Múlt 

megidézése. 

 

Dráma és tánc: 

térkitöltő és 

térkihasználó 

gyakorlatok, 
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valós történetek dramatizálása, eljátszása saját tervezésű és 

kivitelezés szereplőkkel (pl. babák, botok, figurák, sík-, kesztyű-, 

árny-, óriás-, agyagfejű, bábok), terekkel, díszletekkel, melyek 

létrehozásánál a környezettudatos anyaghasználat érvényesül. 

mozgástechnikák, 

tánctechnikák. 

 

Matematika: 

Képzeletben történő 

mozgatás. Hajtás, 

szétvágás síkmetszetek. 

Objektumok alkotása.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Téralkotás, térformálás, térlehatárolás, térszervezés, formarend, funkció, 

takarás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Valós és kitalált tárgyak 
Órakeret  

12 

  10% - 

Előzetes tudás 
Életkornak megfelelő pszichomotoros fejlettség. 

Iskolaérettség. 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tárgyalkotó vizuális, esztétikai és manipulatív képességek 

fejlesztése. A tárgykészítés folyamatainak, 

gondolkodásmódjának megtapasztalása. Forma és funkció 

összefüggés, formaérzék fejlesztése. Megfigyelőképesség 

fejlesztése (a munkafázisok megfigyelése). A gondos 

kivitelezés, különböző anyagok, eljárások, személyes 

tapasztaláson alapuló megismerése. Egyszerű kézműves 

technikák megfigyelése, rekonstruálása. Jeles napok 

szokásainak és tárgyi kellékeinek megismerése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Elképzelt, mesebeli tárgyak (pl. hangszer, pálca, öltözék, 

szőnyeg, edény, bútor, ékszer, szerszám, jármű) tervezése 

létrehozása meghatározott mesebeli célok (pl. mindent halló, 

látó, elrejtő, védő, szállító) érdekében, oly módon, hogy a 

tárgy külseje (pl. forma, díszítés, méret, anyag) utaljon 

funkciójára. 

 

Hétköznapi tevékenységek során használatos tárgyak (pl. 

konyhai eszköz, játék, öltözék, öltözékkiegészítő, hangszer, 

szerszám) létrehozása meghatározott tulajdonos számára (pl. 

adott személyiség, foglalkozás, életkor, nemek szerint). 

Környezetismeret: Természeti, 

technikai és épített rendszerek.  

Anyagismeret. 

 

Dráma és tánc: népi 

gyermekjátékok. 

 

Ének-zene: Népzene 

énekléssel, ritmikus 

mozgással, néptánccal. 

Hangszerek. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: eszközhasználat. 

 

Erkölcstan: valóság és 

képzelet. 

 

Matematika: objektumok 

alkotása. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tárgytervezés, forma, funkció, alkalmazkodás, díszítés, öltözékkiegészítő. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei akét 

évfolyamos ciklus 

végén 

 Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése. 

 Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás készítése. 

 Az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos 

anyag- és eszközhasználat, a környezettudatosság szempontjainak 

egyre szélesebb körű figyelembevételével. 

 A felszerelés önálló rendben tartása. 

 A közvetlen környezet megfigyelése és értelmezése. 

 A képalkotó tevékenységek közül személyes kifejező alkotások 

létrehozása. 

 Téralkotó feladatok során a személyes térbeli szükségletek 

felismerése. 

 Alkotótevékenység és látványok, műalkotások szemlélése során 

néhány forma, szín, vonal, térbeli hely és irány, felismerése, 

használatára. 

 A szobor, festmény, tárgy, épület közötti különbségek felismerése.  

 Látványok, műalkotások néhány perces szemlélése. 

 Médiumok azonosítása, igény kialakítása a médiahasználat során a 

tudatosabb választásra, illetve reflektív médiahasználat. 

 Médiaélmények változásának és médiatapasztalattá 

alakíthatóságának felismerése. 

 A médiaszövegek néhány elemi kódjának a (kép, hang, cselekmény) 

azonosítása, illetve ezzel kapcsolatos egyszerű összefüggések 

felismerése (pl. médiaszövegek emberek által mesterségesen 

előállított tartalmak, kreatív kifejező eszközöket használnak, 

amelyek befolyásolják azok hatását). 

 A személyes kommunikáció és a közvetett kommunikáció közötti 

alapvető különbségek felismerése.  

 Az életkorhoz igazodó internetes tevékenységek gyakorlása és az 

abban rejlő veszélyek felismerése. 

 Az alkotó és befogadó tevékenység során a saját érzések felismerése, 

és azok kifejezése. 
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ERKÖLCSTAN 

 

 

Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, 

értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése, 

alakítása. A multidiszciplináris jellegű tantárgy legfontosabb pedagógiai jellemzője ezért az 

értékek közvetítése, valamint az, hogy társadalmunk közös alapvető normái egyre inkább a 

tanulók viselkedésének belső szabályozó erőivé váljanak.  

A tantárgy középpontjában a formálódó gyermeki személyiség áll – testi, szellemi és 

lelki értelemben. Ez határozza meg a tanulás-tanítás folyamatát, illetve a tartalmának 

szerkezetet.  Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, valamint hazánk Alaptörvénye rögzíti 

az ember elidegeníthetetlen jogát az élethez és a szabadsághoz, következésképpen az erkölcstan 

a személy egyediségét és méltóságát helyezi a középpontba. Erre az alapelvre kell épülnie 

minden társas kapcsolatnak és közösségi szerveződésnek. Az erkölcstan magába foglalja az 

ember minden fontos viszonyulását – önmagához, társaihoz és közösségeihez, környezetéhez 

és a világhoz –, mert ezek alapozzák meg azt az értékrendet, amelyre az ember döntései során 

támaszkodhat.  

Az erkölcsi nevelés fő célja a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, az európai 

civilizációban általánosan elfogadott erkölcsi értékek tanulmányozása és ezek alkalmazása a 

mindennapokban – azzal a szándékkal, hogy mindez segítségükre legyen a megfelelő 

életvezetés és értékrend kialakításában, az önálló véleményformálásban, erkölcsi problémáik 

tudatosításában és a felelős döntéshozatalban. Az erkölcsi kérdésekről való gondolkodás során 

az elemi értékek fokozatosan értékrenddé, többé-kevésbé koherens, folyamatosan formálódó 

meggyőződésekké állnak össze, amelyek később meghatározó módon befolyásolják a 

felnőttkori életmódot, életfelfogást és életminőséget. 

A cselekedetek és az elmulasztott cselekedetek, a társadalmi teljesítmények 

megítéléséről azonban csak akkor folyhat értelmes párbeszéd, ha léteznek olyan erkölcsi 

alapelvek, amelyeket a nagy többség mértékadónak tart. Az értékrelativizmus elkerülése 

érdekében fontos tehát hangsúlyozni, hogy az erkölcstan tantárgy azoknak az alapértékeknek a 

megerősítésére törekszik, amelyek összhangban állnak az egyetemes és európai emberi 

értékrenddel, amely az Alaptörvényből is kiolvasható. 

A különböző társadalmakban azonban nem egészen egységes a közösnek tekinthető 

értékek és normák értelmezése – különösen olyankor nem, amikor ezek konkrét helyzetekben 

ütköznek egymással, vagy sajátos érdekek befolyásolják a róluk való gondolkodást. Ezért az 

értékek és a normák megítélése minden korban gyakran képezte vita és egyeztetés tárgyát a 

közösségeken belül – és sokszorosan így van ez napjainkban, amikor a környezet a 

korábbiaknál kevesebb biztos tájékozódási pontot kínál a fiatalok számára. A saját értékek 

keresése közben azonban fontos megérteni azt is, hogy az értékek sokfélék és kulturálisan 

változatosak, s a tanulóknak nyitottá kell válniuk a sajátjukétól eltérő értékrendek befogadására 

is. A magatartást befolyásoló értékek/erények egy része személyes jellegű, mivel az énnel és 

az identitással áll kapcsolatban. Más részük interperszonális – másokra és a hozzájuk fűződő 

kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű – 

közösségeinkhez és környezetünk egészéhez kapcsolódva fontos szerepet játszik abban, hogy 

világunk élhető és utódainkra is átörökíthető maradjon. 

Az erkölcsi érzék, illetve mélyebb szinten a lelkiismeret fejlesztése azt jelenti, hogy 

képessé tesszük gyermekeinket arra, hogy olyan értékeket erősítsenek meg magukban, amelyek 

egyszerre igazodnak az alapvető erkölcsi értékekhez, valamint saját és közösségeik érdekeihez. 

Közben pedig fejlődnek bennük azok a pozitív belső késztetések is, amelyek segítségükre 
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vannak a jó és a rossz felismerésében, az elkövetett hibák kijavításában, valamint a bűntudat 

kezelésében. 

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek 

előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért az önálló, felelős és kritikai 

gondolkodás, valamint a tudatos cselekvés kialakulásának elősegítése. Ugyanilyen fontos 

jellemzője a felelős magatartásnak az empátia, a másik ember helyzetének megértése és 

átérzése. Az erkölcsi nevelés alapvető feladata ezért a másokkal való törődés, a szolidaritás 

képességének erősítése is. S végül a felelős cselekvés harmadik elengedhetetlen összetevője az 

a képesség, hogy elvont, egyetemes nézőpontból is rá tudjunk tekinteni a dolgokra. Ebből a 

szempontból az erkölcsi nevelés fő feladata az igazságosság és a méltányosság elvének 

megértetése és elfogadtatása a gyerekekkel. A nevelés e három területének ugyanakkor szerves 

részét képezi az érzelmi intelligencia fejlesztése is, amely a viselkedést a kognitív szint alatt – 

e szintnél erősebben – befolyásolja, s amelynek hiánya, illetve fejletlensége elemi akadálya 

lehet a kívánatos értékek bensővé válásának. 

Az iskolai tanulásra jellemző módon az erkölcstan is számos ismeretet közvetít. A 

tantárgy felépítése azonban nem elsősorban ismeret-, hanem sokkal inkább érték- és 

fejlesztésközpontú. A fejlesztés célja a magatartást meghatározó erkölcsi kategóriák 

jelentéstartalmának évről évre való gazdagítása, az életkornak megfelelő szinten való 

megtapasztalása, tudatosítása, illetve szükség szerinti újrarendezése. Mindennek személyes 

tapasztalatokon, reflexiókon és véleményalkotáson kell nyugodnia. A tananyag felépítése ezért 

nem lineáris, hanem spirális szerkezetű. Az életkornak megfelelő résztémák és tevékenységek 

hátterében évről évre ugyanazok a nagy tematikai egységek térnek vissza – más-más konkrét 

előfordulási szinten, más-más hangsúlyokkal –, építve a korábbi tapasztalatokra, kiegészítve és 

szintetizálva azokat. A kétéves szakaszokon belül azonban sem a nagy témakörök, sem pedig a 

résztémák tantervi egymásutánja nem jelent előírt sorrendet. Az, hogy melyik kérdéskör mikor 

kerüljön sorra, leginkább helyben, a tanulócsoport ismeretében határozható meg. 

A tananyag tartalma inkább épül a hétköznapi életből merített és oda visszacsatolható 

tapasztalatokra, illetve személyes élményekre, mint elméleti jellegű ismeretekre. Ezeket 

természetes módon egészíthetik ki az életkornak megfelelő erkölcsi kérdéseket felvető 

történetek, mesék, mondák, irodalmi vagy publicisztikai szövegek, filmek vagy digitális 

formában elérhető egyéb tartalmak. Az erkölcstan a tanulókra nem közlések befogadóiként, 

hanem a tanulási folyamat aktív – gondolkodó, kérdező, mérlegelő, próbálkozó, vitatkozó és 

útkereső – résztvevőiként tekint. 

Mivel az erkölcsi nevelés már kisgyermekkorban, a családban elkezdődik, majd az 

óvodában és egyre táguló környezeti hatások között folytatódik – ideértve a kortársi csoportokat 

és a médiát is –, a gyerekek sem az első napon, sem pedig a későbbiekben nem „tiszta lapként” 

lépnek be az iskola kapuján. Valamilyen ösztönösen és/vagy tudatosan már meglévő erkölcsi 

rendet hoznak magukkal. Ezzel összhangban vagy ezzel vitatkozva kell megpróbálni segítséget 

nyújtani nekik ahhoz, hogy el tudjanak igazodni az egymásnak sokszor ellentmondó 

értéktartalmú információk, üzenetek között, illetve hogy választást igénylő helyzetekben 

lelkiismeretük szavára hallgatva, morálisan helyes döntéseket tudjanak hozni. 

Mivel ez sohasem jön létre a gyerekek személyes megérintődése és elhatározása nélkül, 

a pedagógus feladata nem erkölcsi kinyilatkoztatások megfogalmazása, az erkölcsi jóval 

kapcsolatos ismeretek vagy egyes értékek verbális hangoztatása, hanem elsősorban a figyelem 

ráirányítása a különböző élethelyzetek morális vonatkozásaira, a kérdezés, a gondolkodás és az 

állásfoglalás bátorítása, a szabad beszélgetések, valamint a nézőpontváltást gyakoroltató 

szerepjátékok és viták moderálása. Nem lehet azonban eléggé hangsúlyozni – különösen az 

általános iskolai korosztály esetében –, hogy az eredmény döntő mértékben nem a közlések 

tartalmán, hanem a közvetítés módján múlik. Egy hiteles felnőtt, akinek értékekkel kapcsolatos 
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nézetei összhangban vannak a tetteivel, csupán a példája révén erősebb és maradandóbb 

erkölcsi hatást tud gyakorolni a gyerekekre, mint mások a szavaikkal. 

Az erkölcsi tanulást számos pedagógiai módszer és tevékenység segítheti, amelyek 

legfontosabb közös jellemzője az élményszerűség, a fizikai, szellemi és lelki értelemben vett 

cselekvő tanulói részvétel. Az erkölcstanórák kitüntetett munkaformája lehet sok egyéb mellett: 

a szabad beszélgetés, az önkifejező alkotás, a vita, a szerepjáték, a megfigyelés, a kérdezés, a 

rendszerezés és az elemzés, valamint az iskolai és a helyi közösség életébe, esetleges 

problémáinak megoldásába, a különböző szintű kulturális és közösségi értékteremtésbe való 

tevékeny bekapcsolódás. Az erkölcsi nevelés jó lehetőségeit kínálják ugyanakkor az olyan 

tanórán kívüli formák is, mint például az iskolai hagyományok ápolása, a társak segítése, a helyi 

közösség számára végzett bármilyen hasznos tevékenység, illetve az önkéntes munka. 

Mindezzel összhangban az értékelés módja is eltér a hagyományos tantárgyi 

értékeléstől. Az osztályozás nélküli értékelés fontos területe lehet a kívánatos magatartási 

értékek rendszeres megerősítése – szóban vagy bármilyen egyéb formában – egyrészt a 

pedagógus, másrészt a társak és a közösség részéről. Az ilyen típusú visszajelzések 

befogadására jó keretet nyújthat a tanulói portfólió. Osztályzattal is értékelhető az egyéni vagy 

közös feladatokban való részvétel, illetve egy-egy konkrét tevékenység. Soha nem irányulhat 

viszont az értékelés azoknak a személyes vélekedéseknek a minősítésére vagy osztályozására, 

amelyek értékközpontú kialakítása a tantárgy lényegi funkciója. 

 

 

2. évfolyam 

 

Az iskolai erkölcsi nevelés nem előzmény nélküli: kisgyermekkori alapokra építhet. A 

kisgyermek azonosul a szeretett személyekkel. Az általuk megjelenített szociális normák 

alakítják első ítéleteit arról, hogy mi a jó és mi a rossz. Ezért fontos, hogy a pedagógus ismerje 

a szubkultúrá(ka)t, ahonnan tanítványai érkeznek. A gyermekek az óvodában megismerkednek 

a társas normák első intézményesített formáival, amelyek betartása révén tapasztalatokat 

szereznek a családnál tágabb közösséghez tartozás élményéről és rendjéről. A gyerekek 

többsége az óvodáskor végére érti meg teljesen, hogy a nem az ember állandó jellemzője, és 

többé-kevésbé kialakul nemi identitásuk. Négyéves koruk körül kezd formálódni etnikai 

identitásuk. Saját bőrszínükhöz és etnikumukhoz való viszonyuk alakulása azonban erősen függ 

attól, hogy az őket körülvevő szűkebb és tágabb környezet milyen képet alkot az ő csoportjukról 

mint egészről. Mások bántása és a másoknak való segítségnyújtás képessége – az agresszió és 

a proszociális viselkedés – általában hároméves kortól kezdve jelenik meg a gyerekek 

magatartásában. Mindkét viselkedési mód alakulása nagymértékben függ azonban a környezeti 

hatásoktól, és döntő módon visszahat a gyermek én-tudatának, illetve egész személyiségének 

fejlődésére. Az alapvető viselkedési normák az iskolába lépés idejére kezdenek rögzülni a 

gyerekekben, ami lehetőséget teremt arra, hogy fokozatosan megtanuljanak uralkodni saját 

késztetéseiken, és képesek legyenek érzelmeiket, mozgásukat, választásaikat ellenőrizni – 

vagyis fokozatosan képessé váljanak az önkontrollra.  

Az általános iskola 1–2. évfolyamán egyre több időt töltenek a gyerekek a kortársaikkal, 

s ennek eredményeként felerősödnek a versengések, az együttműködést igénylő helyzetekben 

átélt sikerek és kudarcok, illetve a külső visszajelzések. Ezek hatására spontán módon kezd 

átformálódni a gyerekek önértékelése. Ez a folyamat jó alapot kínál az önismeret és a társas 

kultúra, valamint a szociális kompetencia fejlődésének tudatos pedagógiai eszközökkel való 

támogatására. 

A tanulók megismerési folyamatai – az észlelés, a figyelem, az emlékezet, a képzelet és 

a gondolkodás – szintén jelentős változáson mennek át ebben az életszakaszban, amire az 

erkölcstanórákon is ráépülhet a szóbeli anyanyelvi kommunikáció célzott fejlesztése. 
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Mindazonáltal az önkifejezés legjellemzőbb formája ebben az időszakban a tanulságok direkt 

módon való megfogalmazása helyett a mesélés, az élményeken alapuló rajzolás, festés, 

mintázás és a mozgás. Ez jó lehetőséget teremt az esztétikai-művészeti tudatosság és 

kifejezőképesség életkornak megfelelő formálásához is. 

A nevelői közösségnek érzékenyen kell alkalmazkodnia az eltérő szociokulturális 

háttérrel rendelkező gyerekek magukkal hozott sokféle normájához, az ezekből fakadó 

kulturális és képességbeli sokszínűséghez. Egyúttal azonban – a családi érték- és 

normarendszert kiindulási alapnak tekintve –, el kell kezdenie támogatni a gyerekeket abban, 

hogy fokozatosan be tudjanak illeszkedni az iskolai közösség érték- és normavilágába. Nagyon 

fontos, hogy a pedagógus és a gyermek kapcsolatában ne jelenjék meg az agresszió semmilyen 

formája, és a tanító magatartása az általa is elvárt proszociális viselkedés mintáit közvetítse 

tanítványai felé. Ugyanilyen fontos, hogy kontroll alatt tartsa esetlegesen meglévő előítéleteit, 

valamint a tanítványai körében spontán módon megjelenő előítéletes viselkedési elemeket. 

Jelentős mértékben függ ugyanis ettől, hogy miként alakul az osztály kisebbség(ek)hez tartozó 

tagjainak énképe és autonóm erkölcse.  

A 2. osztályosok gondolkodásának általános sajátossága a konkrét műveleti jelleg. 

Igazán tárgyak és események jelenlétében tudnak problémákat mérlegelni és megoldani. 

Hosszabb ideig képesek már szándékos figyelemre, de könnyebben tudnak valamit átélni, mint 

figyelmüket szándékosan a feladatra összpontosítani. Idegrendszerük működését még az agyuk 

érzelmi-indulati életet szabályozóközpontja uralja. A tantárgy keretében felvetődő erkölcsi 

kérdéseket ezért érdemes mindig valamilyen konkrét és az adott pillanatban jelen lévő – látott, 

hallott vagy cselekvéses módon átélhető – élményhez kapcsolni. Az életkornak leginkább 

megfelelő élmények közege pedig ebben az életszakaszban a mese világa. A gyerekek ugyanis 

7–8 éves korukig a mesék közegében tudják legkönnyebben kezelni félelmeiket és 

szorongásaikat. Az élet olyan nagy kérdéseire, mint például az elválás vagy a halál, ebben a 

közegben kapnak számukra feldolgozható módon választ – miközben azért persze már pontosan 

különbséget tudnak tenni a mese és a valóság között. 

Bár a tantárgy egészében később fontos szerepet töltenek be a dilemmák és a viták, az 

2. osztályos gyerekek foglalkozásain ezeknek még kevéssé van helye. Ennek a korosztálynak 

mindenekelőtt állandóságra és érzelmi biztonságra van szüksége a fejlődéshez. A társas 

helyzeteken belüli nézőpontváltás – hol egyik, hol másik szerepbe helyezkedve –azonban már 

az ő esetükben is jól gyakoroltatható, előkészítve ezzel az empátia és az érvelő vita 

képességének későbbi kialakulását. 
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Kidolgozott óra:32,5 óra 

Kidolgozandó óra: 3,5 óra 

 

 

 

Tematikai egység 
Az én világom Órakeret 

 

5,5 

  10% 1,5 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai: 

Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése.  

A saját környezet elemeihez való viszonyulás tudatosságának 

fejlesztése.  

A nehéz helyzetekkel való megbirkózás képességének megalapozása.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ki vagyok én? 

Hogyan és hányféle módon szólítanak engem mások? Mit 

jelent a nevem?  

Hol születtem és mikor? Hány éves vagyok? Kik a szüleim? 

Mit tudok magamról? Milyen voltam kisebb koromban? 

Miben változtam?  

Milyen jelek tartoznak hozzám, amelyek az én helyemet, az 

én dolgaimat jelölik és megkülönböztetik azokat 

másokéitól? 

 

Ilyen vagyok   

Milyennek látom magam, ha tükörbe nézek? Hasonlítok-e 

valakire a családban? Mit szeretek magamon? Van-e olyan, 

amit nem szeretek, és ha igen, miért?  

Minek szoktam örülni, mitől leszek szomorú, és mitől 

félek? Ha szomorú vagyok vagy félek, mitől múlnak el 

ezek a rossz érzések? 

Hogyan tudok vigyázni magamra és az egészségemre? 

Miben kell erősödnöm? 

 

Kedvenc helyeim, tárgyaim és tevékenységeim 

Hol szeretek lenni, és hol nem, miért? Hová szeretnék 

eljutni? Melyek a legkedvesebb játékaim és tárgyaim? 

Miért szeretem őket? Hogyan vigyázok rájuk? Mit szeretek 

játszani és kivel? Mit szeretek csinálni és mit nem? Miért? 

 

Nehéz helyzetek 

Mit könnyű megtennem, és mit nehéz? Voltam már olyan 

nehéz helyzetben, amikor először nem tudtam, mit kell 

tennem? Végül mit tettem? Mit csinálnék most, ha 

ugyanabban a helyzetben lennék?  

Önismereti játékok. 

Vizuális kultúra: 

személyes élmények 

megjelentetése sík vagy 

plasztikus alkotásokban. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

- beszédkészség, 

beszédbátorság fejlesztése 

- önismereti gyakorlatok 

- a szituációnak megfelelő 

nyelvhasználat fejlesztése 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Lány, fiú, születésnap, változás, öröm, szomorúság. 

 

 

Tematikai 

egység 

Társaim – Ők és én Órakere

t  

6 

  10% - 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A személyes kapcsolatok és vonzódások világában való 

tájékozódás képességének fejlesztése, mások elfogadásának 

segítése. 

Az alapvető kommunikációs formák tudatos használatának 

fejlesztése. 

A személyes érzések és gondolatok kifejezésének 

gyakoroltatása.  
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok  

Akiket ismerek 

Kiket ismerek a rokonságból, az iskolából és 

máshonnan? Milyen kapcsolat fűz hozzájuk? Ki 

mennyire áll közel hozzám? 

Kiket szeretek, kiket nem, és miért? Miért jó, ha 

különféle ismerőseink vannak? 

 

Mások másmilyenek 

Milyenek más gyerekek? Mi mindenben különböznek 

tőlem? Vajon milyennek látnak ők engem?  

 

Kapcsolatba lépek másokkal 

Milyen helyzetekben és milyen okból lépek 

kapcsolatba másokkal? Hogyan szólítsam meg a 

különböző korú közeli és távolabbi ismerősöket? 

Hogyan szólítsam meg az iskola idősebb tanulóit, a 

tanárokat és az iskolában dolgozó többi felnőttet? 

Hogyan kérhetek segítséget felnőttektől és 

gyerekektől? Hogyan szólítsak meg egy ismeretlen 

embert, ha segítségre van szükségem? Hogyan 

viselkedjek, ha engem szólítanak meg? Hogyan illik 

viselkednem különböző helyzetekben? 

Mit tegyek, ha idegen ember szólít meg az utcán? 

Kiben bízhatok meg?  

 

Gondolataim és érzéseim kifejezése 

Honnan tudhatom egy másik emberről, hogy mit érez? 

Mi mindent tudok kifejezni szavakkal, gesztusokkal és 

képekkel?  

Hogyan mutathatom meg, ha szeretek valakit? Miként 

fejezhetem ki elfogadható formában azt, ha nem 

szeretek valakit? Milyen jelek árulják el számomra, 

hogy milyen érzéseket vált ki másokból, amit mondok 

vagy teszek?  

Mivel tudnak mások megbántani engem? Mivel tudok 

én megbántani másokat? Előfordulhat-e olyan helyzet, 

amikor jobb, ha nem mutatjuk ki az érezéseinket? 

Miben más az, ha személyesen találkozunk valakivel, 

mint hogyha telefonon vagy interneten beszélünk vele? 

Környezetismeret: 

különbség a felnőttek és 

a gyerekek között. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

egyszerű ítéletalkotás 

mesék szereplőiről; 

mindennapi konfliktusok 

átélése dramatikus 

játékban; szöveges 

üzenetek érzelmi 

tartalmának megértése. 

A szituációnak 

megfelelő 

nyelvhasználat 

alkalmazása. 

Nem verbális jelzések 

tartalmának felismerése.  

 

Vizuális kultúra: átélt 

esemény vizuális 

megjelenítése;  

a kép és a hang 

szerepének megfigyelése 

animációs mesékben; a 

közvetlen és közvetett 

kommunikáció közti 

különbségek felismerése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ismerős, ismeretlen ember, megszólítás, udvariasság, illem, segítségkérés, 

érzés, gondolat, öröm, bánat, szeretet, rokonszenv, ellenszenv. 

 

 

Tematikai 

egység 
Közvetlen közösségeim – A család és a gyerekek Órakere

t  

9 
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  10% 1 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai: 

A családi-rokonsági kapcsolatok személyes értékeinek 

tudatosítása. 

A családi hagyományok és ünnepek átérzésének elősegítése.  

Az iskoláskor életmódbeli sajátosságainak tudatosítása. 

Annak felismertetése, hogy más családokban egészen más 

módon élhetnek a gyerekek. A mások szokásai iránti tisztelet 

megalapozása. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok  

Különféle közösségeim 

Milyen csoportokhoz tartozom? Mi változott ezen a 

téren óvodás korom óta? Melyek az én közösségeim az 

iskolában és az iskolán kívül? 

 

Család és rokonság 

Kikből áll a mi családunk? Milyen a kapcsolatom 

azokkal a családtagjaimmal, akikkel együtt lakom? 

Vannak-e olyan közeli családtagjaim, akikkel nem 

közös lakásban lakunk? Jó, ha együtt vagyunk? Mit 

kapok tőlük, és én mit adok nekik? Hogyan tudjuk 

segíteni egymást? Vannak-e szabályok a családban, 

amelyeket be kell tartani? 

Kik tartoznak még a rokonságunkhoz, és velük milyen 

a kapcsolatom? Mit jelent számunkra az, hogy 

rokonok vagyunk?  

Vajon más családok ugyanúgy élnek, mint mi? Mi 

mindenben különbözhet egyik család a másiktól?  

 

Családi hagyományok 

Milyen hétköznapi családi szokásaink vannak? Mit 

szeretek ezek közül és mit nem? Miért?  

Milyen családi ünnepeink vannak, és hogyan tartjuk 

meg ezeket? Mit szeretek közülük és miért? Van olyan 

is, amit nem szeretek? Miért? 

Miben különböznek más családok szokásai és ünnepei 

a mieinktől?  

 

A gyerekek élete 

Hogyan telik egy napom az iskolában? Milyen a 

hétvégém? És milyen számomra egy ünnepnap vagy az 

iskolai szünet egy napja?   

Vajon máshol hogyan telik el a gyerekek egy-egy 

napja? Mi mindenben lehet más az életük, mint az 

enyém?  

Iskolai rendezvények. 

Környezetismeret: az 

iskolai élet rendje. 

 

Vizuális kultúra: az 

internethasználat 

szabályai; 

videojátékokkal 

kapcsolatos élmények 

feldolgozása. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: élet a 

családban; családi 

rendezvények, ünnepek, 

események; iskolai és 

osztályrendezvények. 

 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 1688 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Család, rokon, segítségnyújtás, szokás, hagyomány, ünnep, hétköznap, 

feladat, szabadidő. 

 

 

Tematikai 

egység 
Tágabb közösségeim – A lakóhelyi közösség Órakere

t  

6 

  10% 1 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai: 

A helyi társadalomba való beágyazottság tudatosítása. 

A lakóhelyi közösséghez fűződő kapcsolatok és értékek 

tudatosítása.  

A lakóhelyi közösség hagyományainak megismertetése. 

Annak megértetése, hogy más emberek sokszor más 

körülmények között élnek.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok  

Akik körülöttünk élnek 

Kik élnek körülöttem, és kivel milyen kapcsolatban 

vagyok?  

Mi köt össze azokkal, akikkel egy helyen (községben, 

városi lakónegyedben, utcában, társasházban) élek?  

Vannak-e közös lakóhelyi szokásaink és 

hagyományaink? Ha igen, részt szoktam-e venni 

ezekben? Mi a jó bennük? 

 

Más lakóhelyek, más szokások 

Másutt hol jártam már a családommal vagy az 

iskolával? Milyen más helyekkel állnak kapcsolatban a 

szüleim és a rokonaim? Mi mindenben különböznek 

ezek a mi lakóhelyünktől?  

Vajon vannak-e egészen másféle lakóhelyek is 

hazánkban és a világ más részein?  

A „másság” elfogadása. 

Vizuális kultúra: 

környezetünk külső és 

belső terei. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Lakóhely, szomszéd, falu, város, szokás, hagyomány. 

 

 

Tematikai 

egység 
A környező világ Órakere

t  

6 

  10% - 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 
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A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A lakóhelyi élővilághoz fűződő személyes kapcsolat 

kialakulásának elősegítése. 

 A környező élővilág megóvására irányuló felelősségérzet 

megalapozása.  
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Kicsik és nagyok 

Mi nagyon kicsi, és mi óriási? Mi van nagyon közel és mi van 

borzasztóan messze?  

Mi van alattunk, és mi van felettünk? Mi volt nagyon régen, és 

mi lesz a távoli jövőben? Honnan tudhatunk ezekről a 

dolgokról? 

 

A képzelet határai 

Hová tudunk eljutni, és hová nem tudunk? 

Merre járunk az álmainkban?  

Hol játszódnak a mesék, és kik a szereplőik? Kiknek a fejében 

születnek a mesék? Én is kitalálhatok meséket?  

 

A jó és a rossz 

Kik a jók és kik a rosszak a mesékben? Honnan tudjuk? Mi 

mindent tesznek a jó és mit a gonosz szereplők? Miért és 

hogyan harcolnak egymással a mesékben a jó és gonosz oldal 

hősei? 

Növények és állatok a környezetünkben  

Miért jó, hogy vannak körülöttünk növények? Mi változna 

meg, ha hirtelen eltűnnének? Hogyan tudunk vigyázni rájuk és 

részt venni a gondozásukban?  

Vajon felelősek vagyunk-e az erdőkben és a réteken élő 

növényekért is? Mit tudunk tenni értük? 

Milyen állatok élnek a környezetünkben? Hogyan tudunk részt 

venni a gondozásukban? Mit jelentenek számunkra a velünk 

élő házi állatok? Mi az, amit megtehetünk egy állattal, és mi az, 

amit nem szabad megtennünk?  

 

A természet védelme 

Melyek a kedvenc helyeim a vidékünkön, és miért éppen 

ezeket szeretem?  

Miért hívnak egyes tájakat, növényeket vagy állatokat 

védettnek? Én hogyan tudok hozzájárulni a természet és az 

élővilág értékeinek megóvásához? 

Környezetismeret: 

szobanövények és házi 

kedvencek gondozása; 

veszélyeztetett fajok. 

 

Vizuális kultúra: a természeti 

környezet elemeinek 

megjelenítése. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: növényápolás, 

állatgondozás. 

 

 

Magyar nyelv és irodalom: a 

mesék világa; alapvető 

erkölcsi-esztétikai 

kategóriák (szép-csúnya, jó-

rossz, igaz-hamis). 

 

Vizuális kultúra: 

elképzelt dolog vizuális 

megjelenítése; különböző 

anyagok használata a 

kifejezés szándékával; 

képzeletbeli helyek, terek 

megjelenítése; 

meseszereplők megjelenítése 

különféle technikákkal. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Természet, vidék, környezet, táj, növény, állat, felelősség, gondozás, védett 

növény és állat, természetvédelem. Kicsi, nagy, óriási, közel, távol, múlt, 

jövő, mese, álom, képzelet, jó, rossz, gonosz, harc. 

 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei akét 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló életkorának megfelelő reális képpel rendelkezik saját külső 

tulajdonságairól, tisztában van legfontosabb személyi adataival.  

Átlátja társas viszonyainak alapvető szerkezetét.  

Képes érzelmileg kötődni környezetéhez és a körülötte élő emberekhez. 
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Képes kapcsolatba lépni és a partner személyét figyelembe véve 

kommunikálni környezete tagjaival, különféle beszédmódokat tud 

alkalmazni. 

A beszélgetés során betartja az udvarias társalgás elemi szabályait. 

Érzi a szeretetkapcsolatok fontosságát. 

Érzi, hogy a hagyományok fontos szerepet játszanak a közösségek 

életében. 

Törekszik rá, hogy érzelmeit a közösség számára elfogadható formában 

nyilvánítsa ki. 

Képes átélni a természet szépségét, és érti, hogy felelősek vagyunk a 

körülöttünk lévő élővilágért. 

Képes rá, hogy érzéseit, gondolatait és fantáziaképeit vizuális, mozgásos 

vagy szóbeli eszközökkel kifejezze. 

Tisztában van vele és érzelmileg is képes felfogni azt a tényt, hogy más 

gyerekek sokszor egészen más körülmények között élnek, mint ő. 

Meg tudja különböztetni egymástól a valóságos és a virtuális világot.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉNEK-ZENE 

B változat 
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1–4. évfolyam 

 

A zenei nevelés általános és legfőbb célja az érzelmi, értelmi és jellemnevelés, az igényes zene 

bemutatása és megszerettetése, kulcsot adva a tanulóknak az éneklésen, zenélésen keresztül 

történő megismeréshez, megértéshez.  

A közös éneklés, muzsikálás élményének megteremtésén túl, melynek révén megvalósul 

a befogadás és az önkifejezés, valamint az egymásra figyelés harmóniája, hangsúlyt kap a 

közvetlen cselekvés, alkotás, önkifejezés folyamata, mely színesíti a fantáziát, formálja az 

ízlést. 

A zenei jelrendszerek megismerése és alkalmazása a zene megértését, befogadását segíti. 

A magyar népzene, a nemzeti hagyományok, a zenetörténeti korszakok legfontosabb 

jellemzőinek megismerésén keresztül önálló zenei világkép alakul ki, fejlődik a kritikai 

képesség, a nemzeti identitástudat. 

Az 1–4. évfolyamok feladata, hogy megalapozzák a zenei nevelést, a zene 

megszerettetéséhez és az egyes zeneművek élményt nyújtó megismeréséhez vezető út 

kialakítását segítsék. A mozgással, tánccal, játékkal egybekötött csoportos éneklés, a közös 

muzsikálás az egymásra figyelés és a közösségformálás rendkívüli lehetőségét biztosítja. Ebben 

az oktatási szakaszban történik az éneklési kultúra megalapozása, a helyes testtartás és légzés, 

a jó fizikai állóképesség kialakítása, illetve erősítése. A ritmusjátékok, az énekléshez 

kapcsolódó különféle mozgások gyorsan és látványosan segítik az esztétikus, jól koordinált 

mozgást. A zenei emlékezet, a belső hallás fejlesztése, a zenei ismeretek elsajátítása megteremti 

a játékos alkotás, a zenei improvizáció feltételét. A testhangszerek, 

ritmushangszerek/hangszerek használata fejleszti a hangszínhallást, figyelemre, koncentrációra 

nevel. A zenehallgatás az auditív befogadás fejlesztésének eszköze, és a gyermeki élményvilág 

fontos része. A néphagyományok, népszokások a zenei anyanyelv megismerésében, a nemzeti 

azonosságtudat megalapozásában töltenek be fontos szerepet. 

A gyermekek csoport előtti éneklése, hangszeres előadása módot ad az egyéni készségek 

kibontakoztatására, a helyes önértékelés kialakítására és a kiemelkedő adottságú gyermekek 

fejlesztésére. 

A heti 2 óra lehetőséget biztosít arra, hogy a zenei írás-olvasás ebben a képzési 

szakaszban azonos súllyal szerepeljen. 

Az 5–8. évfolyamok feladata, hogy megszilárdítsák a zenei alapműveltséget. A heti 1 

órában megváltozik a fejlesztési feladatok szerkezete. Az éneklésre fordítható időkeret 

csökken, a befogadói kompetenciák fejlesztésére és a zenehallgatásra, zeneművek 

megismerésére fordítható idő növekszik. Az elméleti ismeretanyag a 7–8. osztályok felé 

haladva folyamatosan csökken, a kottaolvasás gyakorlata fokozatosan eltolódik a felismerő 

kottaolvasás felé. 

A 9–10. és 11–12. osztályokban, bár énekes és generatív tevékenységekhez 

kapcsolódóan, de tovább folytatódik a hangsúly áthelyeződése a befogadói kompetenciák 

irányába.  

A zenei nevelés célja is átalakul, előtérbe kerül a zene önálló értelmezésének segítése. 

Cél, hogy a tanulók a zenei műalkotások megismerése révén helyesen tájékozódjanak korunk 

kulturális sokszínűségében, értelmezni tudják a zene különféle funkcióit, valamint a médiában 

és a filmművészetben betöltött szerepét. Elvárás, hogy zenei dokumentumok gyűjtésével 

fejlődjön rendszerezési és feldolgozási készségük, képesek legyenek önálló vélemény, értékelés 

megfogalmazására.  

A zenehallgatás feladata elsősorban a tájékozódás, az összefüggések, a zenei fejlődés 

láttatása, az önálló gyűjtőmunkára és véleményalkotásra késztetés. Szerepe a művek 

megismerésén, elemzésén keresztül a kultúrabefogadás szándékának erősítése. 
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Általánosságban véve: a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott fejlesztési követelmények 

alapján minden órának része az éneklés, megfelelő egyensúlyban a zenei írás és kottaolvasás, a 

zenei generatív készségek fejlesztése és fenntartása, valamint a zenehallgatás kapcsán nyert 

zenei ismeretek, kompetenciák, az esztétikai fogékonyság bővítése.  

A zenepedagógiai tevékenység részben a tanulók iskolában, részben az iskolán kívül 

szerzett zenei tapasztalataira, zenei élményeire, illetve, adott esetben, zenei gyakorlatára épül. 

A személyi és szervezeti adottságok feltételei szerint ösztönzi a tanulókat énekkar(ok)ban és 

más önszerveződő zenei együttesekben való részvételre. Támogatja a közös zenei élményeken, 

hangversenyeken, táncházakban való részvételt. 

A kerettantervek által előírt tartalmak a tantárgyak számára rendelkezésre álló időkeret 

kilencven százalékát fedik le. Egy heti két (évi 72) órás időkerettel rendelkező tantárgy 

kerettanterve tehát évi 7 óra szabad időkeretet biztosít a tantárgy óraszámán belül a 

pedagógusnak, melyet a helyi igényeknek megfelelően, a kerettanterven kívüli tantárgyi 

tartalommal tölthet meg. 

A táblázatokban két évre vonatkozó órakeretek vannak feltüntetve, melyek a különböző 

tevékenységek egymáshoz viszonyított arányát is jelzik. 

A tematikai egységek és a közműveltségi tartalmak az oktatás gyakorlatában átfedik 

egymást. A tagolás a Nemzeti alaptanterv fejlesztési feladatai alapján készült, a jobb 

áttekinthetőséget szolgálja. A fejlesztési célok a tanítás során mindig az előző ismeretanyagra, 

elért fejlesztésre építve, komplex módon jelennek meg.  

Az ének-zene tantárgy a Nemzeti alaptantervben meghatározott fejlesztési területek, 

nevelési célok közül az alábbiak megvalósításához járul hozzá hatékonyan:  

– erkölcsi nevelés (az emberi kapcsolatok normáinak és szabályainak elfogadása és a 

cselekvés mércéjévé tétele); 

– nemzeti öntudat, hazafias nevelés (hagyományok, ünnepek, szokások ismerete, 

különböző kultúrákkal való ismerkedés és azok tisztelete);  

– állampolgárságra és demokráciára nevelés (önmaguk elhelyezése a közösségben, a 

szabályok fontosságának megértése, a tanulótársak, a szűkebb-tágabb közösség 

önkéntes aktivitással történő segítése);  

– az önismeret és társas kultúra fejlesztése (kommunikációs képességek, a társakkal 

való együttműködés képessége, a mások iránt érzett felelősség és empátia);  

– testi és lelki egészségre nevelés (kiegyensúlyozott és harmonikus személyiség 

fejlesztése, a mozgással erősített testtudat, érzelmi intelligencia);  

– médiatudatosságra nevelés (választékosság, fejlett ízlésvilághoz tartozó szelekciós 

képesség, motiváció az értékes médiatartalmak befogadására).  

A kulcskompetenciák fejlesztésében az ének-zene tárgy az alábbiakhoz járul hozzá a maga 

eszközeivel:  

– esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség;  

– anyanyelvi kommunikáció;  

– idegen nyelvi kommunikáció (5–12. osztály); 

– matematikai kompetencia; 

– digitális kompetencia (9–12. osztály);  

– szociális és állampolgári kompetencia; 

– kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia; 

–  hatékony, önálló tanulás (11–12. osztály). 

2. évfolyam 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei reprodukció I. 

Éneklés 
Órakeret  

35 

  10% 
- 

Előzetes tudás 
Óvodából hozott gyermekjátékok, gyermekversek, 

gyermekdalok. 

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az éneklési készség fejlesztése, az éneklési kultúra 

kialakítása. 

Alapvető fejlesztési cél a dalok szövegtartalmat kifejező 

megszólaltatása, a szép éneklés, egységes hangzás 

kialakítása helyes légzéssel és artikulációval, pontos 

dalkezdéssel és zárással. 

A népzenei anyag, a népi gyermekjátékok és a 

gyermekdalok feldolgozása énekléssel, ritmikus mozgással, 

valamint néptánccal, szabad mozgásos improvizációval.   

Daléneklés könnyű osztinátó kísérettel emlékezetből és 

kottából. Könnyű kétszólamú művek éneklése. 

Hangszeres kíséret alkalmazása a zenei anyag 

megszólaltatásában. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 

Éneklési készség fejlesztése: 
Megfelelő testtartás, helyes légzés és artikuláció, érthető 

szövegmondás. 

Homogén hangzás kialakítása, tiszta intonáció. 

Kifejező előadásmód, helyes frazeálás.  

Dalkezdés megadott hangról és tempóban, pontos 

indítással.  

Éneklés c’– d” hangterjedelemben, egyenletes tempóban. 

 

Többszólamú éneklési készség fejlesztése: 

Második szólamként alaphang (orgonapont) éneklése, 

kérdés-felelet játékok, hangutánzó dallam-osztinátók, 

ritmus-osztinátók, hangszeres kíséretek, quodlibetek stb.  

Egyszerű népdalkánonok. 

 

A daltanítás módszerei:  

Hallás utáni daltanítás. 

Daltanítás jelrendszerről. 

 

Zenei anyag: 

Népi gyermekjátékok: 

mondókák, kiolvasók, csujogatók, sétálók, szerepváltó és 

párcserélő körjátékok, leánykérő játékok, hidas játékok, 

különféle vonulások stb. bi-, tri-, tetra- pentaton, illetve bi-

, tri-, tetra-, penta- hexachord hangkészlettel. 

Magyar népdalok:  

Magyar nyelv és 

irodalom: 

gyermekversek, 

szókincsbővítés, 

érthető szövegejtés, 

helyes artikuláció. 

 

Matematika: páros 

számok. 

 

Erkölcstan: 

szabálytudat 

erősítése.  

 

Környezetismeret: 

környezetünk, 

állatok, növények a 

gyermekdalokban, 

népdalokban. 

 

Dráma és tánc: népi 

gyermekjátékok, 

szerepjátékok, 

népdal és néptánc 

kapcsolata. 
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névnapköszöntők, csúfolódók, tréfás dalok, párosítók stb. 

Megzenésített versek, megszövegesített olvasógyakorlatok, 

illetve biciniumok: 

Kodály Zoltán, Bárdos Lajos, Járdányi Pál, Ádám Jenő 

stb. művei. 

Más népek dalai az alábbi kiadványok alapján: 

Forrai Katalin: Szomszéd népek dalai (Tankönyvkiadó, 

1965.) 

Forrai Katalin: Európai gyermekdalok I-II. (Holnap 

Kiadó, 1999.) 

Olvasógyakorlatok az alábbi kiadványok alapján: 

Kodály Zoltán: 333 olvasógyakorlat (Editio Musica 

Budapest, 1962.) 

Kodály Zoltán: Ötfokú zene II. (Editio Musica Budapest, 

1958.) 

Vizuális kultúra: a 

népi tárgykultúra.  

 

Testnevelés és 

sport: mozgás, tánc, 

játék, 

mozgáskoordináció. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Testtartás, légzés, artikuláció, frazeálás, intonáció.  

Gyors-lassú, halk-hangos, magas-mély, kérdés-felelet, 

kezdőhang-záróhang ellentétpárok. 

Gyermekdal, népdal, quodlibet, kánon, bicinium.  

Egyenletes mérő, tempó, ritmus, osztinátó. 

Hangmagasság, dallam, dallamfordulat, dallamrajz, 

dallamsor, kíséret, ismétlés, variáció. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció II. 

Generatív (önállóan és/vagy csoportosan 

alkotó), kreatív zenei tevékenység 

Órakeret  

7,5 

  10% 

 

- 

Előzetes tudás 

Kisgyermekkori zenei élményanyag. Gyermekjátékok, 

gyermekversek, gyermekdalok. Ezekhez kapcsolódó (testi) 

nagymozgások, valamint hangutánzó dallam- és 

ritmusmotívumok.  

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A zene és a szöveg, a zene és a mozgás, a zenei és a képi 

kifejezés összekapcsolása. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 

Mozgásfejlesztés: 
Koordinált ritmikus mozgás, térérzékelés fejlesztése.  

Egyenletes mérőütés alkalmazása.  

Tempóváltozások érzékelése és reprodukciója.  

Metrikus és kisebb formai egységek érzékelése.  

Játékos feladatok megoldása alapritmusokkal és 

hangokkal.  

 

Generativitás fejlesztése:  
Kisebb formai egységek, motívumok, azonosságok, 

hasonlóságok, különbözőségek, ismétlődés, variáció 

(ritmikai, tempóbeli, dinamikai, dallami, karakterbeli) 

megfigyeltetése és tudatosítása. 

Megadott szövegekre (pl. versek) ritmus és dallam 

rögtönzése. 

Megadott dallamokhoz variációk fűzése. 

Képekhez dallam és ritmus társítása. 

 

Hallásfejlesztés: 
Hangrelációk érzékeltetése nagymozgással, reláció térbeli 

mutatásával, kézjellel. 

Ellentétpárok, pl. csend és hang, beszéd és énekhang, 

hangos és halk, mély és magas, rövid és hosszú érzékelése 

és reprodukciója. 

A tanult dalokból a dallam kiemelésének képessége: 

– két-, három- és négyfokú dallamfordulatok: s-m; 

s-l; l-s-m; s-m-d; m-r-d; r-d-l,; m-r-d-l,; d-s,-l, 

– ötfokú dallamfordulatok: lá-pentaton (s-m-r-d-l,), 

dó-pentaton  

(l-s-m-r-d), lefutó dó-pentachord (s-f-m-r-d), 

illetve lefutó  

lá-pentachord (m-r-d-t,-l,).  

Belső hallást fejlesztő énekes gyakorlatok: dallambújtatás, 

dallamelvonás. 

Zenei memória fejlesztése: 

Játékos memóriagyakorlatok megadott ritmus- és 

dallamfordulatokkal. 

 

Ritmikai készség fejlesztése: 
Egyenletes mérő és a dal ritmusának hangoztatása (nagy 

testi mozgással, testhangszerekkel, ritmushangszerekkel). 

Ritmusmotívumok hangoztatása testhangszerekkel és 

ritmushangszerekkel. Ritmus-osztinátó, ritmusolvasás, 

ritmusfelelgetés, ritmuspótlás, ritmuslánc, ritmus-

memoriter. 

Magyar nyelv és 

irodalom:  

gyermekversek, 

szókincsbővítés. 

 

Vizuális kultúra: 

ritmus a vizuális 

kultúrában. 

 

Testnevelés és sport: 

mozgás, tánc, játék, 

mozgáskoordináció, 

mozgásimprovizáció. 
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Komplex mozgásfejlesztés egyszerű tánclépésekkel 

(kilépések, kijárások), a ritmus változatos 

megszólaltatásával (nagy mozgásokkal). 

Ütemhangsúly érzékeltetése ütemezéssel.  

Gyors, lassú és tempóváltás érzékeltetése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Egyenletes mérő, tempó, ütem, ritmus.  

Hangmagasság, dallam, dallamfordulat, dallamrajz, motívum.  

Azonosság, hasonlóság, különbözőség, ismétlés, variáció, 

rögtönzés. 

 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció III. 

Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti 

ismeretek 

Órakeret  

7,5 

  10% 
4 

Előzetes tudás 
Gyermekjátékok, gyermekversek, gyermekdalok. 

Életkornak megfelelő ritmusérzék, zenei hallás.  

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A daltanulás módjai. A hang szolmizációs elnevezése, a 

kézjel használata.  

Grafikus notáció, ötvonalas rendszer. 

A zenei írásban és olvasásban használatos jelrendszer: 

ritmusírás, betűkotta és hangjegy. 

Belső hallás fejlesztése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 

A zeneelméleti ismeretek megszerzése az előkészítés – 

tudatosítás – gyakorlás/alkalmazás hármas egységében 

történik. 

 

Grafikus notáció: 

A test- és ritmushangszerek dinamikájának (erősebb-

halkabb reláció, a hang kicsengése, elhalása), a hangok 

megszólalási gyakoriságának (egyenletesség, sűrűsödés, 

ritkulás), a hangszín, a hangzás (pl. gömbszerű kiterjedés) 

jelekkel (pont, vonal, folt) történő ábrázolása. 

 

Ritmikai elemek, metrum: 

Mérőütés. 

Magyar nyelv és 

irodalom: jelek és 

jelrendszerek 

ismerete. 

 

Vizuális kultúra: 

jelek, jelzések 

értelmezése. 
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Ritmikai elemek elnevezése, gyakorlóneve és jele: 

negyedérték (tá), nyolcadpár (ti-ti), negyed szünet (szün), 

félérték (tá-á) és félértékű szünet (szü-ün).  

A hangsúlyos és hangsúlytalan ütemegységek 

megkülönböztetése. 

Ütem, ütemmutató, ütemvonal, ismétlőjel, záróvonal.  

A 2-es ütem. 

 

Dallami elemek: 

Szolmizációs hangok: l-s-m-r-d-l,-s, 

A szolmizációs hangok kézjele, betűjele, a hangjegyek 

elhelyezése az ötvonalas rendszerben. 

A vonalrendszer megismertetése: öt vonal, négy vonalköz, 

alsó pótvonal. 

Hangjegyszár irányának megfigyeltetése, a notáció helyes 

alkalmazása.  

Lépés és ugrás megkülönböztetése. 

Ritmusfejlesztés. 

Kézjelről szolmizálás. 

Ritmusírás. 

Kottaírás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mérőütés, ütemmutató, 2-es ütem, ütemvonal, ismétlőjel, 

záróvonal. 

Szolmizációs név, kézjel, betűjel, hangjegy, hangjegy szára. 

Vonalrendszer, vonal, vonalköz, pótvonal. 

 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei befogadás I. 

A befogadói kompetenciák fejlesztése 
Órakeret  

7,5 

  10% 
- 

Előzetes tudás 

Akusztikus tapasztalatok a környezet zörejeiről, hangjairól, 

emberi hangokról. Hallás utáni tájékozódás térben: irány és 

távolság megnevezése. Zenehallgatási élmények korai 

gyermekkorból. 

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A zenehallgatásra irányuló figyelem,a koncentráció 

képességének kialakítása, a zenei emlékezet, a zenei fantázia 

fejlesztése. A hangszínhallás és a többszólamú hallási készség 

fejlesztése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 

A figyelem képességének fejlesztése:  

Kezdés és befejezés megfigyeltetése és érzékeltetése a 

szabad mozgásban.  

Különböző tempójú, táncos karakterű klasszikus 

zenedarabokhoz tánc, vagy szabad mozgás rögtönzése. 

Környezetismeret: 

természetünk és 

környezetünk 

hangjai, 

hangutánzás. 
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Dinamikai ellentétpárok, hirtelen hangerőváltás 

megkülönböztetése, fokozatos dinamikai erősödés és 

halkítás megfigyeltetése és reprodukálása játékos 

feladatokkal. 

Tempókülönbségek és tempóváltások megfigyelése, 

összehasonlítása és reprodukciója. 

A hangszínhallás és a többszólamú hallás fejlesztése: 

Természetünk és környezetünk hangjainak felismerése.  

Az emberi hang magasságának (magas, mély) és 

hangszínének (gyermek, női és férfi) megkülönböztetése. 

Az élő zene és a gépzene hangzásának megkülönböztetése.  

A hangszerek hangjának felismerése: furulya, citera, 

zongora, hegedű, fuvola, fagott, gitár, dob, triangulum, 

réztányér. 

Ritmushangszerek kezelése.  

Tanult dalok felismerése különböző hangszerek 

megszólaltatásában.      

Intellektuális munka:  

A dalok szövegének értelmezése, a dalszövegekhez vagy 

zeneművekhez kapcsolódó dramatizált előadás (drámajáték, 

báb).  

A zene keltette gondolatok vizuális megjelenítése (festés, 

formázás). 

 

Dráma és tánc: 

dalszövegekhez 

kapcsolódó 

dramatizált előadás, 

szabad mozgásos 

improvizáció. 

 

Vizuális kultúra: 

zenével kapcsolatos 

élmények vizuális 

megjelenítése.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Zajok, zörejek, zenei hangok. 

Kezdés-befejezés; hangerő, hangerőváltozás; tempó, 

tempóváltás.  

Gyermek-, női és férfihang; hangszer, hangszín. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei befogadás II. 

Zenehallgatás 
Órakeret  

7,5 

  10% 3 

Előzetes tudás 
Befogadói kompetenciák a korosztálynak és az átélt 

zenei élményeknek megfelelően. 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Zeneművek jellegének, karakterének megkülönböztetése 

az ismétlődő zenehallgatások során. 

Esztétikai és érzelmi kompetencia fejlesztése a tanult 

énekes anyagok segítségével, valamint azok vokális és 

hangszeres feldolgozásainak megismerésével.  

Az életkornak megfelelő zeneművek meghallgatása. 

Szabad mozgás-improvizáció.  

Cselekményes és programzene feldolgozása, a szereplők 

jellemének zenei eszközökkel történő azonosítása. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 

ZENEHALLGATÁSI ANYAG Magyar nyelv és 

irodalom: 
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Az osztály énekes és generatív tevékenységeihez, valamint 

a befogadói kompetenciák fejlesztéséhez kapcsolódóan:  

 

Természetünk és környezetünk hangjai, benyomások a 

zenéről: csend és hang, beszéd és ének, gyors-lassú, hangos-

halk, magas-mély stb. 

 

Népzene: 

a tanult magyar gyermekdalok, népdalok eredeti 

felvételekről, illetve kortárs népzenészek, gyermekek 

előadásában (pl. regölés, galgamácsai gyermeklakodalmas), 

más népek zenéi.  

Népdalok feldolgozásai (válogatás Bartók Béla: 

Gyermekeknek című sorozatából, Kodály Zoltán és Bárdos 

Lajos gyermekkaraiból, biciniumaiból). 

 

Cselekményes zene, programzene (DVD, illetve 

videofelvételekről): 

 Csajkovszkij, P. I.: Diótörő – balett (részletek) 

Purcell, H.: Dido és Aeneas – részletek  ( Boszorkány-duett,  

Barlang-jelenet, Matróztánc, Dido búcsúja).  

 

Különböző stíluskorszakokból válogatott művek: 

Banchieri, A.: Az állatok rögtönzött ellenpontja 

(Contrappunto bestiale alla mente) 

Rameau, J. P.: A tyúk (La poule) 

Telemann, G. P.: Békák (Les Rainettes) 

Mozart, L.: Gyermekszimfónia (Berchtesgadener Musik) 

Mozart, W. A.: C-dúr variáció (Ah, vous dirai-je, Maman), 

KV. 265. 

Rimszkij-Korszakov, N. A.: A dongó (részlet a Mese 

Szaltán cárról című operából) 

Honegger, A.: Pacific 231 

Ravel, M: Lúdanyó meséi (Ma mère l’oye) – részletek  

Bartók B.: Gyermekeknek – részletek  

Bartók B.: Mikrokozmosz – részletek  

Bartók B.: Gyermek- és nőikarok – Héjja, héjja, karahéjja! 

Kodály Z.: Gyermekkarok – Héja, Katalinka, Gólya-nóta, 

Táncnóta, Méz, méz, méz  

Kurtág Gy.: Játékok – részletek  

 

A zenehallgatás történhet élő zenei bemutatással, vagy 

felvételről (audio, video). 

A felsorolás a minimális követelményeket határozza meg. A 

zeneművek megadott listája a tanár egyéni választása alapján 

bővíthető. A megadott művek egy része olyan terjedelmű, 

hogy az ének-zene óra keretei között csak részletek 

meghallgatására van mód. A megfelelő részletek 

kiválasztásához a fejlesztési céloknál meghatározott 

tartalmak adnak iránymutatást. 

zeneművek 

tartalma, 

cselekménye.  

Szereplők 

jellemábrázolása. 

 

Dráma és tánc: 

cselekményes 

zenék, 

programzenék 

dramatizált 

megjelenítése, pl. 

bábozás, 

pantomim. 

 

Vizuális kultúra: 

zenével 

kapcsolatos 

élmények vizuális 

megjelenítése. 
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Hangverseny. 

Ünnepi zenék hallgatása és megtanulása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Énekes zene, hangszeres zene. 

Zenei karakter, népdalfeldolgozás. 

 

 

 

A fejlesztés 

várt 

eredményei a 

két évfolyamos 

ciklus végén 

A tanulók képesek 60 gyermekdalt és népdalt emlékezetből, a 

kapcsolódó játékokkal, c’–d” hangterjedelemben előadni.  

Képesek kifejezően, egységes hangzással, tiszta intonációval énekelni, 

és új dalokat megfelelő előkészítést követően, hallás után megtanulni.  

Kreatívan vesznek részt a generatív játékokban és feladatokban. Érzik az 

egyenletes lüktetést, tartják a tempót, érzékelik a tempóváltozást. A 2/4-

es metrumot helyesen hangsúlyozzák. 

Felismerik és lejegyzik a tanult zenei elemeket (ritmus, dallam).  

Pontosan, folyamatosan szólaltatják meg a tanult ritmikai elemeket 

tartalmazó ritmusgyakorlatokat csoportosan és egyénileg is.  

Szolmizálva éneklik a tanult dalok stílusában megszerkesztett rövid 

dallamfordulatokat kézjelről, betűkottáról és hangjegyről. Megfelelő 

előkészítés után hasonló dallamfordulatokat rögtönöznek. 

Képesek társaikkal együtt figyelmesen zenét hallgatni. 

Megfigyelésekkel tapasztalatokat szereznek, melyek az egyszerű zenei 

elemzés alapjául szolgálnak. Különbséget tesznek az eltérő zenei 

karakterek között. 

Fejlődik hangszínhallásuk. Megkülönböztetik a furulya, citera, zongora, 

hegedű, fuvola, fagott, gitár, dob, triangulum, réztányér, a 

testhangszerek és a gyermek-, női, férfihang hangszínét. Ismerik a 

hangszerek alapvető jellegzetességeit. Szívesen és örömmel hallgatják 

újra, és dramatizálják a meghallgatott zeneműveket.  

 

Tárgyi feltételek: 

 Szaktanterem pianínóval vagy zongorával 

 Megfelelő nagyságú tér a mozgáshoz, énekes játékokhoz 

 Ötvonalas tábla 

 Ritmushangszerek 

 Jó minőségű CD- és DVD-lejátszó, erősítő, hangszórók 

 Számítógép internetkapcsolattal, projektorral 

 Hangtár 

 Kottatár 
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TESTNEVELÉS 

2. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Előkészítő és preventív mozgásformák 

Órakeret 

10 óra + 

folyamatos 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A testnevelés optimális tanulási környezetének kialakítása. 

Az elemi kommunikációs szabályok, formák és jelek megismertetése. 

A testi és lelki egészségért való személyes felelősség megalapozása. 

A mozgáskoordináció fejlődésével a test- és térérzékelés javítása, az 

izomtudat kialakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Térbeli alakzatok és kialakításuk (rendgyakorlatok): 

Egy- és kétsoros vonal, sor, oszlop, többes oszlopok, félkör és kör 

alakzatok, (szét)szórt alakzat, nyitódás, zárkózás, fordulatok helyben, 

mozgás körben és különböző mozgásútvonalon.  

Gimnasztika: 

Bemelegítő és levezető gyakorlatok egyénileg, párban és társakkal, 

eszközök felhasználásával vagy eszköz nélkül. Egyszerű nyújtó, 

erősítő és lazító, szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok 

végrehajtása az ízületi és gerincvédelmi szabályoknak megfelelően 

eszközzel vagy eszköz nélkül. Tudatos izomfeszítés, nyújtás és 

ernyesztés, légzőgyakorlatok. Alapvető tartásos és mozgásos 

szakkifejezések megismerése, elsajátítása és végrehajtása.Játékos 

gyakorlatsorok zenére, zenés gimnasztika. 

Keringésfokozó feladatok; játékos, zenés gimnasztika; 

gyermekaerobik gyakorlatsorok erőfejlesztő és aerob állóképesség-

fejlesztő jelleggel. Ízületi mozgékonyságfejlesztés, aktív és passzív, 

dinamikus és statikus nyújtó gyakorlatokkal. Koordinációfejlesztő 

finommotoros gyakorlatok különféle eszközökkel. Testséma- és 

testérzékelés-fejlesztő játékos gyakorlatok. 

Játék: 

A térbeli tudatosságot és a testtudatot alakító, koordinációfejlesztő 

szerepjátékok, szabályjátékok és feladatjátékok kreatív, kooperatív, 

valamint versenyjelleggel. Keringésfokozó és testtartásjavító játékok. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés: 

Preventív, szokásjellegű tevékenységformák végzése egyedül, párban 

és csoportban.  

Motoros tesztek végrehajtása. 

A biomechanikailag helyes testtartást kialakító és fenntartó 

gyakorlatok. 

Aktív, mozgásos relaxációs gyakorlatok és az interaktív relaxáció 

gyakorlatai. 

Matematika: számtan, 

térbeli tájékozódás, 

összehasonlítások, 

geometriai alakzatok. 

 

Környezetismeret: 

testünk, 

életműködéseink, 

tájékozódás, 

helymeghatározás, az 

emberi szervezet 

megfigyelhető 

ritmusai. 

 

Vizuális kultúra: 

megismerő és 

befogadó képesség, 

közvetlen tapasztalás 

útján szerzett 

élmények 

feldolgozása, 

látványok 

megfigyelése, leírása. 
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ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A bemelegítés és levezetés helyének és szerepének megértése.  

A fizikai terhelés és a fáradás jeleinek felismerése.  

Elemi ismeretek a szívről, a csontozatról és az izomzatról. 

A biomechanikailag helyes testtartás jellemzőinek, a medence 

középhelyzetének, az iskolatáska-hordás gerinckímélő módjának 

megismerése. A motoros tesztekkel kapcsolatos alapvető ismeretek. 

Alapvető tartásos és mozgásos elemek szakkifejezéseinek megértése, 

a testrészek ismerete. 

Higiéniai alapismeretek: izzadás, mosakodás, váltócipő.  

Relaxációs alapismeretek: ellazulás, nyugalom, jó közérzet. 

Környezettudatosság: takarékosság, öltözői rend, saját felszerelés és 

a sporteszközök megóvása. 

Személyes felelősség: alapvető szabályrendszer, a feladatok 

megindítását és megállítását jelző kommunikációs jelek felismerése 

és alkalmazása, baleset-megelőzés alapvető szabályainak 

megismerése, rendszabályok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Bemelegítés, levezetés, fáradás, pihenés, feszítés, nyújtás, erősítés, 

ernyesztés, alakzat, testtartás, fájdalomküszöb, relaxáció, testrész, 

egészség, higiénia, felelős viselkedés, erő, lábtorna, izomláz, 

folyadékpótlás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák 

Órakeret 

37,5 

óra+2,5 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az alapvető mozgáskészségek tanulásának folyamatában a 

cselekvésbiztonság formálása. 

Az egyéni, a páros és a csoportos tanuláshoz szükséges személyes és 

szociális kompetenciák fejlesztése. 

A mozgástanulás folyamatában a természetes hely- és helyzetváltoztató 

mozgásminták változatos és stabil végrehajtásának elérése - lehetőség 

szerint – a Kölyökatlétika mozgásanyagának beépítésével. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Járások, futások, oldalazások, szökdelések és ugrások: 

Helyben és haladással az ütközések elkerülésével; különböző 

irányokban és sebességgel; megindulásokkal és megállásokkal;irány- 

és sebességváltással; meghatározott, majd önállóan alkotott 

mozgásútvonalakon;dinamikus kar- és lábmozgásokkal 

összekötve;akadályok leküzdésével; dalra, énekre, zenére; menekülő, 

üldöző feladatokkal.Utánzó mozgások. 

Egyszerű, 24 mozgásformából álló helyváltoztató mozgássorok 

egyénileg, párban és csoportban végrehajtva. Ugrások és 

Matematika: térbeli 

tájékozódás, 

síkidomok, törtek 

alapjai. 

 

Környezetismeret: 

tájékozódási 

alapismeretek. 
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szökdelések, talajra érkezések. Helyváltoztató mozgások egyszerűbb 

akadálypályán. 

Járás, futás, oldalazás, szökkenés, szökdelés egy és két lábon, 

kettőzött szökdelés, galoppszökdelés mint alapvető természetes 

mozgáskészségek, valamint kombinációik végrehajtása. 

Lendítések és körzések: 

Különböző testrészekkel; testhelyzetekben; irányokba; tempóban; 

ritmusban végrehajtott mozdulatok gyakorlása. 

Hajlítások és nyújtások: 

Testrészek, ízületek differenciált hajlítása és nyújtása; 

szimmetrikusan, aszimmetrikusan; különböző testrészek hajlítása és 

nyújtása helyváltoztató és egyéb helyzetváltoztató mozgások közben; 

hajlítások és nyújtások összekapcsolása futásból felugrással, illetve 

eszközhasználattal. 

Fordítások és fordulatok: 

Fordítások különböző testrészekkel, ellentétesen („csavarodások”); 

fordítások és fordulatok különböző kiinduló helyzetekből; negyed, 

fél, háromnegyed és egész fordulat helyben, ugrással; fordítások és 

fordulatok párban, tükörképben és azonosan; fordulatok különböző 

helyváltoztató mozgások közben, különböző eszközökkel és 

eszközökön. 

Tolások és húzások: 

Toló és húzó mozdulatok helyben, különböző erőkifejtéssel, 

testrészekkel és eszközökkel; nagyobb tömegű eszközök húzása és 

tolása fokozódó erőkifejtéssel, csoportosan. Közös egyensúlyi 

helyzetek megtalálása párokban toló és húzó mozdulatokkal. 

Különböző testrészek emelése párokban. 

Emelések és hordások: 

Társemelések és társhordások 3-4 fős csoportokban, párokban. 

Különböző eszközök emelése és hordása az ízület- és gerincvédelem 

alapelveinek megfelelően. 

Függés- és lengésgyakorlatok: 

Mászókötélen, bordásfalon, alacsonygyűrűn, KTK-n, egyéb játszótéri 

eszközökön az egyéni kompetenciáknak megfelelően; 

„vándormászás” függőállásban vagy függésben.  

Egyensúlygyakorlatok: 

Különböző testrészeken és testhelyzetekben stabil és egyenetlen 

felületen; talajon, vonalon és különböző eszközökön, szereken 

fokozatosan nehezedő feltételek mellett (alátámasztás szélességének 

csökkentése, eszközmagasság, dinamikus kar- törzs- és 

lábgyakorlatok bekapcsolása, helyben és haladással, fordulattal stb.); 

szimmetrikus és aszimmetrikus helyzetekben; közös súlypont 

megtalálásával párokban. Egyensúlyi helyzetek megtalálása lassú 

hely- és helyzetváltoztató mozgásokból; eszközök egyensúlyban 

tartása helyben különböző testrészekkel, illetve eszközökkel; egyéb 

egyensúlygyakorlatok. 

Gurulások, átfordulások: 

Vízszintes tengely és hossztengely körül; különböző testrészeken, 

irányokba és sebességgel; társsal, társakkal; különböző kiinduló 

helyzetekből, előzetes vagy utólagos mozgással összekapcsolva. 

Vizuális kultúra: 

vizuális 

kommunikáció. 
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Támaszok: 

Karhajlítások és nyújtások támaszhelyzetekben; testsúlymozgatások 

(testsúlyáthelyezések), támlázás helyben különböző testhelyzetekben. 

Haladás kéztámaszos helyzetekben (utánzó mozgásokkal is): talajon, 

különböző irányokba, sebességgel, mozgásútvonalakon, 

mozgásirányokba; szerekre fel, szerekről le, szereken át; lépegetések 

kézzel és lábbal különböző támaszhelyzetekben; csúszások, 

kúszások, mászások, átbújások; talicskagyakorlatok; fel-, le-, 

átmászások eszközökre. 

A természetes hely- és helyzetváltoztató mozgásokat alkalmazó 

játékok: 

Szerepjátékok, szabályjátékok, feladatjátékok, alkotó, kreatív és 

kooperatív játékok, népi gyermekjátékok megismerése. A közösség 

összteljesítményén alapuló versenyjátékok alkalmazása. A saját 

egyéni teljesítmény túlszárnyalását célzó versenyfeladatok. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A térbeli tudatosság (érzékelés): elhelyezkedés a 

térben;mozgásirány;a mozgás horizontális síkjai; a mozgás 

végrehajtásának útvonala;a mozgás kiterjedése. 

Az energiabefektetés tudatossága: idő, sebesség; erőkifejtés; lefutás 

fogalmak ismerete. 

Kapcsolatok, kapcsolódások: testrészekkel;tárgyakkal és/vagy 

társsalvagy társakkal végzett gyakorlatok ismerete. 

A tematikus területhez kapcsolódó mozgásos feladatok elnevezései. 

Az egyes mozgások vezető műveleteinek, tanulási szempontjainak 

fogalmi ismerete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hely- és helyzetváltoztató mozgás, járás, futás, oldalazás, szökdelés, ugrás, 

lendítés, körzés, hajlítás, nyújtás, fordítás, fordulat, tolás, húzás, emelés, 

hordás, függés, lengés, egyensúlyozás, gurulás, átfordulás, támasz, 

mozgásirány, mozgásútvonal, mozgássík, erőkifejtés, lendület, mozgásos 

játék, játékszabály, játékszerep. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Manipulatív természetes mozgásformák 

Órakeret 

27 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A sporteszközök balesetmentes használatának rögzítése.  

Az egyéni képesség- és készségszinthez igazodó eszközhasználati 

formák kihívást jelentő és egyben élményszerű gyakoroltatása.  

A finommotorika fejlesztése – lehetőség szerint – a Kölyökatlétika 

mozgásanyagának beépítésével. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Dobások (gurítások) és elkapások: 

Matematika: 

műveletek 

értelmezése; 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 

Egy- és kétkezes labdagörgetések talajon és a testen, labdaterelések, 

gurítások és dobások: különböző technikával; kiinduló helyzetekből; 

távolságra; célra; többféle anyagú, méretű, formájú, súlyú labdával. 

Alsó, felső, mellső dobások. 

Guruló, pattanó és levegőben érkező labdák és egyéb eszközök 

elkapása egyénileg, párban és csoportban, helyben, haladással. 

Gurítások, dobások és elkapások egyéb feladatokkal. 

Rúgások, labdaátvételek lábbal: 

Álló, guruló labda rúgása álló helyzetből, lassú mozgásból szabadon, 

társhoz, célra. Labdakontroll és labdavezetéses gyakorlatok a láb 

részeivel; tértárgyak vagy társak között; helyben és járás közben; 

meghatározott mozgásútvonalakon. Guruló labda megállítása talppal, 

belsővel. Játékos passzgyakorlatok falhoz, társhoz. 23 vagy több 

játékos együttműködése különböző alakzatokban, átadások irányának 

megváltoztatásával. Rúgások célra, különböző távolságra és 

magasságban. Rúgó feladatok kézből, pattanásból szabadon.  

Labdavezetések kézzel: 

Labdaérzékelő gyakorlatok helyben, járás, futás és irányváltoztatás 

közben. Labdapattintások; labdavezetés: helyben és haladással 

testrészek körül; különböző kiinduló helyzetekben, irányokba és 

mozgásútvonalakon, magasságban; fokozódó sebességgel; 

ritmustartással és ritmusváltással egyénileg, párban, csoportban; a 

vizuális kontroll csökkentésével; labdavezetés közben megállás, 

elindulás. 

Ütések testrésszel és eszközzel: 

Puha labda és léggömb ütése testrésszel, rövid és hosszú nyelű ütővel 

különböző célfelületekre, távolságokra, magasságokra, irányokba; háló 

(zsinór) fölött; különböző magasságban és ívben;párban és 

csoportokban; helyben és haladással.  

A manipulatív természetes mozgásformák gyakorlása játékokban: 

Szabályjátékok, feladatjátékok, egyszerű sportjáték előkészítő kis 

játékok; alkotó, kreatív és kooperatív játékok megismerése. Népi 

gyermekjátékok alkalmazása. A manipulatív mozgásokat alkalmazó, 

pontosságra, csökkenő hibaszázalékra, növekvő sikerességre, kreatív 

eszközhasználatra irányuló egyéni, páros és csoportos versengések.  

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Biztonságos és balesetmentes eszközhasználat ismerete.  

Az egyes manipulatív alapmozgások vezető műveletei, tanulási 

szempontjai.  

Térbeli és energia-befektetésbeli ismeretek az eszközhasználat 

relációjában.  

Az eszközkezelés lehetőségeinek megkülönböztetése. 

A játékfeladat által megkövetelt szabályok szerinti eszközhasználat 

ismerete. 

geometria, mérés, 

testek. 

 

Informatika: 

médiainformatika. 

 

Környezetismeret: 

testünk és 

életműködésünk, 

mozgások, 

tájékozódási 

alapismeretek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gurítás, dobás, elkapás, labdavezetés, labdaátvétel, rúgás, ütés, 

sporteszköz, használati szabály, kosárfogás, bekísérés, terelés, pattintás, 

labdaív, alsódobás, felsődobás, mellsődobás. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű 

feladatmegoldásokban  
Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A pozitív megerősítés és a hibajavítás, valamint a segítségadás 

elfogadása. 

A tér-, izom- és egyensúlyérzékelés fejlesztése. 

A helyes testtartás kialakítása, a mozgások esztétikus végrehajtása, a 

ritmus és mozgás összhangjának megteremtése. 

A test fölötti kontroll szerepének tudatosítása. 

Az improvizációs készség fejlesztése, a tánc egyre pontosabbá, 

felszabadultabbá, kreatívabbá tétele. 

A magyar népi kultúra iránti érdeklődés felkeltése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Torna 

Torna-előkészítő mozgásanyag. Talajgyakorlatok (gurulóátfordulás 

előre, hátra; tarkóállás; bátorugrás; lebegő- és mérlegállás; kézállást 

előkészítő gyakorlatok). Ugrások, támaszugrások és rávezető 

gyakorlataik az egyéni kompetenciákhoz igazodva talajról, 

ugródeszkáról megfelelő magasságú svédszekrényre (függőleges 

repülés, felugrás térdelésbe, felguggolás, huszárugrás). 24 

mozgásforma kapcsolatából alkotott egyszerű tornagyakorlatok 

végrehajtása; kötél és/vagy rúdmászás kísérletek mászókulcsolással 

(3 ütemű mászás). Alaplendület és leugrás alacsonygyűrűn és/vagy 

nyújtón és/vagy játszótéri eszközökön. Egyszerű páros és társas 

gúlatorna. 

Tánc 

A fantázia és képzelet megjelenítése játékosan, önállóan alkotott 

mozgásokon keresztül zenére (kreatív tánc). A zene hangulatának, 

dinamikájának kifejezése a gyermeki kreativitás által. 

Kísérő zenére, saját énekre vagy belső lüktetésre épülő ritmusos 

járások, dobogás, taps, az ütemhangsúly érzékeltetésének 

gyakorlatai. Több, kiválasztott motívum, egyszerű 

motívumkapcsolatok. Páros és csoportos egyszerű térformájú 

motívumfüzérek. 

Tornához és tánchoz kapcsolódó játékok 

Szerep- és szabályjátékok, illetve kreatív és kooperatív játékok torna, 

illetve tánc jellegű mozgásformák beépítésével. Anéphagyományból 

ismert, sport jellegű, párválasztó, fogyó-gyarapodó és kapuzó 

játékok. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Mozgáskapcsolatok a testrészek és a társak viszonylatában, a térbeli 

tudatosság összetevőinek felismerése, saját és a társak testi 

épségének fontossága. 

A táncokkal kapcsolatos alapfogalmak, néhány néphagyomány 

ismerete. 

Ének-zene: magyar 

népi mondókák, népi 

gyermekjátékok, 

improvizáció, ritmikai 

ismeretek. 

 

Környezetismeret: az 

élő természet 

alapismeretei. 
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A táncjellegű feladatmegoldások a Tánc és dráma kerettanterv 

mozgásanyagával összekapcsolhatók. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tornaszer, spicc, feszes testtartás, támasz, függés, egyensúlyozás, 

ritmuskövetés, tornaelem, mászókulcsolás, megkülönböztetés, felismerés, 

kör, sor, pár, kapu, lépés (motívum), rögtönzés (improvizáció), tempó, 

kígyóvonal, csigavonal. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák az atlétika jellegű 

feladatmegoldásokban 

Órakeret 

20 óra+ 5 

óra+9 

óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A természetes mozgásformák, sokoldalú alkalmazása az atlétikai 

jellegű mozgások végrehajtása során. A Kölyökatlétika 

mozgásanyagának gyakorlása során az ügyesség, koordinációs 

képesség fejlesztése; a mozdulat- és reakciógyorsaság, az aerob 

képességek és a törzs- és ízületi stabilizáció fejlesztése.  

A gyakorlási folyamat során az önértékelés fejlesztése, a gyakorlás 

fontosságának, hatásának tudatosítása az ügyesség, és koordináció 

fejlődésében. 
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Ismeretek/Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Járás és futás mozgásformái: egyenletes vagy változó sebességgel, 

különböző irányokba, mozgásútvonalon, különböző 

lépésfrekvenciával és lépéstávolsággal, szabadon és akadályok felett 

(természetes és kényszerítő körülmények között).  

Ugrások és szökdelések mozgásformái: egyenletes vagy változó 

ugrástávolsággal, magassággal, irányokban, mozgásútvonalon páros 

és egy lábon, különböző síkokban, kis ismétlésszámokkal. 

Dobások mozgásformái: lökő-, hajító- és vető gyakorlatok: döntően 

célbadobással vízszintesen és/vagy függőlegesen változó, váltakozó 

irányokba, különböző anyagú, formájú, súlyú eszközökkel.   

 

Az atlétikai jellegű mozgások alkalmazása játékokban és a 

Kölyökatlétika versenyrendszerében 

Szabályjátékok, feladatjátékok, atlétikai jellegű futások, ugrások és 

dobások, a Kölyökatlétika eszközkészletének beépítésével, 

akadálypályákon, kontrollált csapatversenyek formájában.  

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az energia-befektetés tudatosságának összetevői, a rajthoz 

kapcsolódó vezényszavak, a dobásokhoz kapcsolódó balesetvédelmi 

szabályok, idő- és távolságmérés, Kölyökatlétikai eszközök 

elnevezései, a tanult mozgások ismerete. A kitartás pozitív értékként 

való elfogadása. 

A fent nevezett tananyagtartalmat megemelt óraszámban 

gyakoroljuk. 

Matematika: mérés, 

mérhető 

tulajdonságok. 

 

Vizuális kultúra: 

közvetlen tapasztalás 

útján szerzett 

élmények 

feldolgozása, 

látványok 

megfigyelése, 

leírása. 

 

Környezetismeret: 

testünk, 

életműködéseink. 

Kulcsfogalmak/fogalmak 

Futóiskola, dobóiskola, ugróiskola, lendületszerzés, 

elrugaszkodás, repülés, érkezés, elugrás, felugrás, leugrás, 

karlendítés, sprint (vágta), légzésszabályozás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák a sportjátékok 

alaptechnikai és taktikai feladatmegoldásaiban 

Órakeret 

15 óra+15 

óra+ 9 

óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A sportjátékok alaptechnikai és taktikai feladatmegoldása során a 

természetes hely- és helyzetváltoztató és manipulatív természetes 

mozgásformák játékos formában történő alkalmazásával a 

játéktevékenység fejlesztése. A tevékenységek során az énközpontúság 

csökkentése a taktikai gondolkodás megalapozása és a csapathoz való 

pozitív viszony alakítása során. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Kis létszámú, játékos hely-, helyzetváltoztató és manipulatív 

feladatmegoldások: labdarúgás, minikosárlabda, miniröplabda, 

szivacskézilabda, illetve egyéb sportjáték jelleggel. Támadó és 

védekező szerepek kisjátékok közben. A játékszabályok fokozatos 

bevezetése a játéktevékenység során. 

Labdarúgás: A kispályás labdarúgás szabályainak alkalmazása 4:1 

felállási formában, rombuszalakzatban. Kapura rúgások (kapus 

nélkül). 

Szivacskézilabda: Passzgyakorlatok, kapura lövések.  

Minikosárlabda: Kosárra dobási kísérletek alacsony gyűrűre. 

Miniröplabda: Kosárérintés és alkarérintés próbálkozások 

léggömbbel, puha labdával.  

Sportjáték-előkészítő kisjátékok: Létszámfölényes és létszámazonos 

helyzetek megoldása.  

Kooperatív miniröplabda játékok; célbadobó-, ütő- és rúgójátékok; 

vonaljátékok; „cicajátékok”; zsinórlabda; sportjátékok kislétszámú 

mérkőzései egyszerűsített szabályokkal. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Mozgáskapcsolatok megértése eszközzel, társakkal. Baleset-

megelőzési ismeretek. 

Játékfeladatok, játékszabályok keretein belüli cselekvés, a társas 

szabályok megsértésének észlelése és jelzése, alkalmazkodás az 

irányításhoz. A sportszerűség fogalmának megértése.  

 

A fent nevezett tananyagtartalmat megemelt óraszámban 

gyakoroljuk. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: anyagok és 

alakításuk. 

 

Vizuális kultúra: 

vizuális 

kommunikáció. 

 

Környezetismeret: 

testünk és 

életműködéseink, 

tájékozódásialapismere

tek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Játékfeladat, játékszabály,helyezkedés, labdatartás, üres terület, védekezés, 

támadás, összjáték, technikai elem, együttműködés, sportszerűség, győztes, 

vesztes, megegyezés, különbözőség, másság, elfogadás, szabályszegés. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős 

mozgásrendszerekben 
Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az igény felkeltése a megismert mozgásos tevékenységek szabadidős 

tevékenységként való végzése iránt.  

Örömteli, közösségben történő gyakorlásuk révén a tantárgyhoz fűződő 

kedvező attitűdök, érzelmi és szociális területek erősítése, fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Ismerkedés az alternatív és szabadidős aktivitásokkal, technikai 

készletükkel, taktikai elemeikkel és szabályaikkal a lehetőségek 

függvényében: 

Magyar nyelv és 

irodalom: dramatikus 

játékok. 

 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 

Szabad, aktív játéktevékenység; szabad mozgás a természetben 

változatos időjárási körülmények közepette; feladatok és játékok 

havon és jégen siklások,; gördülések, gurulások, gurítások különféle 

eszközökkel; hálót igénylő és háló nélküli labdás sportok, játékok; 

labdás játékok különféle labdákkal, falmászás; íjászat, lovaglás, 

karate, nordic-walking, vívás. Egyéb szabadidős mozgásos 

tevékenységek. 

Az alternatív, szabadidős mozgásos tevékenységekben 

megvalósítható játékok. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az alternatívan választható szabadidős tevékenységek tanulásához 

tartozó minimális fogalmi készlet, az aktív játék lehetőségeinek 

felismerése, jellemzőinek ismerete, a tevékenységekhez tartozó 

balesetvédelmi szempontok ismerete, a szabad levegőn mozgás 

környezeti és időjárási feltételeinek, egészségvédő értékeinek 

megértése, a környezetvédelem melletti elkötelezettség 

jelentőségének megértése, mások szándékainak tartós 

figyelembevétele, a csoporthoz tartozás megélése a közös mozgás 

által, aktív kezdeményező, a sport mint örömforrás megélése, az 

egyén erős oldalának felfedezése.  

 

A választás a helyi sajátosságok figyelembe vételével (képesített 

szakember, felszereltség) a helyi tanterv alapján történik. 

Környezetismeret: 

éghajlat, időjárás.  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: közlekedési 

ismeretek.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Aktív játék, aktív pihenés, szabadidős tevékenység, sporteszköz. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

Előkészítő és preventív mozgásformák 

Az alapvető tartásos és mozgásos elemek felismerése, pontos 

végrehajtása. 

A testrészek megnevezése. 

A fizikai terhelés és a fáradás jeleinek felismerése. 

A szív és az izomzat működésének elemi ismeretei. 

Különbségtétel a jó és a rossz testtartás között álló és ülő helyzetben, a 

medence középhelyzete beállítása. 

Az iskolatáska gerinckímélő hordása. 

A gyakorláshoz szükséges térformák ismerete gyors és célszerű 

kialakításuk.  

A testnevelésórák alapvető rendszabályai, a legfontosabb veszélyforrásai, 

balesetvédelmi szempontjai ismerete.  

Fegyelmezett gyakorlás és odafigyelés a társakra, célszerű 

eszközhasználat. 

Az aktív-mozgásos relaxáció gyakorlatainak felismerése.. A mozgás és a 

nyugalom harmóniájának felfedezése  önmagára és másokra 

vonatkoztatva. 

 

Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák 

Az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások folyamatos végrehajtása 

egyszerű kombinációkban a tér- és energiabefektetés, valamint a 

mozgáskapcsolatok sokrétű felhasználásával.  
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A játékszabályok és a játékszerepek, illetve a játékfeladat alkalmazása. 

 

Manipulatív természetes mozgásformák 

A manipulatív természetes mozgásformák mozgásmintáinak végrehajtási 

módjainak, és a vezető műveletek tanulási szempontjainak ismerete.  

Fejlődés az eszközök biztonságos és célszerű használatában.  

A feladat-végrehajtások során pontosságra, célszerűségre, biztonságra 

törekvés.  

A sporteszközök szabadidős használata igénnyé és örömforrássá válása. 

 

Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű feladatmegoldásokban  

Feszes tartással, esztétikus végrehajtásra törekedve 2-4 mozgásformából 

álló egyszerű tornagyakorlat bemutatása. 

Stabilitás a dinamikus és statikus egyensúlyi helyzetekben talajon és 

emelt eszközökön.  

Próbálkozás a zenei ritmus követésére különféle ritmikus mozgásokban 

egyénileg, párban és csoportban.  

A párhoz, társakhoz történő térbeli alkalmazkodásra törekvés tánc 

közben. 

A tanult tánc(ok) és játékok térformáinak megvalósítása. 

 

Természetes mozgásformák az atlétikai jellegű feladatmegoldásokban 

A futó-, ugró- és dobóiskolai alapgyakorlatok végrehajtása, azok vezető 

műveleteinek ismerete.  

Különböző intenzitású és tartamú mozgások fenntartása változó 

körülmények között, illetve játékban.  

Széleskörű mozgástapasztalat a Kölyökatlétika játékaiban. 

 

Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai és taktikai 

feladatmegoldásaiban 

Az alapvető manipulatív mozgáskészségek elnevezéseinek ismerete. 

Tapasztalat azok alkalmazásában gyakorló és feladathelyzetben, 

sportjáték-előkészítő kisjátékokban. 

A játékfeladat megoldásából és a játékfolyamatból adódó öröm, élmény 

és tanulási lehetőség felismerése.  

A csapatérdek szerepének felismerése az egyéni érdekkel szemben, vagyis 

a közös cél fontosságának tudatosulása.  

A sportszerű viselkedés néhány jellemzőjének ismerete. 

 

Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő jellegű 

feladatmegoldásokban 

Az alapvető eséstechnikák felismerése, balesetmentes végrehajtása. 

A tompítás mozdulatának végrehajtása esés közben. 

A mozgásának és akaratának gátlása, késleltetése.  

Törekvés arra, hogy a támadó- és védőmozgások az ellenfél mozgásaihoz 

igazodjanak. 

 

Természetes mozgásformák a vízbiztonságot kialakító és 

úszógyakorlatokban 

Az általános uszodai rendszabályok, baleset-megelőzési szempontok 

ismerete, és azok betartása.  

Tudatos levegővétel. 
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Kellő vízbiztonság, hason és háton siklás és lebegés.  

Bátor vízbeugrás. 

 

Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős 

mozgásrendszerekben 

Használható tudás természetben végzett testmozgások előnyeiről és 

problémáiról. 

A természeti környezetben történő sportolás néhány egészségvédelmi és 

környezettudatos viselkedési szabályának ismerete.  

A sporteszközök kreatív felhasználása a játéktevékenység során.  

Az időjárási körülményeknek megfelelően öltözködés okainak ismerete. 

 

 

 

Informatika 

 

 

2. évfolyam 

heti 1 óra= 36 óra 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Az informatikai eszközök használata 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás  --- 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Ismerkedés az informatikai környezettel. A számítógéppel való interaktív 

kapcsolattartás, programok futtatása. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

. 

Az informatika-terem 

használatának szabályai, a 

számítógép üzemeltetése, 

balesetvédelmi tudnivalók.  

A számítógép fő részei, 

perifériái.  

Ismerkedés az informatikai környezettel.  

A számítógéppel „párbeszéd” ismert programok 

segítségével.  

Programok indítása, futtatása, a menüpontok felfedezése és 

használata.  

Magyar nyelv és 

irodalom, Matematika, 

Környezetismeret, 

Idegen nyelvek, 

Művészetek 

 

 

Testi lelki egészségre 

nevelés, 

Fenntarthatóság 

környezettudatosság 

 

 

Erkölcsi nevelés, 

Tanulás tanítása, 

Digitális kompetencia 

A számítógéppel való 

interaktív kapcsolattartás 

ismert programokon 

keresztül 

A billentyűzet és az egér 

használata.  

 

Egyszerű készségfejlesztő szoftverek megismerése, 

didaktikai célú játékok, multimédia oktatóprogramok 

használata.  

A jelek és a számítógép 

kapcsolata. 

 

Gyakorlás az ismert szoftverekkel, a felhasználói felület 

kezelése, a jelek/ikonok értelmezése, csoportosítása.  

A hálózati bejelentkezés gyakorlása. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Alkalmazói ismeretek 

Órakeret 

13 óra 

Előzetes tudás  --- 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Egyszerű, rajzos dokumentumok, zenés alkalmazások, animációk készítése. Az 

alkalmazói környezet használata.  

Az adatkezelés, adatfeldolgozás, információ-megjelenítés alapjainak megismerése. 

Ismerkedés néhány közhasznú információforrással. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Egyszerű 

szövegíró/szerkesztő és 

rajzoló program 

kiválasztása, elindítása.  

Rövid szöveges 

dokumentum készítése. A 

szöveg begépelése, javítása.  

Egyszerű rajzok, ábrák 

elkészítése.  

A választott szövegszerkesztő- és rajzoló program 

alapszintű kezelése: a legfontosabb elemek, funkciók, 

megismerése, kiválasztása.  

Kreatív alkotás a számítógéppel: egyszerű rajzos 

dokumentumok készítése, „kép- és betűnyomdák” 

segítségével.  

Személyes dokumentumok létrehozása (pl. füzetcímke, 

képes meghívó). 

Magyar nyelv és 

irodalom 

Környezetismeret, 

Művészetek, Életvitel 

és gyakorlat 

 

 

Anyanyelvi 

kompetenciák, 

Esztétikai-művészeti 

tudatosság és 

kifejezőkészség 

 

 

Tanulás tanítása, 

Szociális állampolgári 

kompetencia, 

Esztétikai-művészeti 

tudatosság és 

kifejezőkészség, 

Önismeret és társas 

kultúraT 

 

 

Egyszerű zenés 

alkalmazások, animációk 

elkészítése és használata 

Zenék meghallgatása, 

animációk megtekintése,  

Médialejátszó alkalmazása. Dallamok, animációk 

tervezése, kreatív szoftverek kipróbálása.  

Egyszerű animációs technikával mozgókép készítése. 

A feladat megoldásához 

szükséges alkalmazói 

környezet használata 

A rajzos dokumentum 

nyomtatása. 

Az iskolai és mindennapi élethez kapcsolódó tematikus 

rajzok, szövegek készítése. A dokumentumok mentése és 

nyomtatása segítséggel. 

A környezetünkben lévő 

személyek, tárgyak 

jellemzőinek kiválasztása, 

rögzítése 

Adatok gyűjtése, 

értelmezése. 

Mindennapi adatok gyűjtése és lejegyzése (szöveggel, 

számmal, rajzzal), különféle szempontok alapján. 
Matematika, Magyar 

nyelv és irodalom, 

Környezetismeret 

 

 

Anyanyelvi 

kompetencia, 

matematikai 

kompetencia, Digitális 

kompetencia 

 

 

Erkölcsi nevelés, 

Gazdasági és pénzügyi 

nevelés, Vállalkozói 

kompetencia 

Állampolgárságra 

demokráciára nevelés 

Adatok csoportosítása, 

értelmezése 

Adatok csoportosítása és 

feldolgozása: keresés és 

rendezés. 

 

Ötletek gyűjtése az önálló információszerzéshez. Az adatok 

csoportosítása, válogatása, rendezése. Adatkeresés, 

információgyűjtés a rendelkezésre álló adathalmazból.  

Néhány közhasznú 

információforrás 

megismerése 

Egyes közhasznú 

információforrások, 

mindennapi adatbázisok 

bemutatása, megismerése. 

Közös információkeresés (pl. TV-műsor, moziműsor, 

tudakozó, telefonkönyv, teletext, gyermeklexikonok) 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

3. Problémamegoldás informatikai 

eszközökkel és módszerekkel 

Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás  --- 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

A számítógépes problémamegoldás tervezésének, megvalósításának alapjai. 

Algoritmusok megismerése, teknőcgrafika készítése. 

Mindennapi tevékenységek algoritmizálható részeinek megfogalmazása. Egyszerű 

fejlesztőrendszer használata. 

Hétköznapi modellek tanulmányozása 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Információ kifejezése 

beszéddel, írással, rajzzal, 

jelekkel 

Az információ különféle 

megjelenési formái. A 

mindennapi életben 

előforduló információs 

jelek, szimbólumok. 

Információgyűjtés változatos forrásokból. Az információ 

kifejezése többféle módon: beszéddel, írással, rajzzal, 

jelekkel, mozgással stb.  

Környezetismeret, 

Matematika, 

Természetismeret, 

Életvitel és gyakorlat, 

Művészetek 

 

 

Anyanyelvi 

kompetencia, 

Matematikai 

kompetencia, 

Természettudományos 

kompetencia 

 

 

Tanulás tanítása, 

Erkölcstan 

Az algoritmus hétköznapi 

fogalmának megismerése. 

Mindennapi folyamatok 

megbeszélése, értelmezése. 

Ismert folyamatok, cselekvések lépésekre bontása, 

egyszerű lejegyzetelése szöveggel, rajzzal. 

Egyszerű problémára 

megoldási javaslatok 

megfogalmazása, a 

problémamegoldás 

gyakorlása informatikai 

eszközökkel. 

A pedagógus által felvetett problémához gyűjtőmunka: 

Milyen informatikai eszközt érdemes használni? 

Megoldási terv készítése segítséggel. A terv és a 

megvalósítás összehasonlítása. 

A teknőcgrafika 

alapfogalmai. Egyszerű 

ábra rajzolása. 

Egy választott algoritmus rajzos megvalósítása Logo-

környezetben. 

Egyszerűbb algoritmusok 

felismerése, 

megfogalmazása, 

végrehajtása 

Mindennapi algoritmusok 

elemzése, készítése. Az 

algoritmus adatai.  

Az informatikai környezet 

algoritmusai. Algoritmusok 

a számítógépen. 

A mindennapi élet algoritmusainak felismerése, 

megfogalmazása, egyszerű lejegyzése és/vagy eljátszása. 

(„Robotjátékok”) 

Egyes algoritmusok kipróbálása, az utasítások 

változtatásának megfigyelése. 

Magyar nyelv és 

irodalom, Matematika, 

Testnevelés és sport, 

Életvitel és gyakorlat 

 

 

Matematikai 

kompetencia, Digitális 

kompetencia, , 

Természettudományos 

és technikai 

kompetencia, 

Esztétikai-művészeti 

tudatosság és 

kifejezőkészség 

 

 

Testi és lelki 

egészségre nevelés, 

Fenntarthatóság 

környezettudatosság, 

Tanulás tanítása 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Infokommunikáció 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás  --- 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Információk hatékony keresésének megismerése 

Az infokommunikáció előnyeinek és veszélyeinek megismerése 

A digitális média lehetőségeinek megismerése 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Információk keresése, 

pontos kérdések 

megfogalmazása. 

Szituációs játék az információ adása-vétele kapcsán. 

Kérdések feltétele adott információ megszerzéséhez. 
Magyar nyelv és 

irodalom, Erkölcstan 

 

 

Anyanyelvi 

kompetencia, , 

Vállalkozói 

kompetencia, 

 

 

Pályaválasztás 

Irányított 

információkeresés 

Információközlő rendszerek 

bemutatása.  

Információszerzés az interneten, a pedagógus által 

irányított keresés segítségével. 

A megtalált információ közös értelmezése. 
Keresőrendszerek megfigyelése. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Az információs társadalom 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás  --- 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Felkészítés a személyes információk használatára 

Az elektronikus ügyintézés, vásárlás feltételeinek és biztonságának alapszintű 

megismerése 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Személyes adataink 

fogalma. Internetes 

adatgyűjtés, kérdőívek, 

közösségi oldalak. 

Szituációs játékok adatgyűjtésre és -közlésre. Mit adhatunk 

meg és mit nem az interneten?  
Erkölcstan, Életvitel és 

gyakorlat 

 

 

Anyanyelvi 

Kommunikáció, 

Vállalkozói 

kompetencia,  

 

 

Önismeret és társas 

kultúra, Gazdasági és 

pénzügyi nevelés, 

Testi lelki egészségre 

nevelés, 

Médiatudatosságra 

nevelés 

A netikett alapjainak 

megismerése 

Az internethasználat 

szabályai, illemtana. Helyes 

viselkedés a kommunikáció 

során. 

Szituációs játék és vita az internethasználat illemtanáról, jó 

és rossz példák gyűjtése. 

Elektronikus szolgáltatások 

tanulóknak. Digitális napló, 

e-ellenőrző. Vásárlás, 

megrendelés a neten.  

Népszerű, gyerekeknek szóló honlapok közös 

meglátogatása. 

Beszélgetés a netes ügyintézés előnyeiről. Regisztráció 

bemutatása, szabályainak megbeszélése.  

Ember és társadalom, 

Embet és természet 

 

Digitális kompetencia, 

Szociális és 

állampolgári 

kompetencia 

Gazdasági és pénzügyi 

nevelés, 

Felelősségvállalás 

másokért, 

Médiatudatosság 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
6. Könyvtári informatika 

Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás  --- 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

A tanulók könyvtárhasználati műveltségének fejlesztése, a könyvtári 

információkeresés lehetőségeinek megismerése 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az iskolai könyvtár tér- és 

állományszerkezete. Főbb 

állományrészek a 

dokumentumok tartalmának 

és használati 

sajátosságainak 

megfelelően. 

Tájékozódás a könyvtárban a feliratok segítségével. 

Könyvek keresése segítséggel, majd önállóan a 

szabadpolcon szerző, cím és téma szerint. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom, Ember és 

természet, Ember és 

társadalom, 

Környezetismeret, Mű, 

Erkölcstan 

 

 

Anyanyelvi 

kommunikáció, Idegen 

nyelvi kommunikáció, 

Hatékony önálló 

tanulás 

 

 

Erkölcsi nevelés, 

Nemzeti öntudat, 

hazafiságra nevelés, 

Állampolgárságra 

demokráciára nevelés, 

Tanulás tanítása 

A könyvtár szolgáltatásai, 

használati szabályai 

(kölcsönzés, helyben 

használat), viselkedési 

normák.  

A könyvtári keresés 

algoritmusa.  

Beiratkozás, kölcsönzés. 

A könyvtári helyes viselkedés megbeszélése példák 

alapján. 

Elterjedt 

dokumentumtípusok 

formai, tartalmi 

jellemzőinek megismerése, 

megkülönböztetése, 

használatuk alapjai. 

 

Azonos tantárgyi témákról szóló különböző 

információhordozók keresése.  A kiválasztott 

ismerethordozók összehasonlítása. 

A főbb dokumentumtípusok (könyv) Szépirodalmi (mese, 

regény, vers) és ismeretterjesztő művek 

megkülönböztetése. 

Követelmények a 2. évfolyam végén: 

A tanuló 

 legyen képes kezelni a billentyűzetet és az egeret, használatukkal a számítógéppel 

kommunikálni, és életkorának megfelelő oktatási célú programokkal tevékenykedni. 

Elakadás, hibaüzenet esetén tudjon segítséget kérni.  

 ismerje meg egy szövegszerkesztő és rajzoló szoftver alapvető szolgáltatásait, 

alkalmazásukkal tudjon (tanári segítséggel) egyszerű szöveges dokumentumot 

létrehozni, illetve ábrát, rajzot, illusztrációt készíteni. 

 legyen képes egyszerű, hétköznapi, illetve térbeli tájékozódási képességet fejlesztő 

algoritmusokat értelmezni, illetve végrehajtani. Tudjon teknőcgrafikával egyszerű 

ábrát készíteni. 

 tudjon tájékozódni az iskolai könyvtár szabadpolcos állományában és innen 

dokumentumot választani.  
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MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

3. évfolyam 

 

ÉVES ÓRASZÁM 3. ÉVF: 216 ÓRA (HETI 6 ÓRA) 

KERETTANTERVBEN TARTALOMMAL:194,5 ÓRA 

KIDOLGOZÁSRA VÁRÓ:21,5 

SZABADON FELHASZNÁLHATÓ ÓRAKERET: 36 ÓRA 

 

 

A beszédkészség, a szóbeli szövegek megértésének, értelmezésének és alkotásának fejlesztése 

képezi alapját és kiinduló pontját valamennyi újonnan megtanulásra kerülő nyelvi 

tevékenységnek. E fejlettség döntően meghatározza a gyermek kortársaival való 

kapcsolattartásának és iskolai pályafutásának sikerét. Ezért különösen fontos a kulturált nyelvi 

magatartás megalapozása, a szókincs aktivizálása szövegalkotó feladatokkal, a narráció 

ösztönzése, gyakoroltatása. 

Az olvasástechnika eszközzé fejlesztése feltételt teremt az írott szövegek önálló 

megértéséhez. A szövegek értelmezésével és feldolgozásával felkészít az alapvető 

szövegműveletek önálló alkalmazására. Az olvasmányok sokoldalú feldolgozása fejleszti a 

tanulók kritikai érzékét, ítélőképességét és empátiáját, a kifejezés nyelvi megvalósulására való 

figyelmet. Lehetőséget teremt egyszerű irodalmi formákkal kapcsolatos tapasztalatok 

szerzésére, irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedezésére, a 

magyar nyelv és a magyar kultúra hagyományainak megismerésére, az olvasás 

megszerettetésére.  

Az írásbeli szövegalkotás szabályainak megtanítása különböző témájú és szövegtípusú 

olvasmányok feldolgozásával valósul meg. Ezek szolgálnak mintául a gyermekek 

fogalmazásaihoz, nyitnak utat a későbbi kreatív alkotásokhoz, a képzelet, az érzelmek, a 

gondolatok önálló kifejezéséhez. A szövegek az árnyalt, gazdag szókincs kialakításának 

forrásai is; hozzájárulnak az önkifejezés igényének kielégítéséhez és képességének 

fejlődéséhez.  

Az önálló tanulás képességének kialakítása az olvasás-szövegértés képességének 

fejlesztésébe ágyazva az ismeretszerző képességek intenzív fejlesztését szolgálja. Fontos a 

tanulási szokások és technikák tanulása, a különféle források és azok használatának, az 

információszerzés lehetőségeinek és korlátainak megismerése, a szelekció, az összehasonlítás 

és a kritikai feldolgozás képességének fejlesztése.  

A 3−4. évfolyamon az írás-helyesírás tanításának célja az életkornak és az oktatás 

igényeinek megfelelő írástechnika differenciált kialakítása, a tanulást és az írásos önkifejezést 

szolgáló eszközzé fejlesztése az olvashatóság, a rendezettség és a helyesség igényével.  

A tapasztalati megalapozottságú, elemi szintű grammatikai ismeretek megszerzésével 

elkezdődik a tudatos nyelvszemlélet kialakulásának folyamata. Fejlődésnek indul a nyelvi 

kifejezésre irányuló figyelem, az önértékelő képesség, a kritikai érzék és az igényes, változatos 

és kifejező nyelvhasználatra való törekvés különféle kommunikációs helyzetekben.  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Beszédkészség, szóbeli szövegalkotás és a megértés 

fejlesztése 

Órakeret  15 

  10% 1,5 

 

 szabadon 

felhaszná

lható 

órakeret 

 

3 

Előzetes tudás 

Egyszerű szóbeli közlések megértése. Kérdésekre értelmes, rövid 

válaszok adása. A mindennapi kommunikáció alapformáinak 

alkalmazása a szokás és tisztelet szintjén: köszönés, 

bemutatkozás, megszólítás, kérdezés, kérés, köszönetnyilvánítás, 

köszöntés.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A beszéd tartalmának, hangzásának, stílusának és kifejező 

erejének egymással összefüggő fejlesztése.  

A beszéd és a megértés továbbfejlesztése, különös tekintettel a 

pontosságra, a folyamatosságra és a kifejezőerőre, valamint az 

aktív szókincs intenzív gyarapítására.  

A szóbeli szövegalkotási készség fejlesztése. 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

A helyes beszédlégzés, a 

helyes kiejtés, a mondat- és 

szövegfonetikai eszközök 

alkalmazása különféle 

kommunikációs helyzetekben 

(pl. párbeszéd, felolvasás, 

kiscsoportos beszélgetés, vita, 

beszámoló). 

Felolvasáskor, 

szövegmondáskor nonverbális 

eszközök használata a 

kifejezés segítésében.  

Vélemény kulturált 

megfogalmazása.  

Figyelem a beszélgetőtársra. 

Az üzenet lényegének és 

érzelmi hátterének 

megfigyelése, értékelése.  

Állandósult szókapcsolatok, 

szólások, közmondások 

jelentésének, stílusértékének 

értelmezése az olvasott 

szövegekben. 

A különböző tantárgyak 

tanulásakor használt 

szakkifejezések, 

A tanuló 

 értelmesen és érthetően fejezi 

ki gondolatait; 

  használja a mindennapi 

érintkezésben az udvarias 

nyelvi fordulatokat; 

 beszédstílusát beszélgető 

partneréhez igazítja;  

 bekapcsolódik csoportos 

beszélgetésbe, vitába, 

történetalkotásba, 

improvizációba, közös 

élményekről, tevékenységekről 

való beszélgetésekbe, 

értékelésbe;  

 a közös tevékenységeket 

együttműködő magatartással 

segíti. 

Minden tantárgy: 

összefüggő beszéd, 

érvelés. 

 

Környezetismeret: 

önfenntartás, légzés. 

 

Vizuális kultúra: 

Műalkotások 

megfigyelése, 

jellemzése, 

értelmezése, 

értékelése. 

Médiaszövegek 

közötti különbségek 

(pl. televíziós 

műsortípusok, 

animációs 

mesefilmek, 

sorozatok) 

felismerése saját 

médiaélmények 

felidézésén, 

megjelenítésén (pl. 

szerepjáték) és 
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olvasmányokból kiemelt 

ritkábban használt szavak 

célzott használatával az aktív 

szókincs gyarapítása.  

Több mondatos összefoglaló 

szöveg alkotása olvasmányok 

tartalmáról, gyűjtött 

tapasztalatokról, 

megfigyelésekről.  

Hosszabb szóbeli közlések 

tartalmának rövidített 

elmondása. 

Szituációs- és drámajátékok. 

Az adott témakörhöz 

kapcsolódóan összefoglalás, 

számonkérés. 

közvetlen példákon 

keresztül.  

Kulcsfogalma

k/ fogalmak 

Hangsúly, hanglejtés, hangerő, beszédtempó, szünet; tekintet, 

arcjáték, testtartás, térköz, távolságtartás. 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Olvasás, az írott szöveg megértése 

Órakeret  55,

5 

  10% 5 

  

szabadon 

felhaszná

lható 

órakeret 

 

10 

Előzetes tudás 
Nyelvre, írott nyelvre, olvasásra vonatkozó, az adott korosztály 

képességfejlődése szempontjából releváns ismeretek. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az olvasástechnika fejlesztése, automatizálása, a folyékony 

olvasás kialakításának segítése, olvasási stratégiák bevezetése, 

különböző szövegtípusok megismertetése, biztos olvasási készség, 

az értő olvasás kialakítása.  

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Életkori sajátosságoknak 

megfelelő szépirodalmi, 

dokumentum típusú, 

folyamatos, nem folyamatos, 

kevert, egyéni, közös és 

tankönyvi célú szövegek 

megismerése, ezek megértése. 

A tanuló  

 az olvasás terén motivált, 

érdeklődő; 

 folyékony, automatizált 

olvasástechnikával rendelkezik 

a hangos és a néma olvasás 

területén is;  

Matematika: 

szöveges feladatok. 

 

Környezetismeret: 

önálló tanulás, 

szövegfeldolgozás 

kialakítása. 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 

Globális és kereső olvasás, 

grafikus szervezők (ábrák, 

táblázatok, gondolattérkép, 

fürtábra) alkalmazása a 

hatékonyabb szövegértés 

érdekében. 

Az olvasmányhoz kapcsolódó 

előzetes ismeretek, személyes 

élmények, tapasztalatok 

felidézése és megosztása. 

Gondolatok és információk 

értelmezése és integrálása, 

tartalom, nyelvezet, 

szövegszerkezet vizsgálata és 

értékelése. 

A következő olvasási 

stratégiák, olvasást megértő 

folyamatot segítő technikák 

ismerete, alkalmazása a 

hatékonyabb megértés 

érdekében:  

 a szöveg átfutása,  

 az előzetes tudás aktiválása,  

 jóslás, anticipáció. 

Az olvasás céljának, módjának 

az olvasás megkezdése előtt 

való tisztázása. 

Olvasóvá nevelés ajánlott 

könyv, illetve kötelező 

olvasmányok segítségével. 

Az olvasástechnika 

differenciált fejlesztése. 

Kooperatív tanulási technikák 

alkalmazása. 

A szókincs fejlesztése szólások 

és közmondások gyűjtésével. 

Az önkifejezés iránti igény 

erősítése szövegalkotási 

gyakorlatokkal. 

Szövegértési képesség 

fejlesztése. 

 

 felismeri és javítja a hibáit; 

 felismeri és megérti azokat a 

különböző típusú, műfajú 

szövegeket, amelyekről tanult; 

 szintetizálja, értelmezi és 

értékeli az életkori szintjének 

megfelelő szöveg információit 

és gondolatait; 

 megfelelő nyelvi tudatossággal 

rendelkezik; 

 ismeri és tanítói segítséggel 

használja a tanult olvasási 

stratégiákat.  

 

Erkölcstan: én 

magam; az én 

világom. 

 

Vizuális kultúra: 

Személyes élmények 

és irodalmi szöveg 

alapján képek 

készítése. 

Képzőművészeti 

műfajok.  

Az elemi mozgóképi 

szövegalkotó kódok 

felismerése, 

médiaszöveg 

olvasása. 

Kérdések 

megfogalmazása a 

látott információra, 

ismeretre, élményre 

vonatkozóan. 

Mesék, 

gyermekirodalmi 

alkotások és azok 

animációs, filmes 

adaptációinak 

összehasonlítása, 

feldolgozása.  

Kulcsfogalma

k/ fogalmak 

Szöveg, műfaj, szövegértés. 
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Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése Órakeret  16 

  10% 2 

 

 szabadon 

felhaszná

lható 

órakeret 

 

5 

Előzetes tudás 
Mesék jellegzetes nyelvi fordulatainak ismerete. Versritmus jelzése 

tapssal, koppantással. Rímek felismerése a verssorok végén. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A szövegelemzésben való jártasság elmélyítése, az irodalmi mű 

befogadása, az érzelmi tartalmak (pl. öröm, izgalom, várakozás, 

azonosulás) átélésének segítése.  

Az olvasmányok tartalmához kapcsolódva a nemzeti kultúra 

hagyományainak megismerése.  

Magyar és világirodalmi népköltészeti, műköltészeti alkotások 

megismerése.  

Irodalmi ismeretek tapasztalati úton való elsajátítása. 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Az olvasókönyvi szövegek 

csoportosítása formájuk, 

műfajuk és kommunikációs 

szándékuk szerint. 

Az olvasmányok témájának 

megfigyelése, azonos témájú 

szövegek összehasonlítása (pl. 

gyerekalakok és 

gyereksorsok). 

Hasonlóságok és különbségek 

felfedezése különféle irodalmi 

közlésformákban.  

Művészi eszközök keresése 

lírai és elbeszélő művekben 

(ritmus, rím, refrén, 

hasonlatok).  

Jellegzetes irodalmi témák, 

motívumok (pl. család, 

gyermek, természet) 

felfedezése olvasmányokban. 

A művek szerkezeti 

jellemzőinek megfigyelése, a 

tér-idő változásainak 

felismerése.  

A tanuló 

 megnevezi olvasmányai 

szerzőjét, szereplőit és azok 

tulajdonságait, magyarázza 

cselekedeteiket; 

 azonosítja a történet idejét és 

helyszínét; a cselekmény 

kezdő- és végpontját, a 

cselekményelemek sorrendjét; 

 konkrét esetekben felismeri a 

mesére jellemző fordulatokat, 

szókapcsolatokat, 

mesejellemzőket; 

 az egyszerű szerkezetű mesék, 

elbeszélések tartalmát 

időrendben, több összefüggő 

mondattal mondja el.  

Környezetismeret: 

környezeti, 

természeti, 

környezetvédelmi 

témájú olvasmányok. 

 

Ének-zene: a 

népdalok szövege 

(kifejező eszközök, 

nyelvi fordulatok, 

motívumok, 

természeti képek). 

 

Vizuális kultúra; 

dráma és tánc: A 

témához és a 

tartalomhoz is 

illeszkedő 

kifejezőeszközök 

elemzése, 

alkalmazása.  

Mesék, 

gyermekirodalmi 

alkotások és azok 

animációs, filmes 

Fen
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Elbeszélések 20. századi 

eseményekről, hősökről, 

sorsokról. Az események 

sorrendjének, a mesélő 

személyének megállapítása.  

Mesékre jellemző kezdő és 

befejező fordulatok, 

szókapcsolatok, ismétlődő 

motívumok felismerése.  

Rövidebb irodalmi szövegek 

(versek, mesék, elbeszélések) 

önálló olvasása. 

Nagyobb terjedelmű, 

jellemzően kortárs magyar és 

európai gyermekirodalmi 

alkotás (meseregény, ifjúsági 

regény, mesés-, verseskötet) 

elolvasása a tanító 

irányításával. Művek a kortárs 

magyar irodalomból. (Például: 

Békés Pál: Félőlény, A bölcs 

hiánypótló; Berg Judit: 

Rumini; Boldizsár Ildikó: 

Boszorkányos mesék; Csukás 

István: Süsü, a sárkány, 

Keménykalap és krumpliorr, 

Pom Pom összes meséi, 

gyerekversek; Dávid Ádám: A 

Virág utcai focibajnokság; 

Lázár Ervin: Szegény Dzsoni 

és Árnika; Lackfi János: Kövér 

Lajos színre lép; Kányádi 

Sándor, Kovács András 

Ferenc, Szabó T. 

Annagyermekversei; Tóth 

Krisztina: Londoni mackók, 

Varró Dániel: Túl a Maszat-

hegyen.) 

Ritmus-, mozgás- és 

beszédgyakorlatokkal 

kombinált 

memóriagyakorlatok, 

fantáziajátékok, elképzelt és 

valóságos helyzetek 

megjelenítése. Részvétel 

csoportos játékokban, 

állóképek tervezése, 

kivitelezése és megbeszélése.  

A mozgás és a szövegmondás 

összekapcsolása. Egyszerűbb 

adaptációinak 

összehasonlítása, 

feldolgozása. Az 

olvasott/felolvasott 

szöveghez és a 

levetített 

adaptációhoz 

kapcsolódó 

élmények 

megjelenítése és 

feldolgozása (pl. 

rajzzal, 

montázskészítéssel). 

A különböző 

médiaszövegekben 

megjelenő egyszerű 

helyszín- és 

időviszonylatok 

megfigyelése és 

értelmezése konkrét 

médiaszövegeken 

keresztül. 

Az elbeszélő 

személyének 

azonosítása 

különböző egyszerű 

médiaszövegekben 

(pl. animációs 

mesék).  
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drámai konvenciók és a 

színházi formanyelv alapjainak 

tapasztalati megismerése 

(jelenet, felvonás, kezdet és 

vég, díszlet, berendezés, 

jelmez, kellék, fény- és 

hanghatások). A tanultak 

felhasználása saját 

produkcióhoz, bábelőadások, 

színházi előadások 

megbeszélésekor. 

Rendszerező képesség 

fejlesztése. 

A szövegalkotó és szövegértő 

képesség fejlesztése a mesei 

elemekhez kapcsolódó 

feladatok során. 

Logikus gondolkodás 

képességének fejlesztése. 

Lényegkiemelő 

képességfejlesztése. 

A mondanivaló 

megfogalmazása, dramatizálás. 

Színház 

Az eddig olvasott mesék 

összehasonlítása, 

csoportosítása. 

A beszélő név jellemzőinek 

megismerése, beszélő név 

kitalálása mesei szereplőknek. 

Kulcsfogalma

k/ fogalmak 

Szépirodalmi szöveg, ismeretterjesztő szöveg, monda, közmondás, 

szólás, találós kérdés, elbeszélés, regény; főszereplő, mellékszereplő; 

hasonlat, ismétlés, ellentét; kezdőpont, végpont, fordulópont. 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Az íráshasználat fejlesztése Órakeret  15 

  10% 2 
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Előzetes tudás 

Szavak, szószerkezetek, rövid mondatok másolása írott és 

nyomtatott mintáról, látó/halló előkészítés után tollbamondásra és 

írásminta nélkül, emlékezetből. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az írás eszközszintre emelésének segítése. E tevékenységben a 

kitartás és a folyamatjellegű gyakorlás ösztönzése.  

Az írástempó fokozása mellett a helyesség, az íráskép 

rendezettségének, esztétikumának értékként való elfogadása.  

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Az írástechnika fejlesztése, 

helyes írásszokások 

megszilárdítása (testtartás, 

írószerfogás, kézcsúsztatás). 

Az írás lendületének és 

tempójának fokozása.  

Szósorok, mondatok írása 

másolással, tollbamondás után, 

emlékezetből és akaratlagos 

írással. 

Az egyéni írás kialakítása a 

rendezett, tiszta és olvasható 

íráskép igényével. Szükség 

esetén az olvashatóság 

javítása. 

Helyesejtési gyakorlatok. 

Szavak betűrendbe szedése. 

Másolás 

Tollbamondás 

A tanuló 

 írása jól olvasható; 

 írástempója lendületes; 

 füzetvezetése rendezett. 

Matematika; 

környezetismeret: 

olvasható, tetszetős 

és rendezett 

füzetvezetés. 

Kulcsfogalma

k/ fogalmak 

Íráskép, szövegkép, olvashatóság. 
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Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Fogalmazási alapismeretek Órakeret  12 

  10% 2 

 

 szabadon 

felhaszná

lható 

órakeret 

 

3 

Előzetes tudás A szöveg és a mondat jellemzőinek azonosítása. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az önkifejezés iránti igény erősítése, különféle formáinak és 

lehetőségeinek megismertetése, megvalósításának támogatása.  

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

A különböző szövegformák 

tartalmi és szövegszerkesztési 

jellemzőinek ismerete. 

Kellő tapasztalat a cím 

szerepéről, jellemzőiről; a 

szövegek felépítéséről; az 

időrendről; az esemény, az 

előzmény és a következmény 

kapcsolatáról; a szöveg 

kohéziójáról; a tématartásról; a 

nyelvi megformáltságról; a 

különböző szövegforma 

jellemzőiről, a bekezdések 

szerepéről.  

A szövegalkotás műveleteinek 

ismerete: anyaggyűjtés, 

címválasztás, a lényeges 

gondolatok kiválasztása, 

elrendezése, az időrend 

érzékeltetése, a szöveg 

tagolása bekezdésekre. 

 

A tanuló 

 a tanult fogalmazási 

ismereteket felhasználja 

fogalmazáskészítéskor. 

Környezetismeret; 

matematika: érthető, 

világos szóbeli 

szövegalkotás. 

 

Vizuális kultúra: Az 

elemi mozgóképi 

szövegalkotó kódok 

kreatív alkalmazása, 

médiaszöveg írás. 

Egyszerű 

cselekmény 

megjelenítése 

képsorozattal (pl. 

rajz, digitális fotó, 

rövid animációs 

film) és hangokkal. 

Kulcsfogalma

k/ fogalmak 

Témaválasztás, anyaggyűjtés, címadás; bekezdés; bevezetés, 

tárgyalás, befejezés; elbeszélés, hír, leírás, levél, meghívó; értesítés; 

hirdetés; SMS;  

e-mail. 

 

Előzetes tudás A szöveg és a mondat jellemzőinek azonosítása.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az önkifejezés iránti igény erősítése, különféle formáinak és 

lehetőségeinek megismertetése, megvalósításának támogatása.  
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 

A különböző szövegformák 

tartalmi és 

szövegszerkesztési 

jellemzőinek ismerete. 

Kellő tapasztalat a cím 

szerepéről, jellemzőiről; a 

szövegek felépítéséről; az 

időrendről; az esemény, az 

előzmény és a következmény 

kapcsolatáról; a szöveg 

kohéziójáról; a tématartásról; 

a nyelvi megformáltságról; a 

különböző szövegforma 

jellemzőiről, a bekezdések 

szerepéről.  

A szövegalkotás 

műveleteinek ismerete: 

anyaggyűjtés, címválasztás, 

a lényeges gondolatok 

kiválasztása, elrendezése, az 

időrend érzékeltetése, a 

szöveg tagolása 

bekezdésekre. 

Anyaggyűjtés módjai 

Tartalommondás 

Hiányos mondatok 

kiegészítése 

A tanuló 

 a tanult fogalmazási 

ismereteket felhasználja 

fogalmazáskészítéskor. 

Környezetismeret; 

matematika: 

érthető, világos 

szóbeli 

szövegalkotás. 

 

Vizuális kultúra: 

Az elemi 

mozgóképi 

szövegalkotó kódok 

kreatív 

alkalmazása, 

médiaszöveg írás. 

Egyszerű 

cselekmény 

megjelenítése 

képsorozattal (pl. 

rajz, digitális fotó, 

rövid animációs 

film) és hangokkal. 

 

Kulcsfogalm

ak/ fogalmak 

Témaválasztás, anyaggyűjtés, címadás; bekezdés; bevezetés, 

tárgyalás, befejezés; elbeszélés, hír, leírás, levél, meghívó; 

értesítés; hirdetés; SMS;  

e-mail. 

 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Szövegalkotási gyakorlatok Órakeret  18 

  10% 2 

 

 szabadon 

felhaszná

lható 

órakeret 
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Előzetes tudás 

Mondatalkotás. Mondatok összekapcsolása. Történetalkotás 

szóban. 

Képolvasás, mesemondás. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A képzelet, az önkifejezés aktivizálása különböző szövegformák 

megismerésével és az írásbeli szövegalkotás képességének 

továbbfejlesztésével.  

Az írásbeli szövegalkotó készség fejlesztése. 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

A tanult fogalmazási ismeretek 

felhasználása a szöveg 

alkotásakor.  

Gondolatok, érzelmek, 

vélemények kifejezése.  

Önálló írásbeli fogalmazások 

készítése elbeszélő 

szövegformában. A párbeszéd 

beillesztése a 

történetmondásba. 

Szemléletes leírások készítése 

egyszerű tárgyról, növényről, 

állatról. Jellemzés készítése 

emberről.  

Levélírás, levélcímzés. Rövid 

szöveges üzenetek 

megfogalmazása különféle 

alkalmakra a címzett 

személyének 

figyelembevételével. 

Fogalmazásíráskor a megfelelő 

nyelvi eszközök alkalmazása. 

A fogalmazás koherenciájának 

megteremtése tématartással, a 

mondatok kapcsolásával. A 

fogalmazás témájának 

megfelelő szavak és 

kifejezések használata, a 

fölösleges szóismétlődés 

kerülése.  

A fogalmazások javítása a 

tanult fogalmazási ismeretek 

felhasználásával, a tanító 

segítségadásával. 

Részfogalmazások 

Események elmondása adott 

kifejezések felhasználásával. 

A tanuló 

 a tanult fogalmazási ismeretek 

felhasználásával kb. egy oldal 

terjedelmű elbeszélő 

fogalmazást készít;  

 a fogalmazás témájának 

megfelelő szavakat és 

kifejezéseket használ; 

 adott vagy választott témáról 

8–10 mondatos leírást készít a 

tanult fogalmazási ismeretek 

alkalmazásával; 

 a tartalmi egységek kezdetét 

bekezdéssel jelzi; 

 figyel a bemutatás sorrendjére 

és a nyelvi eszközök 

használatára; 

 a tanító útmutatásai alapján 

kijavítja fogalmazási és 

helyesírási hibáit. 

Környezetismeret: 

változatos élővilág; a 

tanultak bemutató 

leírása. 

 

Vizuális kultúra: 

Természeti jelenség 

megfigyelése, a 

tapasztalatok leírása, 

megjelenítése. 

Egyszerű 

cselekmény 

megjelenítése 

képsorozattal (pl. 

rajz, digitális fotó, 

rövid animációs 

film) és hangokkal 

(médiaszöveg-írás). 
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Események sorba rendezése. 

Cím és szöveg kapcsolata. 

 

Kulcsfogalma

k/ fogalmak 

Elbeszélés, történetmondás, leírás, jellemzés; téma, helyszín, 

szereplő, cselekmény, időrend, nézőpont; párbeszéd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása 

és alkalmazása: mondatfajták, szavak, szófajok 

Órakeret  17 

  10% 2 

 

 szabadon 

felhaszná

lható 

órakeret 

 

3 

Előzetes tudás A tanult nyelvtani fogalmak felismerése és megnevezése. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A nyelvi tapasztalatok körének bővítése. A tapasztalatokra épülő 

nyelvi fogalomrendszer alapozásának megindítása a szófajok 

körében.  

A tanulók önállóságának növelése: a feladatvégzésben; az 

információszerzésben és felhasználásban; a szabályalkalmazásban; 

az önellenőrzésben. 

A nyelvi tudatosság fokozása. 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

A felkiáltó, a felszólító és az 

óhajtó mondatokban a beszélő 

szándékának felismerése és 

megnevezése szövegben.  

A rokon értelmű szavak, a 

többjelentésű, azonos alakú 

szavak helyes használata.  

A tanult szófajok felismerése 

és megnevezése szójelentés 

alapján toldalékos formában is, 

szócsoportokban, mondatban 

és szövegben. 

Különféle időben végbemenő 

cselekvések, történések 

A tanuló 

 felismeri és megnevezi a tanult 

nyelvtani fogalmakat, 

használja a szabályokat; 

 felismeri, megnevezi és 

megfelelően jelöli a 

mondatfajtákat; 

 toldalékos formájukban, 

szövegben is felismeri és 

megnevezi a tanult szófajokat;  

 a szövegkörnyezetnek 

megfelelően használja az 

igeidőket és az igekötőket; 

Vizuális kultúra: 

Jelek a mindennapi 

életben. 

Az időbeliség 

ábrázolása a 

képzőművészetben. 

 

Környezetismeret: 

tulajdonnevek a 

térképeken. 

Fen
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megkülönböztetése. Az 

igeidők helyes használata 

beszédben és írásban. Az 

igekötők szerepének és 

írásmódjának megfigyelése. 

Tudatos alkalmazásuk.  

A főnév fajtáinak 

csoportosítása, megnevezése. 

Többes számú főnevek 

alkotása.  

A -ba, -be, -ban, -ben ragos 

főnevek helyes használata 

mondatalkotással, 

szövegértelmezéssel. 

A tulajdonnevek csoportjainak 

megismerése: személynevek, 

állatnevek, földrajzi nevek, 

intézmények neve, 

márkanevek, címek.  

A melléknév szerepének 

ismerete a nyelvhasználatban. 

A fokozott melléknévi alakok 

használata szövegalkotáskor. 

A névelők és a névutók 

szerepének ismerete. A 

névelők helyes használata.  

A névmások (személyes, 

mutató, kérdő) szerepének 

megértése, alkalmazásuk a 

mondatokban. 

Az igekötős igék felismerése a 

szövegben, csoportosításuk 

helyesírásuk szerint. 

Szófaji ismeretek áttekintése, 

összefoglalása. 

Számonkérések. 

  alsó tagozaton tanult 

anyanyelvi ismeretei 

rendszerezettek.  

Kulcsfogalma

k/ fogalmak 

Szófaj; főnév, köznév, tulajdonnév, személynév, állatnév, 

intézménynév, földrajzi név, márkanév, cím; határozott névelő, 

határozatlan névelő; névutó; ige; igeragozás; igemód; igekötő; 

melléknév, melléknévfokozás; számnév, tőszámnév, sorszámnév, 

törtszámnév; határozott számnév, határozatlan számnév;személyes 

névmás, mutató névmás, kérdő névmás. 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása 

Órakeret  28 
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  10% 3 

  

szabadon 
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ható 

órakeret 

 

2 

Előzetes tudás 

A hangok hosszúságának helyes jelölése a begyakorolt szókészlet 

körében.  

A kiejtéssel megegyezően írt rövid szavak biztos helyesírása.  

A j hang biztos jelölése a begyakorolt szókészletben. 

Az elválasztás szabályainak alkalmazása egyszerű szavak 

írásakor.  

Mondatkezdés nagybetűvel. A tanult mondatzáró írásjelek 

alkalmazása.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A helyesírási készség fejlesztése. 

A megismert nyelvi eszközök, nyelvhelyességi és helyesírási 

szabályok alkalmazása a szóbeli és az írásbeli nyelvhasználatban. 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

A mondatvégi írásjelek helyes 

használata az egyszerű 

mondatok végén. 

Helyesírási szabályok 

alkalmazása különböző 

írástevékenységekben: 

igeidők, ragos és kiejtéstől 

eltérő írásmódú igék; 

felszólítást kifejező igealakok; 

igekötős igék; tulajdonnevek, 

fokozott melléknevek ragos 

névszók; névutós szerkezetek 

Hosszú hangok jelölése a 

melléknevek végén.  

A főnév -ttoldalékának 

(ragjának) és a múlt idő 

jelének megkülönböztetése. 

A j hang biztonságos jelölése a 

tanult szófajok körében. 

Témakörhöz kapcsolódóan 

összefoglalás, számonkérés. 

A tanuló 

 a mondatot nagybetűvel kezdi 

és írásjellel zárja; 

 a begyakorolt szókészlet 

körében biztonsággal 

alkalmazza a tanult helyesírási 

szabályokat; 

 írásbeli munkái rendezettek, 

olvashatóak; 

 helyesírását önellenőrzéssel 

felülvizsgálja, szükség esetén 

javítja. 

Környezetismeret: 

térképvázlat 

készítése 

tulajdonnevek 

feltüntetésével. 

 

Matematika: 

számnevek 

helyesírása. 

Kulcsfogalma

k/ fogalmak 

Nagybetű, kisbetű, írásjel, helyesírási szabály. 
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Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

A tanulási képesség fejlesztése 

Órakere

t  

12 

  10% 2 

  

szabado

n 

felhaszn

álható 

órakeret 

 

 

Előzetes tudás 
Az önismeret életkornak megfelelő szintje, személyes tanulási 

sikerek és nehézségek megnevezése. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az önálló, hatékony tanulás képességének fejlesztése. 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

A tanulás szerepe és módjai. 

Saját tanulási folyamatunk 

megismerése, hogyan tanulunk 

a legkönnyebben, mi okoz 

nehézséget. Gondolkodás a 

gondolkodásunkról, 

tanulásunkról. Egyszerű 

tanulási módok, stratégiák. 

Tanulás különböző típusú 

szövegekből. 

Ritmus-, mozgás- és 

beszédgyakorlatokkal 

kombinált (koncentrációs) 

memóriagyakorlatok, 

szövegtanulási technikák. 

Vázlatkészítés irányítással, 

tanulás, összefoglalás vázlat 

segítségével. 

Ismerkedés különböző 

információhordozókkal. 

Adatok, információk 

gyűjtésének, célszerű 

elrendezésének módjai. 

Alapismeretek a könyvtár 

tereiről és állományrészeiről. A 

könyvek tartalmi csoportjai: 

szépirodalmi művek, 

ismeretterjesztő irodalom, 

kézikönyvek, elektronikus 

információhordozók. A 

szótárak szerkezeti jellemzői 

A tanuló 

 ismeri a tanulási folyamat 

alapvető jellemzőit; 

 azonosítja az információ 

forrásait, ismeri azok 

kezelését; 

 képes önálló tanulásra; 

 ismeri a saját tanulási 

folyamatának, képességének 

jellemzőit; 

 ismer és alkalmaz néhány 

tanulási módot, stratégiát a 

különböző tanulási feladatok 

teljesítése érdekben; 

 a szövegből történő tanulás 

során olvasási stratégiákat 

használ; 

 információt keres, kezel 

önállóan néhány forrásból; 

 szöveghűen felidézi a 

következő szépirodalmi 

műveket, illetve azok 

részleteit: népdalszövegek, 

József Attila: Betlehemi 

királyok, Mama; Petőfi Sándor: 

Füstbe ment terv; illetve 

kortárs magyar lírikusok 

műveiből néhány alkotás; 

Környezetismeret: 

jelenségek 

megfigyelése, ok-

okozati kapcsolatok 

keresése. 

 

Vizuális kultúra: 

Képi analógiák 

keresése a tanult 

szövegekhez. 

Kérdések 

megfogalmazása a 

látott információra, 

ismeretre, élményre 

vonatkozóan.  
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(betűrend, címszó), a 

szótárhasználat módja. A 

lexikon és a szótár egyező és 

eltérő vonásai.  

Az információk keresése és 

kezelése. Különböző 

információhordozók a 

lakóhelyi és az iskolai 

könyvtárban. A könyvtár mint 

információs központ, a tanulás 

bázisa, segítője. Ismerkedés 

folyóiratokkal. Katalógusok 

megfigyelése. A könyvtári 

katalógus tájékoztató szerepe a 

könyvek és egyéb 

információforrások 

keresésében. 

Önálló tanulásra nevelés. 

 részletek Kölcsey Ferenc: 

Hymnus; Petőfi Sándor: 

Nemzeti dal; Vörösmarty 

Mihály: Szózat című művéből, 

illetveszépprózai művekből. 

Kulcsfogalma

k/ fogalmak 

Információ, tudás, könyvtár, tanulás, vázlat. 

 

 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a történeti 

érzék fejlesztése 

Órakeret  6 

  10% - 

  

szabadon 

felhasznál

ható 

órakeret 

 

3 

Előzetes tudás 

Mesehősök tulajdonságai és cselekedetei; az olvasott irodalmi 

művekben a szereplők döntési helyzeteinek felidézése; személyes 

tetszésítéletek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Erkölcsi, esztétikai kategóriák megismerése, ítéletalkotás egyszerű 

szituációban, szépirodalmi művek alapján. A narratíva, történetmesélés 

szabályainak, szerveződésének, logikájának megismerése. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Erkölcsi és esztétikai ítélet 

megfogalmazása, érvelés a 

vélemény mellett, vitakészség 

kialakulása. A szépirodalmi 

alkotásokban megismert 

helyzetek, azok tanulságának 

alkalmazása mindennapi 

helyzetekben. A művek 

tanulságainak értelmezése. 

A saját vélemény mellett a nem 

saját álláspont megjelenítésének, 

átélésének képessége. Mások 

véleményének megértése, 

elfogadása. Vélemények 

összevetése, különbségek és 

hasonlóságok megfigyelése, 

felismerése és kritikája.  

A műélvezet, a beleélés mélyebb 

megtapasztalása a fentiek 

segítségével is. Mindennapi 

konfliktusok átélése dramatikus 

játékokban, drámajátékban (pl. 

bábjáték) saját és más 

álláspontból is. 

Szülők, nagyszülők gyermekkora, 

életmódja, tárgyi világa. Az idő 

tagolására szolgáló kifejezések 

használata; időrend. 

A múlt emlékei környezetünkben 

(múzeumok, emléktáblák, 

műemlékek, emlékművek; 

tárgyak, fotók, egyéb 

dokumentumok; szokások). 

Nemzeti ünnepeink, jelképeink. 

A magyar szabadságküzdelmek 

kiemelkedő alakjai.  

Kiemelkedő magyar tudósok, 

feltalálók, művészek, sportolók. 

Hon- és népismeret 

A témakörhöz kapcsolódó 

gyűjtőmunkák. 

A „másság” elfogadása. 

A tanuló 

 ismeri, megérti a történeteket 

bemutató művek szerveződését, 

felépítését, az összefüggések 

logikáját, az ok-okozati viszonyt;  

 képes állást foglalni, érvelni, 

meggyőzni másokat alapvető 

erkölcsi, esztétikai kérdésekben; 

 meggyőződéssel képviseli a 

legalapvetőbb emberi értékeket, 

megérti mások érvelését, 

elfogadja az övétől eltérő 

véleményeket, képes ezekkel is 

azonosulni; 

 képes beleélésre, azonosulásra, 

érzelmeinek kifejezésére az 

életkori sajátosságainak 

megfelelő történetek, művek 

befogadása során; 

 dramatikus és drámajátékok 

segítségével képes átélni 

mindennapi konfliktusokat saját 

és más álláspontból is, azokat 

életkori szintjén kezelni. 

 történetek olvasásakor, 

megbeszélésekor képes 

elkülöníteni a múltbeli és 

jelenbeli élethelyzeteket, 

történéseket. 

 képes felidézni történelmünk és 

kultúránk néhány kiemelkedő 

alakját, hozzájuk tud rendelni 

néhány fontos jellemzőt.  

Erkölcstan: Értékrend 

alakulása. Szűkebb és 

tágabb környezetem, 

barátság. 

 

Környezetismeret: 

Környezeti rendszerek 

állapota, 

fenntarthatóság. 

Egészséges életmód. 

Viselkedési normák. 

 

Vizuális kultúra; 

Dráma és tánc: a 

lényeg kiemelésének 

lehetőségei a vizuális 

kompozíciókban. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tanulság, vita, vélemény, konfliktus, múzeum, műemlék, szokás, életmód, 

időrend. 
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A fejlesztés várt 

eredményei akét 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló értelmesen és érthetően fejezze ki a gondolatait. Aktivizálja a 

szókincsét a szövegalkotó feladatokban. Használja a mindennapi 

érintkezésben az udvarias nyelvi fordulatokat. Beszédstílusát igazítsa 

beszélgető partneréhez.  

Kapcsolódjon be a csoportos beszélgetésbe, vitába, történetalkotásba, 

improvizációba, közös élményekről, tevékenységekről való 

beszélgetésekbe, értékelésbe. A közös tevékenységeket együttműködő 

magatartással segítse. 

Felkészülés után folyamatosan, érthetően olvasson fel ismert szöveget. 

Életkorának megfelelő szöveget értsen meg néma olvasás útján. Az 

olvasottakkal kapcsolatos véleményét értelmesen fogalmazza meg. 

Ismerjen, alkalmazzon néhány fontos olvasási stratégiát. 

Tanulási tevékenységét fokozatosan növekvő időtartamban legyen képes 

tudatos figyelemmel irányítani. Feladatainak megoldásához szükség 

szerint vegye igénybe az iskola könyvtárát. A könyvekben, 

gyermekújságokban a tartalomjegyzék segítségével igazodjon el. 

Használja az ismert kézikönyveket. 

A memoritereket szöveghűen mondja el.  

Adott vagy választott témáról 8–10 mondatos fogalmazást készítsen a 

tanult fogalmazási ismeretek alkalmazásával. 

Az alsó tagozaton tanult anyanyelvi ismeretei rendszerezettek legyenek. 

Biztonsággal ismerje fel a tanult szófajokat, és nevezze meg azokat 

szövegben is.  

A begyakorolt szókészlet körében helyesen alkalmazza a tanult helyesírási 

szabályokat. Írásbeli munkái rendezettek, olvashatóak legyenek. 

Helyesírását önellenőrzéssel vizsgálja felül, szükség esetén javítsa.  

Legyen tisztában a tanulás alapvető céljával, ítélőképessége, erkölcsi, 

esztétikai és történeti érzéke legyen az életkori sajátosságoknak 

megfelelően fejlett. Legyen nyitott, motivált az anyanyelvi képességek 

fejlesztése területén. Az anyanyelvi részképességeinek fejlettsége legyen 

összhangban, harmonikusan fejlődjön. 
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MATEMATIKA 

3. évfolyam 

 

ÓRASZÁM 3. ÉVF: 144 ÓRA/HETI 4 ÓRA 

KERETTANTERVBEN TARTALOMMAL :117,5 ÓRA 

KIDOLGOZÁSRA VÁRÓ: 26, 5 ÓRA 

SZABADON FELHASZNÁLHATÓ ÓRAKERET :  36 ÓRA 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, 

matematikai logika, kombinatorika, gráfok 

Órakeret 

 

2,5 

  10% 6 

  

szabadon 

felhasználható 

órakeret 

 

2 

Előzetes tudás 

Halmazok összehasonlítása. 

Állítások igazságtartalmának eldöntése. 

Több, kevesebb, ugyannyi fogalma. 

Alakzatok szimmetriájának megfigyelése. 

Néhány elem sorba rendezése próbálgatással. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés. 

Halmazszemlélet fejlesztése. 

Nyelvhasználat előtti kommunikáció, eljátszás mint a 

gondolatok kifejezése, ezek megértése. 

Rajz, kirakás értelmezése, a lejátszott történés visszaidézése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Adott tulajdonságú elemek 

halmazba rendezése konkrét 

elemek esetén. 

Halmazba tartozó elemek közös 

tulajdonságainak felismerése, 

megnevezése. 

Megfigyelésben, mérésben, 

számlálásban, számolásban 

gyűjtött adatok, elemek 

halmazba rendezése. A logikai 

„és”, „vagy” szavak használata 

állítások megfogalmazásában. 

Összehasonlítás, következtetés, 

absztrahálás. 

Környezetismeret: 

élőlények 

csoportosítása 

megadott szempontok 

szerint.  

A számítógép működésének 

bemutatása (be- és kikapcsolás, 

egér, billentyűzet használata). 

Ismerkedés az adott 

informatikai környezettel. 
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Annak eldöntése, hogy egy 

elem beletartozik-e egy adott 

halmazba. 

Alaphalmaz és részhalmaz 

fogalmának tapasztalati 

előkészítése. 

Osztályozás egy, illetve 

egyszerre két szempont szerint.  

Síkidomok halmazokba 

rendezése tulajdonságaik 

alapján. 

Sorozatok létrehozása, 

folytatása, kiegészítése adott 

szempont szerint. 

A gondolkodás és a nyelv 

összefonódása, kölcsönhatása. 

 

Tantárgyi fejlesztőprogram 

használata a halmazba 

soroláshoz. 

Osztályozás egy, illetve 

egyszerre két szempont szerint.  

 

Néhány elem sorba rendezése, 

az összes eset megtalálása. 

próbálgatással. 

Darabszám, mérőszám, sorszám 

fogalma 

Számlálás, számolás, meg-és 

leszámlálások. 

Rutinszámolás fejlesztése. 

Konkretizálás képességének 

fejlesztése.  

Ének-zene: 

dallammotívumok 

sorba rendezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Halmaz, összehasonlítás, csoportosítás, sorba rendezés. 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

2. Számelmélet, algebra 
Órakeret 

 

70,5 

  10% 10 

  

szabadon 

felhasználható 

órakeret 

 

24 

Előzetes tudás 

Számok írása, olvasása (100-as számkör). Helyi érték. 

Római számok írása, olvasása (I, V, X). 

Számok helye a számegyenesen. Számszomszédok. 

Természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása. 

Számok képzése, bontása helyi érték szerint. 

Páros és páratlan számok.  

Matematikai jelek: +, –, •, :, =, <, >, ( ). 

Összeadás, kivonás, szorzás, osztás szóban és írásban. 

Szorzótábla ismerete a százas számkörben. 
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A műveletek sorrendje. 

Szöveges feladat értelmezése, megjelenítése rajz segítségével, 

leírása számokkal. 

Szimbólumok használata matematikai szöveg leírására, az 

ismeretlen szimbólum kiszámítása. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Elnevezések, megállapodások, jelölések értése, kezelése.  

Számok nagyságrendje és helyi értéke.Számok helyes leírása, 

olvasása 10000-ig. Számok nagyságrendjének és helyi 

értékének biztos ismerete. Számok képzése, helyi érték szerinti 

bontása. A helyes műveleti sorrend ismerete és alkalmazása a 

négy alapművelet körében. A tízes, százas, ezres 

számszomszédok meghatározása. A kerekítés és becslés 

eszközként való alkalmazása. Ellenőrzés, önellenőrzés, az 

eredményért való felelősségvállalás. 

Igény kialakítása a matematika értékeinek és eredményeinek 

megismerésére. A szorzótábla biztos ismerete. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Számfogalom kialakítása 1000-

es számkörben. 

Számok írása, olvasása 1000-ig 

Tájékozódás az adott 

számkörben.  

Számmemória fejlesztése. 

Magyar nyelv és 

irodalom: számok 

helyesírása. 

Számok helye, közelítő helye a 

számegyenesen, 

számszomszédok, kerekítés. 

Alaki, helyi és valódi érték. 

Számok képzése, bontása helyi 

érték szerint. 

Természetes számok nagyság 

szerinti összehasonlítása. 

Emlékezet fejlesztése, 

tájékozódás a számegyenesen. 
 

Számítógépes, interaktív 

táblához kapcsolódó 

oktatóprogramok alkalmazása. 

Tájékozódás a számegyenesen.  

Számok összeg-, különbség-, 

szorzat- és hányados alakja. 

Megértett állításokra, 

szabályokra való emlékezés. 

Tények közti kapcsolatok, 

viszonyok, összefüggések 

felidézése. 

 

Számok tulajdonságai: 

oszthatóság 5-tel és 10-zel. 

Számok összehasonlítása, 

szétválogatása az oszthatósági 

tulajdonság szerint. 

 

Műveletek közötti kapcsolatok: 

összeadás, kivonás, szorzás, 

osztás. 

Az ellenőrzési igény kialakítása, 

a műveletek közötti kapcsolatok 

megfigyelésén keresztül. 

Magyar nyelv és 

irodalom: kérdések, 

problémák, válaszok 
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Fejszámolás: összeadás, 

kivonás, legfeljebb háromjegyű, 

nullára végződő számokkal. 

Fejszámolás: szorzás, osztás 

tízzel, százzal  

Írásbeli összeadás, kivonás 

három 

Írásbeli szorzás  

A pontos feladatvégzés 

igényének fejlesztése. 

A figyelem terjedelmének és 

tartósságának növelése; tudatos, 

célirányos figyelem.  

A fejszámolás biztonságos 

használata. A szorzótáblák 

gyakorlása. 

Analógiák felismerése, 

keresése, kialakítása. 

Írásbeli műveletek alkalmazás 

szintű felhasználása. 

A tanult műveletek 

elvégzésének gyakorlása, 

ellenőrzése. 

helyes 

megfogalmazása. 

Összeg, különbség, szorzat, 

hányados becslése, a ,,közelítő” 

érték fogalmának és jelének 

bevezetése. 

Jelek szerepe, használata. 

Becslés a tagok, tényezők, 

osztó, osztandó megfelelő 

kerekítésével. 

Magyar nyelv és 

irodalom: jelek 

szerepe, használata. 

Műveleti tulajdonságok: tagok, 

tényezők felcserélhetősége, 

csoportosíthatósága, összeg és 

különbség, valamint szorzat és 

hányados változásai. 

Változó helyzetek 

megfigyelése, műveletek tárgyi 

megjelenítése. 

 

 Zárójel használata; 

összeg és különbség szorzása, 

osztása. Műveleti sorrend. 

Feladattartás és 

feladatmegoldási sebesség 

fejlesztése.  

Megismert szabályokra való 

emlékezés. 

Oktatóprogram alkalmazása a 

műveleti sorrend bemutatására. 

 

Szimbólumok használata 

matematikai szöveg leírására, az 

ismeretlen szimbólum 

kiszámítása, ellenőrzés. 

Matematikai modellek 

megértése. 

Önértékelés, önellenőrzés. 

Gondolatmenet követése, oksági 

kapcsolatok keresése, 

megértése. 

 

Törtek fogalmának tapasztalati 

előkészítése. 

Törtek a mindennapi életben: 2, 

3, 4, 10, 100 nevezőjű törtek 

megnevezése, lejegyzése 

szöveggel. 

Számláló, nevező, törtvonal. 

Közös munka (páros, kis 

csoportos munka, 

csoportmunka), együttműködés 

vállalása.  

Törtekkel kapcsolatos oktató 

program használata. 

 Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 1740 

Törtek előállítása hajtogatással, 

nyírással, rajzzal, színezéssel. 

Animáció lejátszása törtek 

előállításához. 

Szöveges feladatok. 

Többféle megoldási mód 

keresése. 

A szöveg értelmezése, adatok 

kigyűjtése, megoldási terv 

készítése. Becslés. 

Megoldás próbálgatással, 

számolással, következtetéssel. 

Ellenőrzés, az eredmény 

realitásának vizsgálata. 

A szövegértéshez szükséges 

nyelvi, logikai szerkezetek 

fokozatos megismerése. 

Adatok lejegyzése, rendezése, 

ábrázolása. 

Összefüggések felismerése. 

Válasz megfogalmazása szóban, 

írásban. 

Magyar nyelv és 

irodalom: az írott 

szöveg megértése, 

adatok keresése, 

információk 

kiemelése. 

Római számok. 

A római számok története. 

Számjelek bevezetése. 

Római számok írása, olvasása  

I, V, X, L, C, D, M jelekkel. 

Irányított keresés római számok 

használatáról. 

Környezetismeret: a 

lakóhely története; a 

római számok 

megfigyelése régi 

épületeken. 

A gyerekeknek szóló 

legelterjedtebb elektronikus 

szolgáltatások megismerése. 

Szorzó-és bennfoglaló tábla 

ismerete 

Maradékos osztás 

Alaki-, helyi-, valódi érték 

ismerete 

Mértékegységek 

Többtagú és hiányos 

összeadások, kivonások 

A témakörhöz kapcsolódó 

ismeretek összefoglalása, 

gyakorlása és számonkérése. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Számszomszéd, kerekítés, közelítő érték, műveleti sorrend. Három- és 

négyjegyű szám. Tört szám, negatív szám. Becslés, ellenőrzés. Római 

szám. Alaki, helyi és valódi érték. 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

3. Függvények, az analízis elemei 
Órakeret 

 

16 

  10% 5 

  

szabadon 

felhasználható 

órakeret 

 

4 

Előzetes tudás 

Sorozat szabályának felismerése, folytatása. 

Növekvő és csökkenő számsorozatok. 

Számpárok közötti kapcsolatok felismerése. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Matematikai modellek készítése.  

Sorozatok felismerése, létrehozása. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Sorozat szabályának 

felismerése. 

 

Adott szabályú sorozat 

folytatása. 

Összefüggések keresése az 

egyszerű sorozatok elemei 

között. 

Sorozatok néhány hiányzó vagy 

megadott sorszámú elemének 

kiszámítása. 

Sorozatok képzési szabályának 

keresése, kifejezése szavakkal.  

Oktatóprogram használata 

sorozat szabályának 

felismeréséhez, folytatásához. 

A figyelem és a memória 

fejlesztése. 

Szabályfelismerés. 

Az önállóság fejlesztése a 

gondolkodási műveletek 

alkalmazásában.  

Az anyanyelv és a szaknyelv 

használatának fejlesztése. 

Vizuális kultúra: 

periodicitás 

felismerése 

sordíszekben, népi 

motívumokban. 
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Adott utasítás követése, 

figyelem tartóssága.  

Saját gondolatok 

megfogalmazása, mások 

gondolatmenetének 

végighallgatása. 

Összefüggések, kapcsolatok 

táblázat adatai között. 

Tapasztalati adatok lejegyzése, 

táblázatba rendezése.  

 

Kapcsolatok, szabályok keresése 

táblázat adatai között. 

Táblázat adatainak értelmezése. 

Tapasztalati adatok lejegyzése, 

táblázatba rendezése. A 

folytatásra vonatkozó sejtések 

megfogalmazása. 

Az általánosításra való törekvés. 

A kifejezőkészség alakítása: 

világos, rövid fogalmazás. 

Az absztrakciós képesség 

alapozása. 

Környezetismeret: 

adatok gyűjtése az 

állatvilágból (állati 

rekordok). 

 

Testnevelés és sport: 

sporteredmények, 

mint adatok. 

Grafikonok. 

 

Grafikonok adatainak 

leolvasása. 

Grafikonok készítése. 

Matematikai összefüggések 

felismerése. 

Környezetismeret: 

hőmérsékleti 

grafikonok készítése. 
Növekvő, csökkenő, váltakozó 

sorozatok. 

Az önellenőrzés különböző 

módjainak alkalmazása. 

Pontos feladatvégzés igényének 

fejlesztése. 

Hőmérő használata (Negatív 

számok) 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Táblázat, grafikon. Sorozat. Szabály, kapcsolat. 

 

 

Tematikai egység 

/Fejlesztési cél 
4. Geometria 

Órakeret 

 

23,5 

  10% 3 

  

szabadon 

felhasználható 

órakeret 

 

4 

Előzetes tudás 
Vonalak (egyenes, görbe). 

Térbeli alakzatok.  
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A test és a síkidom megkülönböztetése. 

Szimmetria: tengelyesen szimmetrikus alakzatok 

megfigyelése. 

A hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérése. A 

szabvány mértékegységek: cm, dm, m, cl, dl, l, dkg, kg, perc, 

óra, nap, hét, hónap, év. Átváltások szomszédos 

mértékegységek között. Mennyiségek közötti összefüggések 

felismerése. Mérőeszközök használata. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Térbeli és síkbeli tájékozódás továbbfejlesztése.  

Feltételeknek megfelelő alkotások elképzelése elkészítésük 

előtt, a tényleges alkotás összevetése az elképzelttel. A 

matematika és a valóság kapcsolatának építése. Mérőeszközök 

és mértékegységek önálló használata. Érzékelés, észlelés 

pontosságának fejlesztése. 

A szimmetria felismerése a valóságban: tárgyakon, 

természetben, művészeti alkotásokon. Esztétikai érzék 

fejlesztése. A körző és a vonalzó célszerű használata. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Egyenesek kölcsönös 

helyzetének megfigyelése 

tapasztalati úton: metsző és 

párhuzamos egyenesek.  

A szakasz fogalmának 

előkészítése. 

A szakasz és mérése. 

Tapasztalatszerzés, érvelés. Technika, életvitel és 

gyakorlat: hajtogatás. 

Háromszög, négyzet és 

téglalap felismerése. 

A téglalap és négyzet 

tulajdonságai: csúcsok 

száma, oldalak száma. 

Háromszögek, négyszögek 

előállítása rajzolással 

szabadon vagy egy-két 

tulajdonság megadásával.  

Egyedi tulajdonságok 

kiemelése. 

Formafelismerés, 

azonosítás, 

megkülönböztetés. 

Vizuális kultúra: 

mozaikkép alkotása 

előre elkészített 

háromszögek, 

négyszögek 

felhasználásával. 

A téglalap és a négyzet 

kerületének kiszámítása.  

Ismeretek alkalmazása az 

újabb ismeretek 

megszerzésében. 

Környezetismeret: 

kerületszámítás a 

közvetlen 

környezetünkben 

(szoba, kert) 

Négyzet, téglalap 

területének mérése 

különféle egységekkel, 

területlefedéssel. 

A területszámítás 

fogalmának előkészítése. 

 Többféle megoldási 

mód keresése, az alternatív 

megoldások összevetése. 

Környezetismeret: 

tapasztalatgyűjtés a 

mindennapi életből pl. 

szőnyegezés, burkolás a 

lakásban, kertben. 
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Az egybevágóság 

fogalmának előkészítése. 

 

Tengelyesen tükrös 

alakzatok létrehozása 

tevékenységgel. 

Az alkotóképesség 

fejlesztése. 

Megfigyelések kifejezése 

válogatással, 

megfogalmazással. 

A pontosság igényének 

felkeltése. 

Geometriai dinamikus 

szerkesztőprogram 

használata interaktív táblán. 

Szimmetria a 

természetben. 

 

Vizuális kultúra: 

szimmetria a 

műalkotásokban. 

Tájékozódás síkban, térben. 

 

 

Tájékozódás pl. az 

iskolában és környékén. 

Mozgássor megismétlése, 

mozgási memória 

fejlesztése. 

Térbeli tájékozódási 

képességet fejlesztő, 

egyszerű. rajzolóprogramok 

bemutatása. 

Egyszerű problémák 

megoldása részben tanári 

segítséggel, részben 

önállóan. 

Környezetismeret: 

tájékozódás közvetlen 

környezetünkben. 

Égtájak ismeretének 

gyakorlati alkalmazása. 

Testek geometriai 

tulajdonságai, hálója. 

Testek építése szabadon és 

adott feltételek szerint. 

Testek szétválogatása egy-

két tulajdonság szerint. 

Alkotóképesség fejlesztése. 

Kreatív gondolkodás 

fejlesztése. Térlátás 

fejlesztése az alakzatok 

különféle előállításával. 

Sík- és térgeometriai 

megfigyelések elemzése, 

megfogalmazása a tanult 

matematikai szaknyelv 

segítségével. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: dobozokból 

bútorok építése. 

 

Vizuális kultúra: a 

körülöttünk lévő 

mesterséges és 

természetes környezet 

formavilágának 

megfigyelése és 

rekonstrukciója. 

Téglatest és kocka 

felismerése, jellemzői. 

Rubik-kocka. 

Testháló kiterítése téglatest, 

kocka esetében. 

Megfigyelés, tulajdonságok 

számbavétele. 

Összehasonlítás, 

azonosságok, 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: dobókocka, 

téglatest alakú doboz 

készítése. 
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különbözőségek 

megállapítása. 

Finommotoros 

mozgáskoordinációk 

fejlesztése. 

Mérések alkalmi 

egységekkel. 

Mérés szabvány 

egységekkel: mm, km, ml, 

cl, hl, g, t. 

Összehasonlítások végzése 

a valóság tárgyairól, 

alakzatokról, dolgokról. 

Mennyiségi jellemzők 

felismerése, a különbségek 

észrevétele. 

Adott tárgy, elrendezés, kép 

más nézőpontból való 

elképzelése. 

Környezetismeret: 

gyakorlati mérések 

közvetlen 

környezetünkben 

(tömeg-, 

hosszúságmérés). 

Csomagolóanyagok, 

dobozok tömege. 

Az idő mérése: másodperc. 

Időpont és időtartam 

megkülönböztetése. 

Tájékozódás az időben: 

a múlt, jelen, jövő, mint 

folytonosan változó 

fogalmak, pl. előtte, utána, 

korábban, később 

megértése, használata. 

Időtartam mérése egyenletes 

tempójú mozgással, 

hanggal, szabványos 

egységekkel (másodperc, 

perc, óra, nap, hét, hónap, 

év). 

Fejlesztőprogram használata 

méréshez. 

Időpont és időtartam 

tapasztalati úton történő 

megkülönböztetése.  

A családban történtek 

elhelyezése az időben. 

Testnevelés és sport: 

időre futás. 

 

Ének-zene: metronóm. 

 

Környezetismeret; 

technika, életvitel és 

gyakorlat: napirend, 

családi ünnepek, 

események ismétlődése. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: változó 

helyzetek, időben 

lejátszódó történések 

megfigyelése, az 

időbeliség tudatosítása. 

Egység és mérőszám 

kapcsolata. Mérés az 

egységek többszöröseivel. 

Át- és beváltások 

végrehajtott mérések 

esetén. 

Átváltások szomszédos 

mértékegységek között. 

A mértékegységek 

használata és átváltása 

szöveges és 

számfeladatokban. 

A pontosság mértékének 

kifejezése gyakorlati 

mérésekben. 

A mértékegység és 

mérőszám kapcsolata, 

összefüggésük megfigyelése 

és elmélyítése. 

Mérések a gyakorlatban, 

mérések a családban. 

Fejlesztőprogram használata 

mértékegységek 

átváltásához. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: elkészíthető 

munkadarabok 

megtervezése mérés és 

modellezés 

segítségével.  

 

Környezetismeret; 

technika, életvitel és 

gyakorlat: háztartásban 

használatos gyakorlati 
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Kicsinyítés, nagyítás. 

Tájékozódás, térben, 

síkban. 

Parkettázás, területmérés 

mérések (sütés-főzés 

hozzávalói). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Metsző és párhuzamos egyenesek, szakasz, szög, háromszög, 

téglalap, négyzet, kerület, terület, téglatest, kocka, testháló, 

tükrös alakzat, időpont, időtartam, kör, gömb, mértékegység, 

tonna, másodperc, km, mm. 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

5. Statisztika, valószínűség 
Órakeret 

 

5 

  10% 2,5 

  

szabadon 

felhasználható 

órakeret 

 

2 

Előzetes tudás 

Adatokról megállapítások megfogalmazása. 

Valószínűségi megfigyelések, játékok kísérletek. 

Tapasztalatszerzés a véletlenről és a biztosról. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Rendszerszemlélet, valószínűségi és statisztikai gondolkodás 

alapozása.  

A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Adatok megfigyelése, gyűjtése, 

rendezése, rögzítése, ábrázolása 

grafikonon. 

Tapasztalatok szerzésével 

későbbi fogalomalkotás 

előkészítése. 

A képi grafikus információk 

feldolgozása, forráskezelés. 

Környezetismeret: 

meteorológiai adatok 

lejegyzése, 

ábrázolása. 

Számtani közép, átlag 

fogalmának bevezetése. 

 

Néhány szám számtani 

közepének értelmezése, az 

„átlag” fogalmának bevezetése, 

használata adatok együttesének 

jellemzésére. 

Környezetismeret: 

hőmérsékleti és 

csapadékátlagok. 

A biztos, a lehetséges és a 

lehetetlen események 

értelmezése. 

  

Próbálgatások, sejtések, 

indoklások, tippelések, tárgyi 

tevékenységek.  
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A lehetséges és lehetetlen 

tapasztalati úton való 

értelmezése.  

A biztos és véletlen 

megkülönböztetése. 

Valószínűségi játékok, 

kísérletek, megfigyelések.  

Gyakoriság. 

Oszlopdiagram. 

A valószínűség fogalmának 

tapasztalati előkészítése. 

 

Események gyakoriságának 

megállapítása kísérletek 

végzésével, ábrázolása 

oszlopdiagramon. 

Sejtés megfogalmazása adott 

számú kísérletben.  

A kísérleti eredmények 

összevetése a sejtéssel, az eltérés 

megállapítása és magyarázata. 

A gyakoriság, a valószínű, 

kevésbé valószínű értelmezése 

gyakorlati példákon. 

Információszerezés az 

internetről, irányított keresés. 

Diagramokhoz kapcsolódó 

információk keresése, 

értelmezése. 

Környezetismeret: 

természeti jelenségek 

előfordulása és 

valószínűsége. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

a kifejezőkészség 

alakítása (világos, 

rövid 

megfogalmazás). 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Valószínű, biztos, lehetetlen, lehet, de nem biztos. 

Átlag. Grafikon, oszlopdiagram. Gyakoriság. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

két évfolyamos 

ciklus végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

– Adott tulajdonságú elemek halmazba rendezése. 

– Halmazba tartozó elemek közös tulajdonságainak felismerése, 

megnevezése. 

– Annak eldöntése, hogy egy elem beletartozik-e egy adott halmazba. 

– A változás értelmezése egyszerű matematikai tartalmú szövegben. 

– Az összes eset megtalálása (próbálgatással). 

 

Számtan, algebra 

– Számok írása, olvasása (10 000-es számkör). Helyi érték, alaki érték, 

valódi érték fogalma 10 000-es számkörben. 

– Negatív számok a mindennapi életben (hőmérséklet, adósság). 

– Törtek a mindennapi életben: 2, 3, 4, 10, 100 nevezőjű törtek 

megnevezése, lejegyzése szöveggel, előállítása hajtogatással, nyírással, 

rajzzal, színezéssel. 

– Természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása 10 000-es 

számkörben. 

– Mennyiségek közötti összefüggések észrevétele tevékenységekben.  

– A matematika különböző területein az ésszerű becslés és a kerekítés 

alkalmazása. 

– Fejben számolás százas számkörben. 

– A szorzótábla biztos ismerete 100-as számkörben. 

– Összeg, különbség, szorzat, hányados fogalmának ismerete. Műveletek 

tulajdonságainak, tagok, illetve tényezők felcserélhetőségének 

alkalmazása. Műveleti sorrend ismerete, alkalmazása. 

– Négyjegyű számok összeadása, kivonása, szorzás és osztás egy- és 

kétjegyű, számmal írásban. 

– Műveletek ellenőrzése. 

– Szöveges feladat: a szöveg értelmezése, adatok kigyűjtése, megoldási 

terv, becslés, ellenőrzés, az eredmény realitásának vizsgálata. 

– Többszörös, osztó, maradék fogalmának ismerete. 

 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

– Szabályfelismerés, szabálykövetés. Növekvő és csökkenő 

számsorozatok felismerése, készítése. 

– Összefüggések keresése az egyszerű sorozatok elemei között. 
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– A szabály megfogalmazása egyszerű formában, a hiányzó elemek 

pótlása. 

 

Geometria 

– Egyenesek kölcsönös helyzetének felismerése: metsző és párhuzamos 

egyenesek.  

– A szabvány mértékegységek: mm, km, ml, cl, hl, g, t, másodperc. 

Átváltások szomszédos mértékegységek között. 

– Hosszúság, távolság és idő mérése (egyszerű gyakorlati példák). 

– Háromszög, négyzet, téglalap, sokszög létrehozása egyszerű 

módszerekkel, felismerésük, jellemzőik. 

– Kör fogalmának tapasztalati ismerete. 

– A test és a síkidom közötti különbség megértése. 

– Kocka, téglatest, felismerése, létrehozása, jellemzői. 

– Gömb felismerése. 

– Tükrös alakzatok és tengelyes szimmetria előállítása hajtogatással, 

nyírással, rajzzal, színezéssel.  

– Négyzet, téglalap kerülete. 

– Négyzet, téglalap területének mérése különféle egységekkel, 

területlefedéssel. 

 

Valószínűség, statisztika 

– Tapasztalati adatok lejegyzése, táblázatba rendezése. Táblázat adatainak 

értelmezése.  

– Adatgyűjtés, adatok lejegyzése, diagram leolvasása. 

– Valószínűségi játékok, kísérletek értelmezése. Biztos, lehetetlen, lehet, 

de nem biztos tapasztalati ismerete. 

 

Informatikai ismeretek 

– Tanári segítséggel az életkorának megfelelő oktatási célú programok 

használata. 

– Egy rajzoló program ismerte; egyszerű ábrák elkészítése, színezése. 

– Együttműködés interaktív tábla használatánál. 
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VIZUÁLIS KULTÚRA 

3. évfolyam 

 

ÉVES ÓRASZÁM 3. ÉVF: 72 ÓRA 

KERETTANTERVBEN TARTALOMMAL :65 ÓRA 

KIDOLGOZÁSRA VÁRÓ: 7 ÓRA 

 

 

Ebben az időszakban a vizuális kultúra tanításának továbbra is fontos célja a motiváltság és az 

örömteli alkotás fenntartása, amelynek továbbra is alapvető eszköze a változatos és a tanulók 

érdeklődését felkeltő játékos feladatok felhasználása, ismerkedés további új technikákkal, 

illetve az alkotás felszabadultságának további ösztönzése. A vizuális műveltség megalapozását 

az érzéki tapasztalás, a környezet minél pontosabb megfigyelése, illetve az érzékelés 

érzékenységének fokozása segíti elsősorban. A gondolkodás fejlődésének eredményeként 

ebben az időszakban cél a képi információk jelentésének és hatásának egyre pontosabb 

értelmezése, illetve a köznapi és művészi vizuális közlések megkülönböztetése. Az önállóan és 

csoportokban megvalósított alkotótevékenység erősíti a kreatív problémamegoldást és segíti a 

tudatos önszabályozást és önismeretet. A befogadó tevékenység tekintetében továbbra is 

érvényes az alkotva befogadás elvének érvényesítése. Cél továbbra is a vizuálisan 

feldolgozható témák megközelítése esetében a valós esztétikai értéket képviselő műalkotások 

szemléltetése és azok minél pontosabb értelmezése. 

Míg az első két évfolyamon a vizuális kultúra részterületei közül a „Kifejezés, 

képzőművészet” és a „Tárgy- és környezetkultúra” került túlsúlyba, addig harmadik-negyedik 

évfolyamon növekedhet az elvontabb „Vizuális kommunikáció” részterület tartalmait 

feldolgozó feladatok aránya, de továbbra is fontos a megfigyelőképesség, a forma- és 

arányérzék fejlesztése, továbbá az önkifejezés megőrzésének ösztönzése, ami segíti az egyre 

céltudatosabb vizuális megismerést. 

A vizuális nevelés keretein belül zajló médianevelés ebben az időszakban is jelen van. 

Az alsó tagozat második felére a gyerekek többségének már komoly médiatapasztalata van. A 

tárgy tanításának célja elsősorban a gyerekek meglévő ismereteinek rendszerezése, az 
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ismeretek életkorhoz igazodó elmélyítése, a különböző médiaüzentek értékeléséhez szükséges 

készségek és képességek fejlesztése.  

Ezt a célt szolgálják a médiaszövegek, elsősorban mozgóképi és online szövegek 

kifejezőeszközeinek mélyebb megismerését, a használt eszközök befogadóra tett hatásának 

felismerését, kifejezését segítő gyakorlatok, hisz és a formanyelvi alapozás mellett már 

megjelenik a különböző médiatartalmak elkészítése mögött meghúzódó szándék 

felismerésének fejlesztése is. Az ismeretszerzés továbbra is a gyerekek által ismert és kedvelt 

műsortípusok, médiaszövegek feldolgozásán keresztül zajlik. A médiaélmények feldolgozása, 

az audiovizuális alkotások kifejezőeszközeinek megismerése az életkorhoz igazodó 

meseregények, ifjúsági regények és rajzfilmes/filmes adaptációik összehasonlításán, 

feldolgozásán keresztül kapcsolható össze az olvasáskultúra fejlesztésével. A gyerekek saját és 

szűkebb környezetük médiahasználati szokásai alapján azonosítják a média alapvető funkcióit, 

megértik, hogy a különböző típusú médiatartalmak mögött meghúzódó szándék különböző 

lehet, amely befolyásolja a médiaszöveg üzenetének értékelését. Elsősorban a hír és információ, 

illetve a reklám mindennapokban betöltött szerepe, értékelése, sajátosságai kerülnek elő ebben 

az időszakban. A médiaszövegek értékelése az üzenet megbízhatóságának és fontosságának 

megítélésén, illetve a saját tapasztalatok viszonylatában való elhelyezésén keresztül zajlik. A 

média működésének tanulmányozása során fejlődik az elemző, kritikai gondolkodás. Alapvető 

fejlesztési cél a tanulók biztonságos és kreatív internethasználatát segítő képesség- és 

készségfejlesztés, a hálózati kommunikációban való biztonságos részvételhez szükséges 

alapismeretek, viselkedési szabályok megismertetése.  

A fejlesztési célok továbbra is mind a vizuális kultúra, mind a mozgóképkultúra és 

médiaismeret fejlesztési feladatai esetében tevékenységközpontú, kreatív, élményekkel telített 

helyzetekben játékos, alkotó, önálló vagy csoportos feladatmegoldással érhetőek el.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

Természeti, épített és képzeletbeli tájak, 

helyek 

Órakeret  

8,5 

  10% 1 

Előzetes tudás 

Vizuális nyelvi elemek és minőségek, méretviszonyok, 

arányok felismerése és használata. Kifejező alkotások 

ismérveinek felismerése. Nézőpontok felismerése és 

nézőpontválasztás használata. Alkotó műfajok, technikák 

felismerése, műveletek sorrendjének követése. 

Anyagismeret. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Vizuális kifejezőképesség fejlesztése. Grafikai 

kifejezőképesség fejlesztése különböző grafikai, 

nyomatkészítési eljárások kapcsán.  

Téralakítási és térábrázolási képesség fejlesztése. 

Lényeglátó képesség fejlesztése. 

Formaérzék fejlesztése. Kompozíciós képesség fejlesztése.  

Vizuális ritmusérzék fejlesztése. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Irodalmi, zenei, média és művészettörténeti élményből, származó 

valós és képzeletbeli helyszínek (pl. kerek erdő, malom, labirintus, 

vár, palotakert, folyó) megjelenítése a különböző nézőpontok és 

változatos méret kínálta lehetőségek használatával, síkban és térben 

(pl. grafikusan, festve, konstruálva, mintázva, installálva). 

 

Vizuális megfigyelésből (pl. közvetlen környezet, fotó, műalkotás, 

múzeum), személyes emlékből származó tapasztalatok 

felhasználásával valós hely, helyszín (pl. természeti táj, nagymama 

virágos kertje, épített környezet, mi utcánk) vizuális megjelenítése 

meghatározott időszaknak (pl. évszak, napszak, nyár, hajnal) 

megfelelően, különböző technikákkal (pl. kollázs, vegyes technika, 

kréta, nyomat, mintázás, makett). 

Térérzékelés 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

Olvasmányhoz 

kapcsolódó személyes 

élmények felidézése és 

megosztása. Műélvezet, 

humor. 

 

Matematika: Rajz és 

szöveg értelmezése: a 

lejátszott történés 

visszaidézése; az 

elmondott, elolvasott 

történés visszaidézése. 

Jelértelmezés.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nézőpont, ritmus, minőségellentét, kollázs, képmező, arány, vizuális 

kifejezés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

Hétköznapi és képzelt figurák 
Órakeret  

8,5 

  10% 1 

Előzetes tudás 

Síkbeli és térbeli minőségek, méretviszonyok, irányultság 

felismerése és használata. Színek érzelemkifejező, 

hangulati és díszítő hatásainak felismerése. Kontrasztok 

felismerése. Műalkotások csoportosítási módjainak 

alkalmazása. 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Színek hangulati hatásának felismerése és alkalmazása az 

egyéni színválasztásban. Színdifferenciáló képesség 

fejlesztése. Színérzék fejlesztése. Kompozíciós képesség 

fejlesztése. Karakterérzék fejlesztése. Térábrázoló 

képesség fejlesztése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A lakóhelyen és a közvetlen környezetben élő emberekről, állatokról 

gyűjtött ismeretek, információk (pl. foglalkozás, életkor, kedvenc 

illat/étel/szín, útvonal, játék, fontos tárgy, attribútum) alapján 

figurális alkotások létrehozása. A külső, belső vonások (pl. karakter, 

testi adottságok, öltözet, belső tulajdonságok, személyiség jegyek) 

élményszerű megjelenítésével, meghatározott célok (pl. illusztráció, 

valós és virtuális játék, információs kártya, „kutatás”) érdekében. 

 

Matematika: 

mennyiségi 

tulajdonságok, 

viszonylatok, becslés, 

összehasonlítás. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: Gondolatok, 
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Történetek, mesék, versek, mondák, médiaszövegek valós vagy 

kitalált szereplőinek (pl. hősök, bajkeverők, szörnyek, tündérek, 

állatok, ember-állatok, géplények) megformálása többfigurás 

kompozícióban, a meghatározott célnak (pl. könyv, napló, játék, báb, 

dráma, hajóorr, oromdísz, vízköpő) megfelelő méretben és anyagból 

(pl. festmény, grafika, kollázs, montázs, fotó, papírmasé, agyag, 

gipsz, talált tárgy, drót). 

Gyűjtőmunka 

érzelmek, vélemények 

kifejezése. Mindennapi 

konfliktusok 

feldolgozása 

drámajátékkal. 

 

Dráma és tánc: 

fantáziajátékok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Figurális alkotás, karakter, élményszerű megjelenítés, cél, eszköz, méret, 

anyag, műfaj, technika, eljárás, képtárgy. 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Utazások 
Órakeret  

8,5 

  10% 1 

Előzetes tudás 

A közvetlen környezet és a személyes tárgyak, taneszközök 

vizuális jelzéseinek alkalmazása. Időbeliség, minőségellentétek 

felismerése. 

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Vizuális megfigyelőképesség és vizuális emlékezet fejlesztése. 

Analizáló és szintetizáló képesség fejlesztése. Forma- és 

arányérzék fejlesztése. Karakterérzék fejlesztése. Képolvasó és 

képközlő képességek fejlesztése. Ábraolvasási és értelmezési 

készség fejlesztése elemzéssel és ábrák létrehozásával. Az idő, 

a változás, a folyamat képekben való ábrázolási képességének 

fejlesztése, történés képekben való elbeszélése. A művészi, 

köznapi és tudományos közlések értelmezésének segítése, a 

kifejezés árnyaltságának fokozása. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok  

A környezetünkben észlelhető változások, folyamatok, 

mozgások (pl. természeti jelenségek, életjelenségek: 

ember/növény/állat növekedése és öregedése, jégolvadás, 

rozsdásodás, penészedés, árnyék, palacsintasütés, 

építkezés, varrógép, kerékpár, daru, óra) azonosítása, 

vizuális megfigyelése, értelmezése, a tapasztalatok és 

információk rögzítése szöveg és kép (pl. fotó, film, 

egyszerű animáció, rajz, ábra, jel) segítségével. 

 

Valós és/vagy képzeletbeli utazás folyamatának, 

útvonalának és történéseinek képes, szöveges rögzítése 

(pl. útinapló, térkép, képregény, forgatókönyv, útifilm) 

meghatározott cél (szórakoztatás, ismeretterjesztés, 

útikalauz, tájékozódás, dokumentálás, elemzés, 

összehasonlítás) érdekében. 

Matematika: 

Tájékozódás a térben 

(síkon ábrázolt térben; 

szöveges információk 

szerint). A változás 

kiemelése; az 

időbeliség. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

Információhordozók. 

Látványok verbális 

megfogalmazása. Az 

időbeliség 
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Tanulmányi séta kifejezésének nyelvi 

lehetőségei. 

 

Dráma és tánc: 

verbális képességek 

fejlesztése játékkal.  

 

Környezetismeret: 

változások, 

folyamatok, növények, 

állatok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Változás, folyamat, mozgás, mozgásfázis, összehasonlítás, térkép, 

képregény, vizuális sűrítés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Vizuális hatáskeltés 
Órakeret  

8,5 

  10% 1 

Előzetes tudás 

Összefüggések felismerése a cselekvés vagy annak 

szereplői és az ábrázoltak között. Eredeti és reprodukált 

alkotások különbözőségének felismerése. Körvonal és 

árnykép megjelenítése. Vizuális kommunikációs gesztusok 

értelmezése. Hangok képi jeleinek értelmezése és 

megjelenítése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai: 

Látványfelismerés és értelmezés képességének fejlesztése, 

a látottak lényeges vonásainak kiemelése, a megfigyelés 

szempontjainak bővítése. A vizuális jelek jelentéseinek 

azonosítása, reprodukálása transzformált látványok 

létrehozásával.Jelképek, allegóriák, vizuális metaforák 

képzése. Formaalkotás a síkban és térben megfigyelt és 

elképzelt formák megjelenítése. Manipulációk végzése: 

nagyítás, kicsinyítés, csonkolás, kiegészítés. Ábraalkotás 

képességének fejlesztése:konvenciókon alapuló, 

szabályokhoz igazodó, jelentést hordozó, közlő és 

magyarázó rajzok, szerelési ábrák, folyamat ábrák 

értelmezése és létrehozása, valós vagy elképzelt 

viszonyok, kapcsolatok megjelenítésével. A síkbeli és 

térbeli vizuális megjelenítő, kifejező eszközök adekvát 

használata vizuális kommunikációs területen. A 

megjelenítés, a kifejezés céljának megfelelő árnyalt vonal, 

tónus, szín, forma, stb. önálló alkalmazása. Közvetlen 

vizuális jelzések, mimika, gesztusok értelmezésével a 

kommunikációs képesség fejlesztése. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Egy valós vagy képzeletbeli dolog (pl. áru, esemény, közérdek, 

jelenség: „boszorkányok tömeges átrepülése”,”Pöttyös Panna 

divatbemutatója”, Búvár Kund légzőkészüléke) számára plakát, 

szórólap tervezése, kivitelezése a betű, kép és szöveg együttes 

alkalmazásával, figyelem, érdeklődés felkeltése céljából. 

 

Az emberi gesztusok, testnyelvi jelzések megfigyelése, értelmezése, 

majd az összegyűjtött tapasztalatok, információk segítségével a 

plakát által hirdetett dolog népszerűsítése figyelemfelhívó játékkal 

(pl. akcióval, pantomimmel, hangot, szöveget is beépítő 

performansszal). 

Plakát készítése 

Matematika: Statikus 

szituációk, 

lényegkiemelés.  

Képzeletben történő 

mozgatás. Testháló 

elképzelése. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

kulcsszókeresés; 

szövegtömörítés; 

hiányos vázlat, táblázat, 

ábra kiegészítése a 

szöveg alapján. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gesztus, plakát, reklám, szlogen, vizuális kommunikációs műfaj. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A média társadalmi szerepe, használata 

Médiahasználat, élménybefogadás, 

élményfeldolgozás Médiumok a 

mindennapi környezetben 

Órakeret  

2 

  10% 1 

Előzetes tudás 
Az egyes médiumok azonosítása. Médiaélmények 

felidézése, verbalizálása. 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A médiatartalmak közötti választás tudatosságának 

fejlesztése. Saját médiaélmények feldolgozása, önreflexiós 

készség fejlesztése. Médiaszöveg-típusok beazonosítását, 

tudatosítását segítő kompetenciák fejlesztése. Olvasási 

készség és szókincs fejlesztése médiaszövegekkel. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A saját és a közvetlen környezet médiahasználati szokásainak 

(internet, televízió, rádió, videojáték, mobilhasználat, könyv) 

tanulmányozása, megadott szempontok (pl. mennyiség, 

időrend, látogatott helyek, a kommunikációban résztvevők, 

műsorok) alapján.  

 

Bizonyos médiumokban megjelenő médiaszövegek (pl. 

televíziós műsortípusok, animációs mesefilmek, sorozatok) 

felismerése és beazonosítása saját médiaélmények felidézésén, 

Magyar nyelv és irodalom: 

Többmondatos 

összefoglaló szöveg 

alkotása olvasmányok 

tartalmáról, gyűjtött 

tapasztalatokról, 

megfigyelésekről.  

A cím és a szöveg 

kapcsolatának magyarázata; 

címadás. Az olvasmányhoz 

kapcsolódó előzetes 
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megjelenítésén (pl. szerepjáték) és közvetlen példákon 

keresztül. 

 

Saját médiaélmények felidézése megadott szempontok alapján 

(pl. érzelmi hatás, kedveltség, ismeretszerzés) és az élmények 

feldolgozása (pl. rajzolás, fotókészítés, szerepjáték). 

 

Mesék, gyermekirodalmi alkotások és azok animációs, filmes 

adaptációinak összehasonlítása, feldolgozása. Az 

olvasott/felolvasott szöveghez és a vetített adaptációhoz 

kapcsolódó élmények megjelenítése és feldolgozása (pl. 

rajzzal, montázskészítéssel). 

Animációs filmek nézése 

ismeretek, személyes 

élmények, tapasztalatok 

felidézése és megosztása. 

Az információk keresése és 

kezelése. Különböző 

információhordozók a 

lakóhelyi és az iskolai 

könyvtárban. Hasonlóságok 

és különbségek felfedezése 

különféle irodalmi 

közlésformákban. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: szabadidős 

tevékenységek. 

 

Erkölcstan: Kedvenc 

időtöltésem, ha egyedül 

vagyok. Olvasottság. 

Olyan szeretnék lenni, mint 

Ő/példaképek, hamis 

életek; álmaim, 

fantáziavilágom/menekülés, 

realitásérzet. 

Az önálló gondolatalkotás 

szabadsága, 

önkifejezés és önbizalom 

erősítése. 

 

Dráma és tánc: csoportos 

és egyéni improvizáció. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Média, televízió, rádió, internet, újság, videojáték, film, televíziós 

sorozat, televíziós műsortípus (hírműsor, gyermekműsor, tehetségkutató 

műsor, valóságshow, ismeretterjesztő műsor, reklám). 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A média kifejezőeszközei 

A médiaszövegek nyelvi jellemzői és 

érzelmi hatása 

Órakeret 

 

2 

  10% 1 

0,2Előzetes tudás 
A médiaszövegek befogadása során saját érzések 

felismerése, kifejezése. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az elemi mozgóképi szövegalkotó kódok felismerését, 

médiaszöveg-olvasást segítő kompetenciák fejlesztése. 

Az elemi mozgóképi szövegalkotó kódok kreatív 

alkalmazása, médiaszöveg-írás. A médiaszövegek elemi 

szövegalkotó kódjai, kifejező eszközei által kiváltott 

érzelmek felismerése és kifejezése, az önreflexió 

fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A médiaszövegek kifejezőeszközeinek mélyebb megismerése. 

 

A karakterábrázolás filmes eszközeinek megismerése: a 

pozitív és negatív hősök megjelenítésének technikái, különös 

tekintettel a mozgókép nyelvére (pl. jelmez, smink, 

környezet/díszlet, világítás, kameramozgás) és a hangokra: 

(beszélt nyelv, zene, zaj, zörej) az életkornak megfelelő 

médiaszövegeken keresztül.  

 

A különböző médiaszövegekben megjelenő egyszerű helyszín- 

és időviszonylatok megfigyelése és értelmezése konkrét 

médiaszövegeken keresztül. Az elbeszélő személyének 

azonosítása különböző médiaszövegekben (pl. animációs 

mesék, filmek).  

 

Saját érzelmek felismerése és kifejezése különböző mozgóképi 

szövegek, és hangzó anyagok befogadása során. A 

médiaszövegek alapvető kifejező eszközeinek (pl. mozgóképi 

nyelv, hangok) érzelmekre gyakorolt hatásának megfigyelése, 

kifejezése.  

 

Kép és hangrögzítő eszközök használatának alapszintű 

megismerése.  

 

Egyszerű cselekmény megjelenítése képsorozattal (pl. rajz, 

digitális fotó, rövid animációs film) és hangokkal.  

Zenehallgatás 

Magyar nyelv és irodalom: 

Olvasási stratégiák, olvasást 

megértő folyamatot segítő 

technikák ismerete, 

alkalmazása a hatékonyabb 

megértés érdekében: a 

művek szerkezeti 

jellemzőinek megfigyelése, 

a tér-idő változásainak 

felismerése.  

Az események 

sorrendjének, a mesélő 

személyének megállapítása. 

A szövegalkotás 

műveleteinek ismerete: 

anyaggyűjtés, címválasztás, 

a lényeges gondolatok 

kiválasztása, elrendezése, 

az időrend, a szöveg 

tagolása bekezdésekre. 

Fogalmazásíráskor a 

megfelelő nyelvi eszközök 

alkalmazása. 

 

Erkölcstan: Erkölcs és 

erkölcstelenség tapasztalása 

mint példa. Szerepek a 

családon, közösségen belül. 

A jó-rossz megjelenítése a 

művészetben. 

 

Ének-zene: A teljes 

figyelem kialakításának 

fejlesztése. 

Hangszín-érzelem, 

különböző élethelyzetben 

más a hangunk. 
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Dráma és tánc:A 

mese/történet helyszíneinek 

és szereplőinek sorba 

vétele. A mese/történet 

szereplőinek beazonosítása, 

illetve viszonyaik 

meghatározása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Animáció, jelmez, smink, díszlet, fény, cselekmény, vágás, zene, zaj, 

zörej, csend, emberi hang. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A média társadalmi szerepe, használata 

A média működési módja, mediális 

információforrások megbízhatósága 

Órakeret  

2 

  10% - 

Előzetes tudás 

A médiaszövegek emberek által mesterségesen előállított 

tartalmak. A személyes közvetlen kommunikáció és a 

közvetett kommunikáció közötti alapvető különbségek 

felismerése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Kritikai gondolkodás fejlesztése. A mediális 

információforrások megbízhatósága megítélésének 

fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismerkedés a média társadalmi funkcióival, működésmódjával.  

 

A szűkebb környezet médiahasználatának megfigyelése alapján 

beszélgetés egyes médiaszövegek (pl. hírműsor, internetes honlap, 

televíziós sorozat, rajzfilm, film, könyv, újság) hétköznapokban 

betöltött szerepéről, funkciójáról.  

 

A médiakörnyezet szereplőinek azonosítása: médiatartalom-

előállítók és a fogyasztók/felhasználók. 

 

Médiaszövegek értelmezése alapján feltevések, állítások 

megfogalmazása a szöveg keletkezésének hátteréről, az 

alkotó/közlő szándékáról (a korosztálynak megfelelő reklámok, 

videojátékok, internetes portálok, animációs filmek, filmek 

segítségével). 

 

Annak felismerése, hogy a médiakörnyezet szereplői a tartalmat 

előállítók csoportja és a közönség, a médiafogyasztók csoportjai. 

 

A hírműfajhoz kapcsolódó meghatározó tevékenységek (pl. 

újságíró, fotóriporter) azonosítása, főbb elemeinek megismerése. 

 

Médiaszövegek megbízhatósága: irányított beszélgetés a hír-álhír 

témakörről konkrét médiaszövegek alapján.  

 

Információk összegyűjtése, értelmezése, feldolgozása (pl. 

szövegalkotás) megadott szempontok (pl. közlő szándéka, 

célcsoport) alapján. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: Az 

életkornak megfelelő 

globális, 

információkereső, 

értelmező és reflektáló 

olvasás. 

Az információk 

keresése és kezelése. 

Különböző 

információhordozók a 

lakóhelyi és az iskolai 

könyvtárban. 

Mások véleményének 

megértése, elfogadása a 

vita során. Vélemények 

összevetése, 

különbségek és 

hasonlóságok 

megfigyelése, 

felismerése és kritikája. 

 

Erkölcstan: önálló 

gondolat vállalása, 

véleménynyilvánítás, 

mások gondolatai 

alapján, építő jellegű 

vitakultúra kialakítása; 

gondolatszabadsággal 

való ismerkedés.  
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Ismerkedés a kereskedelmi kommunikáció (reklám) 

sajátosságaival, a reklámok megjelenésének változatos helyeivel, 

formáival. A reklámok működése (hatáskeltés) néhány fontos 

eszközének megfigyelése konkrét reklámok tanulmányozásán 

keresztül. Reklámkészítés (pl. egyszerű reklámszövegírás, 

plakátkészítés, reklámot megjelenítő szerepjáték) annak 

érdekében, hogy reflektált viszony alakuljon ki a reklámozás 

céljáról és eszközeiről. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Médiatartalom-előállító, médiafogyasztó, információ, hír, álhír, 

hírműsor, újság, újságíró, reklám, reklámfilm, tudatos fogyasztás, 

médiahasználat. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A média társadalmi szerepe, használata 

Tájékozódás a világhálón, a virtuális 

terekben, biztonságos internethasználat 

Órakeret  

2 

  10% 1 

Előzetes tudás 
Alapszintű ismeretek az internethasználatban rejlő 

lehetőségekről, illetve kockázatokról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az életkornak megfelelő, biztonságos tájékozódás és 

közlekedés kialakítása az online környezetben, a virtuális 

terek használata során.  

Az internethasználat és mobiltelefon-használat 

lehetőségeinek és kockázatainak tudatosítása. Kreatív, 

kritikus internethasználat fejlesztése. Az online 

közösségekben való részvétel kockázatainak, viselkedési 

szabályainak, kommunikációs jellemzőinek tudatosítása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A közvetlen kommunikáció jelzéseinek és az online 

kommunikáció, jellegzetességeinek összehasonlítása 

meghatározott szempontok (pl. kapcsolatteremtés, önkifejezés, 

véleménynyilvánítás) alapján (pl. szerepjáték keretében). A 

személyes kommunikáció és az online kommunikáció 

különbségeinek tudatosítása. 

 

Saját és szűkebb környezet internethasználatának 

megfigyelése, internetes tevékenységek megjelenítése (pl. 

szerepjáték) különböző formában. 

 

Az internet- és mobilhasználat legfontosabb (pl. biztonságot 

eredményező) szabályainak megismerése különböző 

eszközökkel (pl. kártyajáték, egyszerű társasjáték).  

 

Magyar nyelv és irodalom: 

A művek tanulságainak 

értelmezése a saját 

szerepünkre, helyzetünkre a 

mindennapi életünkben, 

példa bemutatása, mindezek 

kifejezése más eszközzel is 

(pl. drámajátékok). 

A könyvtár mint 

információs központ, a 

tanulás bázisa, segítője. 

Levélírás, levélcímzés. 

Rövid szöveges üzenetek 

megfogalmazása. 
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Az életkori sajátosságokhoz igazodó kreatív internethasználat 

lehetőségeink tudatosítása. (pl. gyermekbarát honlapok 

böngészése). 

 

Ismerkedés a világháló felépítésével és működésének 

alapjaival beszélgetés és játékos gyakorlatokon keresztül. 

 

Az online közösségekben való viselkedési szabályok, 

kommunikációs szokások, és ezek szerepének megismerésére. 

Az internet veszélyei 

Adatok, információk 

gyűjtésének, célszerű 

elrendezésének módjai. 

 

Erkölcstan: Haver, barát, 

társ, csapattag, internetes 

kapcsolatok. 

Konfliktusmegoldás, közös 

szabályalkotás és annak 

elfogadása mint érték. 

Baráti társaság összetartó 

ereje és a virtuskodás 

értéke/bátorság, 

vakmerőség. 

Játék, közösségi élet az 

interneten. 

 

Környezetismeret: a helyes 

önismeret kialakításának 

megalapozása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Személyes kommunikáció, online kommunikáció, www, e-mail, 

mailfiók, profil, like-jel, keresőmotor, flash játék. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Mikro- és makrotér 
Órakeret  

11,5 

  10%     - 

Előzetes tudás Tárgyfajták, épülettípusok, térfunkciók felismerése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tapasztalatok szerzése a térformálás, térlehatárolás, 

térszervezés területén. Térkapcsolatok, térbeli viszonyok, 

térbeli tagolódások létrehozása, installációs és ábrázoló, 

kifejező céllal. Megfigyelő és elemző képesség 

fejlesztése. Tárgytervezés, -szerkesztés, -alkotás, 

konstrukciók létrehozása különböző anyagokból és 

célokra. Anyagok és eljárások ismerete; a tervezői attitűd 

és alkalmazkodó képesség fejlesztése a tárgy 

rendeltetésének, használójának szem előtt tartásával, a 

megfelelő anyag- és eszközválasztással. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Különböző épületek fotóinak csoportosítása megadott szempontok 

szerint (pl. rendeltetés, anyag, méret, elhelyezkedés, kor, díszítettség, 

fényviszony). 

 

Megadott célt szolgáló kis tér (pl. váró-, lakótér, pince, fülke, raktár, 

dühöngő) tervezése a kiválasztott épület lakójának (pl. tulajdonos, 

tulajdonos gyermeke, őr, takarító, vendég, kertész, háziállat, kísértet, 

szerzetes, zenész, festő, orvos), majd a térhez tartozó, kapcsolódó 

tárgyak némelyikének elkészítse (pl. kulcs, tükör, függöny, polc, 

szék, csizma, kanna, tál, lámpa). 

 

Ismert funkció (pl. lakás, iskola, orvosi rendelő, mozi) saját ötlet 

alapján elképzelt változatának megtervezése, elkészítése makettben, 

az elkészült makettekből közösen településszerkezet (pl. falu, 

városrész) kialakítása, egyszerű „terepasztal” megépítése. 

 

Példák, fotók, gyűjtése eltérő érzelmi hatást (pl. hétköznapi, 

ünnepélyes, titokzatos, rideg, sejtelmes, szorongató, emelkedett 

félelmetes, vidám) kiváltó terekről (pl. templom, iroda, park, szoba, 

lift, állványzat, zuhanyfülke, labirintus). 

 

A terekhez kapcsolódó hangok, zenék, zörejek (pl. madárcsicsergés, 

jármű-zaj, beszéd, nyikorgás, zene, hegedű, dob) gyűjtése, s a 

gyűjtött hanganyag felhasználásával, valós, hangzó terek létrehozása, 

megépítése az adott tartalomnak megfelelő anyag és 

méretválasztással (pl. karton, fonal, kóc, vászon, fém, vessző, csuhé, 

agyag, drót, fa). 

Matematika: Tárgyak 

tulajdonságainak 

kiemelése (analizálás); 

összehasonlítás, 

azonosítás, 

megkülönböztetés; 

osztályokba sorolás. 

Adott objektum más 

nézőpontból.  

Tájékozódás a világ 

mennyiségi 

viszonyaiban.  

 

Dráma és tánc: a 

színház formai elemei, 

látott előadásban, illetve 

alkalmazása saját 

rögtönzésekben.  

 

Környezetismeret: az 

anyagfajták 

megmunkálhatósága, 

felhasználásuk. 

 

Ének-zene: Azonosság, 

hasonlóság, variáció 

felismerése. Ritmus-

hangszerek, ritmikai 

többszólamúság.  
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tértervezés, -szerkesztés, -alkotás, konstrukció, funkció, szerkezet, 

térkapcsolat, térbeli tagolás, tervezői attitűd, település, épület, építmény, 

alaprajz. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Tárgyak és használatuk 
Órakeret  

11,5 

  10% - 

Előzetes tudás 

Egyszerű hagyományos és kézműves technikai fogások 

ismerete. A tárgyalkotó folyamat lépéseinek alkalmazása. 

Egyszerűsítés, díszítés. Hétköznapi és művészi, kultikus 

tárgyak felismerése, csoportosítása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Régi és mai használati és díszedények megfigyelése, 

csoportosítása, összehasonlító elemzése vizuálisan 

(látvány, fotó, rajzi elemzés) és verbálisan. Gyakorlati és 

érzelmi szempontok megfogalmazása a tárgyakkal való 

kapcsolatban. Közvetlen környezetünk tárgyainak, 

szerkezeteinek megfigyelése, megadott szempont szerinti 

vizsgálata. Redukciós képesség fejlesztése. 

Komponálóképesség fejlesztése felületen és térben. A 

színek dekoratív, díszítő hatásának megismerése és 

alkalmazása, funkciónak megfelelő színválasztás és 

díszítés. A csomagolás tervezési szempontjainak 

megismerése és alkalmazása, a csomagolás gyakorlati és 

érzelmi szempontjainak megismerése. Vizuális 

ritmusérzék fejlesztése. Különböző kultúrák iránti 

nyitottság kialakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A különböző kultúrákban, korokban használatos tárgyak, eszközök 

összehasonlítása a mai tárgyakkal, eszközökkel (pl. épületek, 

járművek, szerszámok, edények, bútorok, öltözet, ékszer) a hasonló 

és eltérő vonások elemzése, értelmezése. 

 

Tárgytervezés (pl. jármű, bútor), tárgyalkotás (pl. öltözet kiegészítő, 

játék) a megismert kézműves technikákkal (pl. nemezelés, 

agyagozás, fonás, szövés, batikolás), a kortárs iparművészet 

felfogásában. 

 

A közvetlen környezetben található anyagok környezettudatos 

felhasználásával, meghatározott funkcióra (pl. irányjelző, hangosító), 

működésre képes egyszerű szerkezet (pl. játék, modell) létrehozása.  

Az elkészült tárgyak, szerkezetek használatuknak megfelelő és 

tulajdonosukra utaló díszítése. 

 

Csomagolás tervezése, kivitelezése valós vagy képzeletbeli tárgy, 

dolog (pl. ecset, muffin, buszjegy, cipő, csoki, időbe látó készülék, 

csodaszappan, fűmag, életelixír, varázsfonal) számára, oly módon, 

hogy a csomagolás formája és díszítése utaljon a tárgy sajátosságára. 

Matematika: 

tájékozódás az időben. 

 

Erkölcstan: a múlt és a 

jelen életviszonyai 

közötti különbségek. 

 

Dráma és tánc: Kreatív 

játékok tárgyakkal, 

tárgyak nélkül. A 

tárgyak használata 

ismétléssel, lassítással, 

gyorsítással stb. vagy 

nem rendeltetésszerű 

használatuk.  
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tárgyalkotás, tárgytervezés, díszítés, csomagolás, vizuális ritmus, díszítés, 

szerkezet, felület, stilizálás. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei akét 

évfolyamos ciklus 

végén 

 Az alkotásra, megfigyelésre, elemzésre vonatkozó feladatok életkornak 

megfelelő értelmezése. 

 Élmény- és emlékkifejezés, illusztráció készítése; síkbáb és egyszerű 

jelmez készítése; jelek, ábrák készítése; egyszerű tárgyak alkotása.  

 Az újként megismert anyagok és eszközök, technikák az 

alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos 

anyag- és eszközhasználata. 

 A legismertebb formák, színek, vonalak, térbeli helyek és irányok, 

illetve komponálási módok használata, látványok, műalkotások 

olvasásába is beépítve.  

 Téralkotó feladatok során a személyes preferenciáknak és a funkciónak 

megfelelő térbeli szükségletek felismerése. 

 A szobrászati, festészeti, tárgyművészeti, építészeti területek közötti 

különbségek további differenciálása (pl. festészeten belül: arckép, 

csendélet, tájkép). 

 Látványok, műalkotások megfigyeléseinek során kialakult gondolatok, 

érzések elmondására a tantervben meghatározott legfontosabb fogalmak 

használatával, az életkornak megfelelően. 

 Különböző típusú médiaszövegek felismerése, a médiatartalmak közötti 

tudatos választás. 

 A médiaszövegekhez használt egyszerű kódok, kreatív 

kifejezőeszközök és azok érzelmi hatásának felismerése. 

 Kép- és hangrögzítő eszközök használata elemi technikáinak ismerete. 

Az elsajátított kifejezőeszközök segítségével saját gondolatok, érzések 

megfogalmazása, rövid, egyszerű történet megformálása. 

 A médiaszövegek előállításával, nyelvi jellemzőivel, használatával 

kapcsolatos alapfogalmak elsajátítása, helyes alkalmazása élőszóban. 

 A média alapvető funkcióinak (tájékoztatás, szórakoztatás, 

ismeretszerzés) megismerése.  

 A médiaszövegekben megjelenő információk valóságtartalmának 

felismerése.  

 Az életkorhoz igazodó biztonságos internet- és mobilhasználat 

szabályainak ismerete, alkalmazása. A hálózati kommunikációban való 

részvétel során fontos és szükséges viselkedési szabályok elsajátítása, 

alkalmazása. Életkorhoz igazodó fejlesztő, kreatív internetes 

tevékenységek megismerése. 
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TECHNIKA 

3. évfolyam 

ÉVES ÓRASZÁM 3. ÉVF: 36 ÓRA 

KERETTANTERVBEN TARTALOMMAL  :32,5 ÓRA 

KIDOLGOZÁSRA VÁRÓ: 3,5 ÓRA 

 

A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja a 3–4. évfolyamon, hogy a 

kulcskompetenciák további fejlesztésével a gyermek bővítse az életkori sajátosságainak 

megfelelő szinten az őt közvetlenül körülvevő világról szerzett tapasztalatait és ismereteit. A 

mindennapok gyakorlatában egyre inkább nélkülözhetetlen életviteli ismeretek mellett a 

kézügyesség és az alkotó fantázia fejlesztésével a gyermekek az örömteli tanulásra és 

munkavégzésére kapnak ösztönzést. Egyre alaposabban és egyre többet ismernek meg az 

erkölcsi értékekből, a megőrzendő szokásokból, a nemzeti hagyományokból, a magyar 

kultúrából. A tevékenységek közbeni magatartási szabályok betartása különösen fontos, ez 

megalapozza az emberek közötti kapcsolatok, illetve a társadalmi érintkezés bonyolult 

illemszabályainak elsajátítását. Az önállóságra törekvés ösztönzése új tanulási-tanítási 

módszerek alkalmazását igényli, amelyekhez az egyéni munkálkodás mellett csoportmunka is 

szükséges. Javarészt még bemutatás utáni mintakövetéssel készülnek a munkadarabok, de 

egyre önállóban, a saját műveleti sorrendet is követve. A kivitelezés során a kézügyesség, a 

mozgáskoordináció, a testtartás, az erőkifejtés továbbfejlesztése közben az anyag, a forma, a 

szerkezet, a funkció és az esztétikum összefüggései is érvényesülnek. Kiemelten fontos cél a 

helyes munkafogások és a célszerű, balesetmentes szerszámhasználat betartása. A folytatódó 

népi tárgyalkotó tevékenységek a már megismert anyagok felhasználását, a művészi kifejezés 

sokféleségét tükrözik. A szókincs bővítése és a szaknyelvi elemek használata továbbra is 

játékos keretek közt történik. Mindeközben a műszaki rajzi ismeretek megalapozása is 

elkezdődik. 

Az önkiszolgálás és a segítő tevékenységek az életkornak megfelelően, a családi és 

közösségi munkamegosztás keretei közötti tudatos feladatvállalással fejlődnek tovább. Egyre 

határozottabb fejlesztési cél az egészség- és környezettudatos életvitel megalapozása. 

A közlekedési kultúra a gyalogos közlekedés alapvető szabályainak készségszintű 

alkalmazása után a kerékpáros és a tömegközlekedésben való önálló részvétellel, a biztonságos 

közlekedés magatartási követelményeinek elsajátításával gazdagodik. 

A közösségi munka, a közösségi szerepek további gyakorlása az egyéni együttműködési 

készség és a csoportkoherencia fejlődését szolgálja. 

 

 

Tematikai 

egység 
1. Család, otthon, háztartás 

Órakere

t 

6 

  10% 1 
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Előzetes tudás 

Közvetlen tapasztalatok megfogalmazása a családról és 

tevékenységeinek szerepéről. 

Egészséges családi munkamegosztás és elemi 

munkaszokások ismerete. 

Cselekvő hozzáállás, személyes felelősségvállalás példáinak 

ismerete. 

Odafigyelés a környezetre, együttműködés a családi és az 

iskolai közösségben. 

Természeti, társadalmi és technikai környezetünk és a 

megtapasztalt természetátalakító munkák alapvető ismerete. 

Információszerzés a problémák megoldására irányuló 

tevékenységekkel kapcsolatban, és a kapott információk 

felhasználása. 

 

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

Értékek közvetítése által a pozitív akarati tulajdonságok 

fejlesztése. 

Az elvárt jó magatartási elemek (engedelmesség, 

alkalmazkodás, udvariasság) gyakoroltatása és a 

tulajdonságok tárházának bővítése (önállóság, határozottság, 

segítőkészség, közösségi érzés, másokon való segítés, 

tolerancia) a tevékenységek végzése közben. 

Elvárások, normák megfogalmazása, közösségi egyeztetése, 

betartásuk elvárása, az együttműködés és egymás 

munkájának jó szándékkal történő értékelése, érzések és 

ellenérzések építő jellegű kifejezése, a vélemények nyílt 

közlése, egyszerű indoklása. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

1.1. Önkiszolgálás, vendéglátás 

Az életkornak, fejlettségnek megfelelő, különböző élethelyzetekben 

történő önkiszolgáló tevékenység gyakorlása. 

Egyszerű hideg étel (pl. szendvics, hidegtál) elkészítése. Teafőzés. 

Vendéglátás. Néhány egyszerű vendégváró étel, csemege 

elkészítése. 

Asztalterítés és tálalás szabályai. Szalvétahajtogatás. 

Környezetismeret: 

család, rokonság, 

hétköznapok és 

ünnepi alkalmak, 

emberi test, 

egészséges életmód. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegértés, 

szövegalkotás, 

szaknyelv használata, 

beszédkultúra, 

kommunikáció.  

1.2. Családi ünnepek 

Ünneplés a családban. Családi szokások és hagyományok. 

Az ünnep hangulatát kifejező dekoráció készítése. 

Ajándékkészítés, csomagolás. Az ajándékozás módja, formája. 

1.3. Gazdálkodás a háztartásban 
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Takarékosság alapanyaggal, energiával, idővel, pénzzel, fogyasztási 

cikkekkel. 

Bevételek, kiadások. Zsebpénz kezelése, beosztása. 

 

Matematika: 

problémamegoldás, 

számok, 

alapműveletek, 

becslés. 

 

Erkölcstan: egészség 

és környezeti hatások, 

önismeret, felelősség, 

példakép, 

kapcsolatépítés, 

kapcsolattartás. 

1.4. Egészségünk 

Egészség és betegség fogalma. Betegségek tünetei. Betegségek 

elleni védekezés módjai. Betegápolás (egyszerű gondozási 

műveletek). 

Egészségkárosító és környezetszennyező hatások a háztartásban. 

Megelőzés, kármentesítés. 

Elemi elsősegély-nyújtási ismeretek. 

Segélyhívószámok (mentők, tűzoltók, rendőrség). A telefonos 

segélyhívás szabályai. 

1.5. Önismeret 

Önismeret, felelősségvállalás, tudatosság a munkák végzésekor. 

Önellenőrzés, hibák javítása. 

1.6. A háztartásban használt vegyszerek 

A háztartásban használt vegyszerek (pl. tisztítószerek, 

kozmetikumok, festékek, ragasztók) használati utasításainak 

tanulmányozása. 

Környezetbarát termékek előnyben részesítése. Házi praktikák 

gyűjtése, ismertetése. 

Vendéglátás (Előkészületek) 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Életvitel, élettér, élővilág, tárgyi (épített) környezet, gazdálkodás, 

költségvetés, bevétel, kiadás, megtakarítás, zsebpénz, szolgáltatás, 

segélyhívószám, mentő, tűzoltóság, rendőrség, mosószer, tisztítószer, 

használati utasítás, egészség, betegség, járvány, betegápolás. 

 

 

Tematikai 

egység 
2. Tárgyi kultúra, technológiák, termelés 

Órakere

t 

15,

5 

  10%  

Előzetes tudás 

A feladatmegoldáshoz szükséges információk szerzése és 

célszerű felhasználása. 

Tárgyak elkészítése segítséggel, mintakövetéssel. 

Eszközök biztonságos alkalmazása, tapasztalatok 

megfogalmazása. Természetes anyagok felismerése. 
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A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

Tapasztalatszerzés a tárgyak, modellek készítéséhez 

felhasznált anyagokról, eszközökről, technológiákról. A 

tapasztalatok megfogalmazása, rögzítése. 

Mintakövetéssel a feladat végrehajtási lépéseinek 

megtervezése, a szükséges idő, anyag, munkamennyiség 

becslése. 

A tevékenységhez használt szöveges, rajzos és képi minta 

követéséből származó egyszerű utasítások, tervek 

végrehajtása. 

Figyelem és elővigyázatosság; a tervezett és az aktuálisan 

végzett tevékenységgel kapcsolatos veszélyérzet kialakítása, 

törekvés a biztonságra. 

A tevékenységhez kapcsolódó baleseti veszélyek és más 

biztonsági kockázatok felismerése és megelőzése, a 

segítségnyújtás lehetőségeinek ismerete. 

Az eszközök célnak és rendeltetésnek megfelelő, biztonságos 

használata. Kézügyesség, mozgáskoordináció, jó testtartás, 

megfelelő erőkifejtés képességének fejlesztése. 

Munka közbeni célszerű rend, tisztaság fenntartása, törekvés 

a takarékosságra. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

 

2.1. Ismerkedés a felhasznált anyagok tulajdonságaival 

Anyagvizsgálat szemrevételezéssel, tapintással, szaglással. 

Az anyagok felhasználási lehetőségeiket befolyásoló 

tulajdonságai. 

Környezetismeret: 

anyagi 

tulajdonságok. 

 

Matematika: 

mérés, becslés, 

szerkesztés. 

 

Vizuális kultúra: 

rajzeszközök 

használata, 

épületek jellemzői. 

 

Erkölcstan: 

Szellemi termékek 

az emberiség 

szolgálatában. 

A tudás hatalma. 

A világ 

megismerése. 

 

2.2. Tárgyak készítése, technológiák elsajátítása 

Kézi varrás és hímzés eszközei (varrótű, hímzőtű, 

varrócérna, hímzőcérna, szabóolló, gyűszű), alapöltései 

(előöltés, tűző öltés, pelenkaöltés), díszítőöltések (pl. 

száröltés, láncöltés, laposöltés, keresztöltés, gobelin-

öltés), hímzések gyakorlása. 

Szabás előrajzolással, minta vagy sablon alkalmazásával. 

Munkadarab készítése választott népi minta szerinti 

díszítőöltésekkel. 

Körmönfonás, szalagszövés. Textilek készítése fonalból 

szövéssel. 

Szövött anyagok, filcanyagok felhasználása. 

Ujjbábok készítése. 

Egyszerű használati tárgyak, dísztárgyak, játékok, 

ajándékok készítése természetes anyagok, papír, textil, 

bőr, fa, fonal, fémdrót, illetve maradék- vagy 
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hulladékanyagok, -tárgyak felhasználásával minta vagy 

rajz alapján. 

Mérés, előrajzolás, méretre alakítás gyakorlása. 

Épületmakett és járműmodell készítése különféle 

anyagokból, vagy konstrukciós játékok (pl. faépítő, 

fémépítő, Lego) felhasználásával minta, kép, illetve rajz 

alapján. 

A munkahely célszerű rendjének fenntartása. 

Baleset-megelőzés. Kéziszerszámok biztonságos 

alkalmazása, tárolása, veszélyforrások felismerése 

tárgykészítés közben, segítségnyújtás. 

Tárgyaink világa. 

A világ öröksége. 

2.3. Ismerkedés a műszaki ábrázolás elemeivel 

Mérés eszközei, használatuk. Méretazonosság 

megállapítása. 

Vonalfajták (vastag, vékony, folytonos, szaggatott, 

pontvonal). 

Körvonalrajz, alaprajz, vázlatrajz felismerése, készítése. 

 

2.4. A technika vívmányainak mindennapi használata 

A háztartásban lévő eszközök, berendezések és a 

megismert egyszerű termelési (készítési) folyamatok, 

valamint fogyasztási cikkek azonosítása. 

Neves magyar, illetve külföldi találmányok, feltalálók. 

Technikatörténeti érdekességek. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Anyag, alapanyag, termék, szerszám, fizikai tulajdonság, technológiai 

tulajdonság, anyagvizsgálat, termelés, makett, modell, minta, 

körvonalrajz, alaprajz, méret, mérés, veszélyforrás, baleset, 

segítségnyújtás. 

 

 

Tematikai egység 3. Közlekedés Órakeret  5 

  10% 1,5 

Előzetes tudás 

Az úttesten való átkelés szabályainak fegyelmezett és 

tudatos alkalmazása. Helyes viselkedés csoportos 

közlekedési helyzetben. 

A gyalogosok közlekedését szabályozó elemi közlekedési 

jelzések, táblák, lámpák, útburkolati jelek ismerete. 

Viselkedési normák, illemszabályok ismerete a helyi 

közösségi közlekedésben. 
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A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A biztonságos, fegyelmezett, tudatos gyalogos közösségi 

közlekedési magatartás és szokások megszilárdítása. 

A közösségi közlekedési környezet és a gyalogos 

közlekedési szabályok ismerete. 

Figyelem és elővigyázatosság; a közlekedéssel 

kapcsolatos veszélyérzet kialakítása, törekvés a 

biztonságra. 

A közlekedési balesetek lehetséges okainak felismerése, a 

megelőzés, az elhárítás és a segítségnyújtás 

lehetőségeinek megismerése és gyakorlása. 

A kerékpár felépítésének és működésének megismerése. 

Kerékpározás forgalomtól elzárt területen és 

kerékpárúton. 

A városi, országúti, vasúti, vízi és légi közlekedés 

szerepének átlátása, eszközeinek megismerése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

3.1. Gyalogos közlekedési ismeretek 

A gyalogos közlekedés szabályai, lakott területen és lakott 

területen kívüli közlekedés. A gyalogos közlekedés elsőbbségi 

helyzetei. 

Közlekedési terepasztal készítése természetes anyagok, 

hulladéktárgyak és egyéb építőelemek (pl. konstrukciós játékok – 

faépítő, Lego) felhasználásával, közlekedési szituációk 

megjelenítéséhez. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

beszédértés, 

szaknyelvhasználat, 

szövegértés, 

piktogramok. 

 

Környezetismeret: 

lakóhelyismeret, 

térképismeret. 

 

Erkölcstan: 

közlekedési morál, 

udvariasság, 

kommunikáció. 

3.2. Kerékpározási alapismeretek 

A kerékpár részei, működése, közlekedésbiztonsági állapota, 

kötelező felszerelési tárgyai, biztonsági eszközök. 

Közlekedés lakó-pihenőövezetben, kerékpárúton. A kerékpárút 

közlekedési jelzései. Jelzőtáblatípusok – elsőbbséget jelző táblák, 

veszélyt jelző és tilalmi táblák. Az úttest részei. Útburkolati jelek. 

Kerékpárosok és gyalogosok viszonya a közösen használt 

területeken. 

3.3. Közösségi közlekedés és morál a tömegközlekedésben 

Viselkedési normák a közlekedési környezetben. 

Jegyvásárlás, jegykezelés, leszállási szándék jelzése. 

Balesetmentes, fegyelmezett viselkedés a helyi közlekedési 

járműveken.  

3.4. Közlekedési eszközök, környezet- és egészségtudatos 

közlekedés 

A szárazföldi, vízi és légi közlekedés eszközei. 
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Közlekedési környezetünk veszélyforrásai: figyelmetlenségből, 

szabályok be nem tartásából fakadó balesetveszély, 

levegőszennyezés. 

Egészségünk és a gyalogos, ill. kerékpáros közlekedés közötti 

kapcsolat.  

KRESZ 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Úttest, kerékpárút, gyalogos forgalom, fényjelző készülék, alul- és 

felüljáró, útburkolati jel, közösségi (tömeg)közlekedés, helyi és helyközi 

közlekedés, kerékpározás, forgalomtól elzárt terület, irányjelzés, 

bekanyarodás, károsanyag-kibocsátás, légszennyezés, védőfelszerelés, 

biztonsági szabály, udvariassági szabály. 

 

 

Tematikai egység 
4. Közösségi munka, közösségi 

szerepek 
Órakeret 

6 

  10% 1 

Előzetes tudás 

A családi, baráti, iskolai és egyéb közösségi 

rendezvényeken szerzett élmények és gyakorlati 

tapasztalatok. 

Néhány szokás, hagyomány ismerete. 

A megbeszélt öltözködési és viselkedési szabályok 

betartása. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Kulturált ünneplés. 

Közös értékek, szokások, hagyományok őrzése. 

A szabadidő hasznos eltöltésének tudatosítása. 

Az ünnepre való felkészülés, ünneplés, ünneplés utáni 

teendők végzésének természetes és megőrzendő 

szokásként való kezelése. 

Ismerkedés a tervezés, szervezés, irányítás, vezetés 

feladataival, folyamatos kommunikáció, egyeztetés. 

Alkalmassá tétel a feladatok megosztására, részfeladatok 

egyre önállóbb végrehajtására. 

A kockázati tényezők felismerése, mérlegelése. 

Munkavégzés egyénileg és csapatban. 

A tapasztalatok (eredményesség és etikus magatartás) 

értékelése, elemzése, s ezek megszívlelése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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4.1. Iskolai és osztályrendezvények 

Iskolai és osztályrendezvények (pl. Mikulás, Karácsony, Farsang, 

Anyák napja, Gyermeknap, osztálykirándulás, sportnap, 

játszódélután, nemzeti ünnepek) előkészítése. A helyszín 

berendezésével, az ünneplés lebonyolításával kapcsolatos 

tudnivalók. 

A szükséges kellékek (meghívó, programfüzet díszletek, jelmezek 

stb.) előállítása vagy beszerzése. 

A biztonságos környezet megteremtése. 

A közös tapasztalatok megbeszélése, az átélt érzések 

megfogalmazása. 

Környezetismeret: 

szokások, 

hagyományok, jeles 

napok, családi és 

közösségi ünnepek. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegalkotás, 

egyszerű tipográfiai 

eszközök használata.  

 

Erkölcstan: 

hagyományok, 

szokások, ünnepek, 

élmények 

feldolgozása. 

4.2. A közösségért végzett munka 

A közösségi tér alakítása: teremdekoráció, faliújság készítése. 

Az iskola esztétikus, harmonikus külső és belső környezetének 

alakítása. 

A munka megszervezése, lebonyolítása, értékelése. 

Családi rendezvények 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Közösségi munka, közösségi szerep, rendezvény, ünnep, 

munkaszervezés, programszervezés. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

két évfolyamos 

ciklus végén 

Mindennapokban nélkülözhetetlen praktikus ismeretek – háztartási 

praktikák – elsajátítása és begyakorlása. 

Használati utasítások értő olvasása, betartása. 

Sikerélmények (a felfedezés és önálló próbálkozás öröme, a motiváló 

hatás érvényesülése tárgyalkotáskor). 

A hétköznapjainkban használatos anyagok felismerése, tulajdonságaik 

megállapítása érzékszervi megfigyelések és vizsgálatok alapján, a 

tapasztalatok megfogalmazása. 

Egyszerű tárgyak elkészítése mintakövetéssel. 

Munkaeszközök célszerű megválasztása és szakszerű, balesetmentes 

használata. 

A gyalogosokra vonatkozó közlekedési szabályok tudatos 

készségszintű alkalmazása. 

A kerékpár használatához szükséges ismeretek elsajátítása. 

Aktív részvétel, önállóság és együttműködés a tevékenységek során. 

Elemi higiéniai és munkaszokások szabályos gyakorlati alkalmazása. 
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ERKÖLCSTAN 

3. évfolyam 

ÉVES ÓRASZÁM 3. ÉVF: 36 ÓRA 

KERETTANTERVBEN TARTALOMMAL  :32,5 ÓRA 

KIDOLGOZÁSRA VÁRÓ:  3,5 ÓRA 

 

 

9–10 éves koruk körül társas életük és mentális képességeik változását megalapozó jelentős 

biológiai átalakuláson mennek keresztül a gyerekek. Ez teszi képessé őket arra, hogy 

figyelmüket irányítsák, terveket készítsenek és önmagukra is reflektáljanak. E változások jó 

lehetőséget kínálnak a testi és lelki egészségre neveléshez, a hazafias nevelés, valamint a 

családi életre nevelés különféle témáinak feldolgozásához – a tanulási formákat pedig jól össze 

lehet hangolni az anyanyelvi kommunikációs kompetencia aktuális fejlesztési céljaival. 

Ebben az életszakaszban erősödik meg a gyerekekben a szabályok elfogadásának belső 

késztetése, ami a közösségi szabályok megalkotásában és betartásuk ellenőrzésében való 

részvétel gyakorlása révén jó kiindulási pontot ad az állampolgárságra és demokráciára 

nevelés megalapozásához. 

Az írás-olvasás alapvető készségeinek elsajátítását követően ebben az időszakban már 

ráépülhet az alapkészségek bázisára a digitális kompetenciafejlesztés néhány eleme – 

elsősorban hangfelvételek, képek és videók készítése, illetve lejátszása, valamint képek 

szerkesztése és rövid szövegek alkotása számítógép segítségével – az erkölcstan óra 

tevékenységeihez kapcsolódóan. 

Bár ebben az életszakaszban nő a szóbeliség súlya az önkifejezésben, a foglalkozások 

témakörei még mindig jó lehetőséget kínálnak az esztétikai-művészeti tudatosság és 

kifejezőképesség fejlesztésére – immár kiegészülve a szöveges-dramatikus és bábjátékos 

formák alkalmazásával. 

9–10 éves korban nagymértékben erősödik a gyerekek realitásérzéke, növekszik 

áttekintő, absztraháló, analizáló-szintetizáló képességük. Érzelmi életük is sokat változik. 

Megszűnik a kisgyerekkori „álomszerű” lét. Az öntudatra ébredést, a külső és a belső világ 

szétválását gyakran egyedüllétként élik át. Az ebből fakadó magányosság és feszültség 

feloldásában sokat segíthetnek nekik azok a szabad beszélgetések, amelyek az erkölcstan órák 

egyik legfontosabb munkaformájának tekinthetők. Bár a rajzolás-festés-mintázás még mindig 

sokak számára az önkifejezés kedves formája, az egyre összetettebbé váló érzések és 

gondolatok kifejezésére fokozatosan alkalmasabbá válik a beszéd. Fontos azonban 

hangsúlyozni, hogy az órai beszélgetések csak akkor lesznek valóban személyiségformáló 

hatásúak, ha légkörük feszültségmentes, mindenki számára elfogadó – és őszinteségének 

csupán a többiek tiszteletben tartása szab korlátot, ami hosszabb távon a kulturált vita 

szabályainak elsajátítását jelenti.  

Ebben az életszakaszban a felnőtt minta követésének fokozatosan helyébe lép a kortárs 

minta követése, s egyre inkább a kortársak közül kerülnek ki azok, akikre a tanulók referencia 

személykénttekintenek. Ez nem csökkenti annak a fontosságát, hogy a pedagógusnak 

mindenkor hiteles erkölcsi modellt kell közvetítenie, viszont előtérbe hozza az órákon azokat a 

hétköznapi, irodalmi vagy filmbeli témákat, amelyek már nem a tündérmesékhez, hanem a 

tanulók reálisabb világához kapcsolódnak. 
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A gyerekek általában kilenc éves koruk táján kezdenek el kételkedni a korábban 

elsajátított normák, világképi elemek érvényességében, s fontos átalakuláson megy keresztül 

kritikai érzékük is. Így ebben a szakaszban már helye van az életkornak megfelelő dilemmák 

felvetésének, és az olyan jellegű értékelő beszélgetések kezdeményezésének, amelyekből 

később majd megszülethet a klasszikus erkölcsi dilemmavita. 

Mivel analizáló-szintetizáló gondolkodásuk fejlődése révén a gyerekek egyre inkább 

képessé válnak a különböző viselkedési formák és hatásaik közötti kapcsolat felfedezésére, 

ekkor már teremthetők számukra olyan valós vagy fiktív döntési helyzetek, amelyekben a 

várható következményeket mérlegelve, lelkiismeretük szavára kell hallgatniuk. 

 

 

Tematikai egység Milyen vagyok, és milyennek látnak mások? Órakeret 5 

  10% - 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

Elemi szintű gyakorlat személyek jellemzésében.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önismeret erősítése és az önelfogadás segítése.  

Az önkontroll és a szociális magatartás kialakulásának támogatása. 

A sajáton kívüli nézőpontok felvételének gyakoroltatása, értéket 

képviselő példaképek keresése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Tulajdonságaim 

Milyen külső és belső tulajdonságaim vannak? Mi változott meg 

rajtam az iskolába lépésem óta és mi nem? Mitől változnak a 

tulajdonságaim? 

Miben vagyok ügyes, és miben kevésbé? 

Milyen a kapcsolatom másokkal?  

Milyen tulajdonságaimat szeretem a legjobban? Miért? Mit nem 

szeretek magamban és miért? Mi az, amin szeretnék változtatni?  

 

Szokásaim, érzelmeim és indulataim  

Hogyan szoktam játszani? Hogyan tanulok? 

Hogyan vigyázok az egészségemre? 

Milyen feladataim vannak otthon, a családban és az iskolában? Mivel 

és hogyan töltöm a szabad időmet? 

Mit teszek, ha örülök, ha szomorú vagy dühös vagyok? Mit teszek, 

amikor önző vagyok, és mit teszek, amikor önzetlen? 

Szoktam-e segíteni a szüleimnek, a testvéreimnek és az 

osztálytársaimnak? Miben és hogyan? 

Környezetismeret: 

mitől látunk valakit 

szépnek; külső és belső 

tulajdonságok. 

 

Vizuális kultúra: 

emberábrázolás a 

művészetben; portré és 

karikatúra; emberi 

gesztusok értelmezése 

és kifejezése; 

a karakterábrázolás 

filmes eszközei; saját 

érzelmek felismerése 

és kifejezése 

mozgóképek és  

hanganyagok 

segítségével. 
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Ahogy mások látnak engem 

Mit szeretnek bennem a szüleim, a testvéreim, a nagyszüleim és más 

rokonaim? Milyennek látnak a tanáraim, a barátaim és mások? Ők 

mit szeretnek bennem és miért? Mit nem szeretnek és miért? Fontos-

e, hogy mindenki szeresse az embert? 

 

Hősök és példaképek 

Kik a kedvenc hőseim és miért? Kire szeretnék hasonlítani? 

Miben és miért? Milyen tulajdonságaimon szeretnék változni? Miért 

és hogyan tudnám ezt megtenni? 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

jellemzés készítése 

emberekről; 

vélemények 

összevetése.  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: önismeret. 

 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Külső tulajdonság, belső tulajdonság, önismeret, szokás, érzelem, indulat, 

öröm, szomorúság, düh, önzés, önzetlenség, segítőkészség, példakép. 

 

 

Tematikai egység 
Közösségben és egyedül – a társaim és én  

 

Órakeret 6 

  10% 1,5 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

A testbeszéd alapelemeinek ismerete. Személyes tapasztalatok az 

osztályközösség működéséről.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hatékony kommunikáció elemi feltételeinek tudatosítása. 

A baráti kapcsolatok létrehozásához, megtartásához és az esetleges 

konfliktusok kezeléséhez szükséges készségek fejlesztése.  

A mások kirekesztését elutasító szociális érzékenység erősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Párbeszéd 

Milyen helyzetekben beszélünk vagy beszélgetünk valakivel?  

Vannak-e a párbeszédnek szabályai? Mi segítheti, és mi gátolhatja a 

párbeszédet?  

Mi mindent tudunk jelezni egymásnak arcjátékkal, testtartással, 

hanglejtéssel? Honnan tudom, hogy pontosan megértettem-e, amit a 

másik mondani akar? Mi mindent kell figyelembe vennem ahhoz, 

hogy a másik pontosan megértse, amit közölni akarok vele?  

Hogyan beszélgetünk otthon? Mi a különbség a családi és az iskolai 

beszélgetések között? 

 

Környezetismeret: 

az emberi 

kommunikáció; 

beszéd, testbeszéd, 

arckifejezés, 

gesztusok; barátság; 

kommunikáció a 

barátok között. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: figyelem a 

beszélgetőtársra. 
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Az igazi barát 

Mitől függ, hogy kikkel vagyok szívesen együtt? Kikkel tudom 

megosztani örömeimet és bánataimat? Kinek mondhatom el a 

titkaimat? Kit nevezhetek a barátomnak? Mit tesz, és mit nem tesz 

egy igazi barát? Mi mindent tennék meg a barátomért? Mit tegyek, ha 

a barátom olyasmit csinál, amivel én nem értek egyet? 

 

Békében és haragban 

Mi a jó és fontos nekem? Mi a jó és fontos másoknak? 

Szoktam-e veszekedni vagy verekedni? Ha igen, miért? Hogyan 

alakulnak ki ilyen helyzetek, és hogyan lehetne elkerülni ezeket? 

Ki szoktunk-e utána békülni? Hogyan lehet egy összeveszés után 

kibékülni? Hogyan lehet elérni, hogy a béke tartós legyen? 

 

Elfogadva és elutasítva 

Mikor szoktam egyedül érezni magam? Milyen érzés ez? Mit 

csinálok ilyenkor?  

Honnan tudom, hogy szeretnek-e a társaim, vagy sem? Milyen lehet 

az, ha valaki úgy érzi, senki sem szereti? Milyen okai lehetnek 

ennek? Mit tegyek, ha valakivel kapcsolatban ezt tapasztalom? 

Önismereti játékok 

 

Vizuális kultúra: 

médiaszövegek 

értelmezése és 

létrehozása; a 

közvetlen és az online 

kommunikáció 

összehasonlítása. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Párbeszéd, odafigyelés, testbeszéd, arcjáték, testtartás, hanglejtés, barátság, 

öröm, bánat, titok, harag, veszekedés, kibékülés, magányosság, elfogadás, 

kirekesztés. 

 

 

Tematikai egység Az osztály és az iskola Órakeret  5,5 

  10% 1 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

Az osztály szintjén megélt különböző tapasztalatok a tanórákhoz és 

egyéb közösségi tevékenységekhez kapcsolódóan.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai: 

Annak felismerése, hogy mindannyian többféle közösséghez tartozunk.  

Az összetartozás érzésének megerősítése az osztályon belül. 

A szabályok szerepének megértése a közösségek életében. 

A saját iskolához való kötődés érzésének erősítése. Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Közösségeim 

Milyen csoportokhoz tartozom? Mi változott ezen a téren az utóbbi 

időben? Vannak-e új közösségek az életemben? Van-e olyan 

közösség, amelyikkel szorosabbá vagy lazábbá vált a kapcsolatom? 

Mi lehet ennekaz oka?  

Mit jelent nekem a családom az életem jelenlegi szakaszában? 

Változott-e valami a kapcsolatunkban a korábbiakhoz képest? 

 

A mi osztályunk 

Mi minden kapcsol egymáshoz bennünket az osztályban? Mi a 

közös bennünk, és miben különbözünk egymástól? Milyen közös 

szokásaink vannak? Összetartó csapat vagyunk-e? Miből derül ez 

ki? Miben és hogyan tudjuk segíteni egymást? 

 

Az osztály működése 

Milyen közös szabályaink vannak az órán, a szünetben és egyéb 

helyzetekben? Ki találta ki ezeket a szabályokat? Készen kaptuk, 

vagy magunk alakítottuk ki őket? Melyik szabálynak mi a célja? 

Mennyire tartjuk be ezeket a szabályokat? Kinek jó, ha betartjuk 

őket? Mi a következménye annak, ha megszegjük a szabályokat? 

Van-e olyan szabályunk, amelyet esetleg érdemes lenne 

megváltoztatni? Hogyan lehetne ezt véghezvinni? 

 

A mi iskolánk 

Ki az iskolánk névadója, és mivel érdemelte ki, hogy iskolát 

neveztek el róla? Milyen szokások és hagyományok vannak a mi 

iskolánkban? Fontosak-e ezek?  

Vajon máshol milyenek az iskolák, és milyenek a hagyományaik? 

Lehet-e közöttük olyan, amelyet érdemes lenne átvenni? 

Osztályterem dekorálása 

Környezetismeret: 

magatartásformák, 

szabályok, viselkedési 

normák különféle 

élethelyzetekben; 

együttélés a családban; 

baráti kapcsolatok, 

iskolai közösségek. 

 

Vizuális kultúra: 

figurális alkotások 

létrehozása a 

környezetben élő 

emberek 

megjelenítésével. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

iskolai és 

osztályrendezvények; a 

közösségért végzett 

munka.  

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Csoport, közösség, csapat, összetartozás, hagyomány, szabály, 

szabályszegés, büntetés, szabályalkotás, felelősség. 

 

 

Tematikai egység Kulturális-nemzeti közösség Órakeret 9 

  10% 1 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

A családban, az iskolában és a lakóhelyen a korábbiakban megélt, 

ciklikusan visszatérő ünnepek és szokások. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak megértetése, hogy a magyar nemzeti közösség számára fontos 

összekötő kapocs a közös nyelv, a jelképek, a ciklikusan visszatérő 

szokások és ünnepek; az ezekkel való azonosulás elősegítése.  

Annak megmutatása, hogy Magyarországon belül számos kisebbség él, 

amelyek kultúrája a nemzeti kultúrát gazdagítja. A kisebbségek 

szokásainak és ünnepeinek bemutatása, elfogadásuk természetességének 

megalapozása. 

Annak megértetése, hogy más népeknek is megvannak a maguk 

kulturális hagyományai, amelyek ugyanolyan értékesek, és számukra 

ugyanolyan fontosak, mint nekünk a mieink.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A nyelv, ami összeköt 

Milyen nyelven beszélek én, a szüleim, a nagyszüleim; milyen 

nyelven beszélnek egymással és velem? Milyen nyelvet használnak 

a szomszédaink? Hogyan kapcsol össze bennünket a közös nyelv?  

Milyen érzéseket kelt bennünk, ha valaki nem érti a nyelvet, 

amelyen mi beszélünk? És milyen érzés az, amikor mindenki más 

nyelven beszél körülöttünk? Mit lehet tenni egymás megértése 

érdekében, ha nem érjük egymás nyelvét? Hogyan lehet segíteni a 

közösség más anyanyelvű vagy nyelvi nehézséggel küzdő tagjait? 

 

Szokások és jelképek 

Milyen népszokások élnek a mai Magyarországon? Fontos-e ezek 

megőrzése?  

Milyen jelképek fejezik ki a magyarság összetartozását? Mit 

jelentenek számomra ezek a jelképek? 

 

Ünnepek 

Milyen ünnepeket tart meg a magyar családok többsége? Közülük 

melyik mennyire fontos nekem?  

Melyek a nemzeti és állami ünnepeink? Mit ünneplünk ilyenkor, és 

mit jelentenek nekem ezek az ünnepek?  

 

A Magyarországon együtt élő kulturális közösségek szokásai 

Milyen kulturális közösségek élnek Magyarországon? Miben 

különböznek ezek szokásai és ünnepei és miben hasonlítanak 

egymásra?  

 

Más kultúrák – más szokások – más ünnepek 

Környezetismeret: jeles 

napok, ünnepek, helyi 

hagyományok. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom:ítéletek 

megfogalmazása, 

érvelés, vitakészség; 

mások véleményének 

megértése, elfogadása.  

 

Vizuális kultúra: 

Jelek a mindennapi 

életben; különböző 

kultúrák tárgyi 

világával való 

ismerkedés; 

a viselkedés szabályai 

az online 

közösségekben; 

kommunikációs 

szokások.  
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Milyen érdekes szokásokat ápolnak, és milyen ünnepeket tartanak a 

világ más részein élő kulturális közösségek?  

A „másság” elfogadása 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Anyanyelv, jelkép, nemzeti jelkép, népszokás, családi ünnep, nemzeti és 

állami ünnep, vallási ünnep. 

 

 

 

 

 

Tematikai egység Környezetem és én – Az épített és a tárgyi világ Órakeret 3 

  10% - 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

Helyi vagy múzeumi honismereti tapasztalatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai: 

Annak megéreztetése, hogy mindannyiunknak lehet szerepe a múlt 

értékeinek megőrzésében és továbbörökítésében.  

A tudatos vásárlói szemlélet kialakulásának támogatása.. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Lakóhelyi épített örökségünk 

Milyen utcákat, tereket, épületeket örököltünk az előttünk élő 

nemzedékektől?  

Mit érdemes megőrizni és miért a múlt építményeiből? Hol vannak 

ezek jobb helyen: ott, ahová eredetileg épültek vagy a 

múzeumfalvakban?  

 

Tárgyaink világa 

Milyen tárgyak vesznek körül minket? Miben különböztek ezektől 

szüleink és nagyszüleink gyermekkorának tárgyai? Milyen régi 

tárgyakat őrzött meg a családunk, és miért?  

Miért őrzik a régi világ tárgyait számos múzeumban? 

Miért változnak a tárgyaink? 

Mi történik napjainkban a megunt, elromlott vagy divatjamúlt 

tárgyakkal? Lehetne esetleg más is a sorsuk?  

 

A világ öröksége 

Mi mindent hagy örökül egy nemzedék az utána következőre? Mit 

lehet az összes ember közös kincsének tekinteni a mai világban? 

Környezetismeret: 

települési típusok; 

lakóhelyünk, hazánk fő 

nevezetességei; a 

lakóhely története és 

természeti környezete; 

nemzeti park, tájvédelmi 

körzet; háztartási 

eszközök. 

 

Vizuális kultúra: helyek, 

helyszínek megjelenítése 

személyes élmények 

alapján; a környezetben 

észlelhető változások 

megfigyelése és 

megjelenítése; terekhez 

kapcsolódó érzelmek, 

hangulatok azonosítása. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat:a technika 
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Melyek a világ legszebb, legkülönlegesebb helyei és építményei? 

Vajon miért fontos ezek védelme és megőrzése?  

vívmányainak 

mindennapi használata.  

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Épített örökség, tárgyi örökség, nemzedék, hagyomány, emlékezet, 

múzeum, világörökség. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematikai egység A mindenség és én – Születés és elmúlás Órakeret 4 

  10% - 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

Tapasztalatok a születésről, a halálról és az elhunytakra való 

emlékezésről. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai: 

Érzések és ismeretmorzsák társíttatása a kezdet és a vég elvont 

kategóriáinak jelentéssel való megtöltéséhez. Közös gondolkodás a 

világ megismerésének módjairól és lehetőségeiről. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Kezdet és vég 

Hogyan keletkeznek a dolgok a világban? Hogyan és miért 

érhetnek véget?  

Hogyan képzelték el az emberek a világ és egyes dolgok 

keletkezését különböző mítoszokban? Milyen kép jelenik meg a 

Bibliában a világ teremtéséről és a végéről? Mit gondolnak az 

emberek a halálról? 

 

A világ megismerése 

Mi lehet az oka annak, hogy kíváncsiak vagyunk a világra és 

kutatjuk a titkait? Milyen módon, milyen forrásokra támaszkodva 

tudhatok meg dolgokat saját magamról és a körülöttem lévő 

világról? Mi az, amiről képes vagyok személyes tapasztalatokat 

szerezni? Létezhet-e olyan dolog a világban, amiről nem 

nyerhetünk közvetlen tapasztalatot?  

Környezetismeret: 

születés és halál; a Föld 

alakjára vonatkozó 

mítoszok. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom:fantáziajátékok

, elképzelt helyezetek 

megjelenítése; 

ismerkedés különböző 

információhordozókkal; 

információk keresése és 

kezelése; műélvezet, a 

beleélés 

megtapasztalása. 
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Fantázia és kreativitás 

Hogyan működik a képzeletem? Mi minden jelenhet meg benne? 

Ki tudok-e találni, létre tudok-e hozni olyan dolgokat, amelyek 

most még nem léteznek a világban? 

Vizuális kultúra: 

kitalált történetek és 

szereplők megjelenítése; 

képzeletbeli utazás 

megjelenítése. 
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Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Születés, elmúlás, kezdet, vég, élet, halál, mítosz, eredetmonda, túlvilág, 

képzelet.  

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei akét 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanulónak életkorának megfelelő szinten reális képe van saját külső és 

belső tulajdonságairól, és késztetést érez arra, hogy fejlessze önmagát.  

Oda tud figyelni másokra, szavakkal is ki tudja fejezni érzéseit és 

gondolatait, be tud kapcsolódni csoportos beszélgetésbe.  

Képes másokkal tartós kapcsolatot kialakítani, törekszik e kapcsolatok 

ápolására, és ismer olyan eljárásokat, amelyek segítségével a kapcsolati 

konfliktusok konstruktív módon feloldhatók.  

Érzelmileg kötődik a magyar kultúrához. 

Érti és elfogadja, hogy az emberek sokfélék és sokfélék a szokásaik, a 

hagyományaik is; kész arra, hogy ezt a tényt tiszteletben tartsa, és 

kíváncsi a sajátjától eltérő kulturális jelenségekre.  

Érti, hogy mi a jelentősége a szabályoknak a közösségek életében, kész a 

megértett szabályok betartására, részt tud venni szabályok kialakításában.  

Érti, hogy a Föld mindannyiunk közös otthona, és közös kincsünk számos 

olyan érték, amit elődeink hoztak létre. 

Képes a körülötte zajló eseményekre és a különféle helyzetekre a 

sajátjától eltérő nézőpontból is rátekinteni.  

Képes jelenségeket, eseményeket és helyzeteket erkölcsi nézőpontból 

értékelni.  
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ÉNEK-ZENE 

3. évfolyam 

ÉVES ÓRASZÁM 3.ÉVF: 72 ÓRA 

KERETTANTERVBEN TARTALOMMAL  :65 ÓRA 

KIDOLGOZÁSRA VÁRÓ:  7 ÓRA 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei reprodukció – Éneklés 

Órakeret 

 

39 

  10% 
- 

Előzetes tudás 

A tanult dalok pontos dallammal, ritmussal, szöveggel, 

megfelelő tempóban, tiszta intonációval, és szép hangon 

való éneklése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Dalkincs bővítése elsősorban hallás utáni, a könnyebb 

dalok megfelelő előkészítéssel jelrendszerről tanítással. 

A többszólamú éneklés fejlesztése. 

Az éneklés helyes szokásainak további alakítása (helyes 

légzés, helyes hangzóformálás, hangadószerv megóvása, a 

hangerő akaratlagos alkalmazása, szövegejtés, artikuláció, 

frazeálás), a hangterjedelem bővítése (a–e”). 

A dalok metrumára, ritmikájára és dallamára vonatkozó 

megfigyelések megfogalmazása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Magyar népdalok megtanulása a már korábban elsajátított 

dalkészlet figyelembevételével. 

Műzenei példák többféle zenei stílusból válogatva (dalok 

és könnyen énekelhető témák hangszeres művekből a 

zenehallgatási anyagból. 

Többszólamú éneklés többféle zenei stílusból válogatva: 

biciniumok, kánonok, quodlibetek, dalok ritmushangszer 

kísérettel (ajánlott: Kodály Zoltán, Kerényi György, 

Bárdos Lajos, Szőnyi Erzsébet) 

Népi gyermekjátékok: lakodalom, leánykérés, kézfogó, 

magyar népdalok: változatos téma és hangulat szerint 

válogatva, dalos kalendárium: betlehemes, farsang, 

Gergely-járás, stb. 

Más népek dalainak éneklése magyar nyelven. 

A Himnusz éneklése csoportosan. 

Magyar nyelv és irodalom: 

szókincs bővítése, érthető 

szövegejtés, kifejező artikuláció. 

 

Dráma és tánc: népdal és néptánc 

kapcsolata, népszokások 

dramatizált előadása. 

 

Vizuális kultúra: a népi 

tárgykultúra jellemző példáinak 

ismerete. 

 

Testnevelés és sport: mozgás, 

helyes légzés, testtartás. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Rubato, parlando, tempo giusto és alkalmazkodó ritmus, váltakozó ütem, 

hangszerkíséret, dallamvonal. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan 

és/vagy csoportosan alkotó), kreatív zenei 

tevékenység 

Órakeret 

 

6,5 

  10% 
- 

Előzetes tudás 

Egyenletes mérő, tempótartás, tempóváltozás érzete. 

Metrumérzet, helyes hangsúlyozás. Irányított rögtönzés, a 

hang jellemzőinek tapasztalata. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A páros tagolódású zenei formaegységek érzete, kérdés-

felelet improvizáció, a 4/4-es és ¾-es metrum érzete és 

helyes hangsúlyozása,  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Tempó, ritmus, metrum: 

Tempó metrum (3/4, 4/4) és ritmikai változások felismerése, 

reprodukciója és gyakorlása kreatív feladatokkal. 

Énekléssel megismert ritmusképletekhez kapcsolódó egy- és 

felelgetős többszólamú ritmus gyakorlat változatosabb 

mozgásokkal (pl. taps, csettintés, combütögetés, dobbantás), 

ritmusnevekkel vagy más szótagokkal csoportosan és párban 

(ritmusvariáció, ritmusimitáció párban, ritmuslánc, hiányzó 

ritmusmotívumok pótlása). 

Dallam: 

Dinamikai változások gyakorlása kreatív gyakorlatokkal. 

Ritmuskíséret komponálása, ritmus osztinátó, dallam két szólamra 

elosztva, tartott hangos/hangcsoportos kíséretek, dudabasszus. 

Zenei formaalkotás egyszerű szerkezettel: 

Kérdés-felelet játékok dallami kiegészítés. 

Egyszerűbb, saját költésű, vagy népdalszerű dallam 

improvizációja. 

Belső hallás és zenei memória fejlesztése: 

Játékos memória gyakorlatok rögtönzött dallamfordulatokkal, 

hangzó és „néma” éneklés. 

Magyar nyelv és irodalom: 

mondatszerkezetek - kérdés 

és felelet. 

 

Dráma és tánc: önkifejezés 

erősítése, néptánc. 

 

Vizuális kultúra: vizuális 

jelek és jelzések 

használata. 

 

Testnevelés és sport: 

mozgáskoordináció. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ritmusvariáció, ¾ ütemmutató, osztinátó, dudabasszus, orgonapont, zenei 

forma, nyitás és zárás, kérdés és felelet, zenei mondat, (forte, piano, 

crescendo, decrescendo), memória, „néma” éneklés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, 

zeneelméleti alapismeretek 

Órakeret 

 

6,5 

  10% 
4 

Előzetes tudás 

A tanult ritmikai és dallami elemek felismerése kézjelről, 

betűkottáról, és azok hangoztatása tanári segítséggel 

csoportosan. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A hallás utáni daltanulás és a fejlődő zenei készségek és 

megszerzett zenei ismeretek alapján a zenei notáció újabb 

elemeivel. A zene jelrendszerének olvasása kézjelről, 

betűkottáról. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Zeneelméleti alapismeretek megszerzése az előkészítés-

tudatosítás-gyakorlás/alkalmazás hármas egységében. 

Ritmikai elemek, metrum: 

Ritmikai elemek: szinkópa, egész kotta és szünete, 

nyújtott és éles ritmus.  

Ütemmutató, ütemfajta: ¾. 

Dallami elemek: 

Belépő szolmizációs hangok: alsó szó, alsó felső dó’  

A pentaton és a hétfokú hangsor dallamfordulatai. 

 

Ritmusosztinátó 

Ritmikai játékok 

Az egész hang 

Matematika: 

halmazok, számsorok. 

 

Vizuális kultúra: 

vizuális jelek és 

jelzések használata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A ritmusok neve és gyakorló neve, a dallami elemek szolmizációs neve, 

kézjele, betűjele, hármas ütem, violinkulcs, kereszt és b mint előjegyzés 

jelöle. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák 

fejlesztése 

Órakeret 

 

3,5 
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  10% 
1 

Előzetes tudás 

Csendre való képesség, figyelem a zenehallgatásra, fejlődő 

hangszínhallás, többszólamú halláskészség és formaérzék. 

Alapismeretek hangszerekről, a zene befogadásának 

képessége a zenehallgatási anyaghoz kapcsolódóan. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A zenehallgatásra irányuló teljes figyelem képességének 

további fejlesztése. A tanulók zeneértővé nevelése a 

rendszeres zenehallgatás által. Hangszínhallás, a 

többszólamú halláskészség és a formaérzék fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A teljes figyelem kialakításának fejlesztése: 

tánccal és/vagy szabad mozgás improvizációval (egyénileg, párban 

vagy csoportosan) - differenciált karakterű zeneművek vagy zenei 

részletek többszöri meghallgatásával (ismétlődő lejátszásával); 

a figyelem időtartamának növelése hosszabb énekes és zenehallgatási 

anyag segítségével; 

teljes zenei befogadás kiegészítve egy-egy zenei megfigyelésre 

koncentráló feladattal;  

zenei memória gyakorlatok. 

Zenei jelenségek megfigyeltetésével: 

hangfajták (szoprán, mezzo, alt) hangszínhallás fejlesztése; 

a hangszerek hangszínének megkülönböztetése és azonosítása a 

hangadás módja szerint; 

zenei együttesek (szimfonikus zenekar, fúvós együttes, vonószenekar, 

énekkar és zenekar együttes megszólalása, a zenei analízis képessége 

a következő fogalmak használatával: azonosság (visszatérés), 

hasonlóság, variáció és különbözőség, a forma mozgásos és vizuális 

ábrázolása, kérdés-felelet; 

differenciált karakterek zenei ábrázolásának megfigyeltetése,  

ellentétpárok: szóló-tutti, dúr és moll jelleg, forte-piano, egyszólamú-

többszólamú; 

a dallam és kíséret különbözőségeinek megfigyelése. 

Fejlesztő hatás fokozása, tanult ismeret elmélyítése: 

– rövid történetek zeneszerzőkről, híres előadóművészekről; 

– a dalok szövegének értelmezése, dramatizált előadás; vizuális 

megjelenítés (különböző technikák); 

–  népi játékhangszerek készítése: dobok, sípok, húros hangszerek. 

– Zenehallgatás 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

memóriafejlesztés, 

hangszín, hangerő. 

 

Matematika: elemző 

képesség fejlesztése. 

 

Dráma és tánc: tánc és 

szabad mozgás, 

improvizáció, 

dramatizált előadás. 

 

Vizuális kultúra: zenei 

élmények vizuális 

megjelenítése. 

Kreativitás, manuális 

készség fejlesztése 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kórusfajta, zenekartípus, azonosság (visszatérés), hasonlóság, variáció, 

különbözőség, zenei ellentétpár, szóló-tutti, dúr és moll jelleg, forte-piano, 

egyszólamú-többszólamú, hangszercsaládok. 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei befogadás – Zenehallgatás Órakeret 

 

9,5 

 
 10% 2 

Előzetes tudás 
Befogadói kompetenciák a korosztálynak és az átélt zenei élményeknek 

megfelelően. Ismeretek hangszerekről.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanult énekes anyaghoz kapcsolódó műzenei anyag vokális és 

hangszeres feldolgozásainak megismerése. Más, a korosztály számára 

befogadható zeneművek meghallgatása élményszerű előadásban. Műfaji 

és stílusbeli sokszínűség. Közös zenei élmények feldolgozása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Zenei példák hallgatása és zenei tartalmak megfogalmazása az 

énekes, generatív tevékenységeihez és a befogadói kompetenciák 

fejlesztéséhez kapcsolódva:   

Természet ábrázolása a klasszikus zeneirodalomban.  

 Különböző zenei karakterek, ellentétpárok. 

 Énekhang: a gyermekkórus hangszíne, nőikar és férfikar, 

vegyeskar.  

 Kapcsolódás a zeneelméleti ismeretekhez (pl. metrum, ritmus), 

zenei szemelvények az azonosság, különbözőség, hasonlóság és a 

variáció megtapasztalásához. 

Zenés mese, gyermekopera, daljáték, balett.  

 A cselekmény és a zenei folyamatok összevetése. 

 A szereplők karakterének azonosítása, kifejezőeszközök 

felismerésével. 

 Feszültség és oldás megfigyeltetése zenei anyag felidézésével a 

szereplő felismertetése. 

Hangverseny 

Magyar nyelv és 

irodalom: memória 

fejlesztése a tanult 

szövegeken keresztül. 

 

Erkölcstan: zeneművek 

erkölcsi tartalma, 

üzenete, viselkedési 

normák a 

zeneművekben. 

 

Dráma és tánc: tánc és 

szabad mozgás, 

improvizáció, 

dramatizált előadás. 

 

Vizuális kultúra: zenei 

tartalmak vizuális 

megjelenítése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Zenei téma, kíséret, kórusok típusai, zenés mese, gyermekopera, daljáték 

balett. 
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A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

 A tanulók 40 dalt (30 népzenei és 10 műzenei szemelvény) el tudnak 

énekelni emlékezetből a-e” hangterjedelemben több versszakkal, 

csoportosan. A népdalokat csokorba szedve is éneklik. Csoportosan 

bátran és zengő hangon jó hangmagasságban énekelnek a dalok 

élményekből kiinduló, szövegtartalmat kifejező megszólaltatásával. 

Képesek az új dalokat rövid előkészítést követően tanári segítséggel 

kézjelről vagy betűkottáról előbb szolmizálva, majd szöveggel 

megtanulni. Többszólamú éneklési készségük fejlődik (ritmus osztinátó, 

kánon). 

 Kreatívan részt vesznek a generatív játékokban és feladatokban. Képesek 

ritmusvariációt, ritmussort alkotni. A 3/4-es és 4/4-es metrumot helyesen 

hangsúlyozzák.  

 A tanult zenei elemeket (pl. metrum, ritmus, dallam, dinamikai jelzések) 

felismerik kottaképről (kézjel, betűkotta). Az ismert dalokat olvassák 

kézjelről, betűkottáról és csoportosan. A megismert ritmikai elemeket 

tartalmazó ritmus gyakorlatot pontosan, folyamatosan szólaltatják meg 

csoportosan és egyénileg is. A tanult dalok stílusában megszerkesztett 

rövid dallamfordulatokat kézjelről, betűkottáról és hangjegyről 

szolmizálják. 

 Megkülönböztetik a tudatos zenehallgatást a háttérzenétől. Meg tudják 

nevezni a zeneművekben megszólaló ismert hangszertípusokat. Fejlődik 

formaérzékük, a formai építkezés jelenségeit (azonosság, hasonlóság, 

különbözőség, variáció) meg tudják fogalmazni. Fejlődik zenei 

memóriájuk és belső hallásuk. 

 Figyelmesen hallgatják az életkori sajátosságaiknak megfelelő zenei 

részleteket. A negyedik évfolyam végére olyan gyakorlati tapasztalatokat 

szereznek a zenehallgatásról, amelyre építve a zenei stílusérzék és 

zeneértés egyre árnyaltabbá válik. 

 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag 

Az alábbi felsorolás ajánlásokat tartalmaz, és minimális követelményeket határoz meg. A 

zeneművek megadott listája a tanár egyéni választása szerint módosítható, a megadott művek 

azonos stílusú és műfajú művekkel kiválthatók. A megadott művek egy része olyan terjedelmű, 

hogy az ének-zene óra keretei között csak részletek meghallgatására van mód (pl. 

szimfóniatétel, daljáték, meseopera). A megfelelő részletek kiválasztásához a fejlesztési 

céloknál meghatározott tartalmak adnak iránymutatást. 

Benyomások zenéről: különböző zenei karakterek, azonosság, hasonlóság, különbözőség, 

variáció, vokális együttesek (a szólóhangtól a kórusig), hangszeres együttesek 

(szólóhangszertől a zenekarig), hangszeres virtuozitás. 

 

A tanult népdalok felvételei, népi hangszerek bemutatása felvételről (kapcsolódjon gyakorlati 

zenéléshez), táncrend a népzenében, idegen népek zenéje. 
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Népdalok feldolgozásai (ajánlott: Bartók Béla: Negyvennégy duó két hegedűre, BB 104 – 

részletek, Bartók Béla: Magyar népdalok ,BB 80b, valamint válogatás Kodály Zoltán: Magyar 

népzene sorozatból). 

 

Zenés mese, meseopera, gyermekopera, daljáték (ajánlott: Benjamin Britten: A kis 

kéményseprő [The Little Sweep], in: Csináljunk operát! [Let’s Make an Opera] op. 45, Kodály 

Zoltán: Háry János) – DVD-felvételekről is. 

Ajánlott művek különböző stíluskorszakokból válogatva: 

Régi magyar táncok (Kájoni és Vietoris kódex) 

Clément Jannequin: A madarak éneke (Les chant des oiseaux) 

Thomas Morley: Fyre, fyre 

Antonio Vivaldi: A négy évszak (Le Quattro Stagioni) 

Johann Sebastian Bach: Karácsonyi oratórium (Weihnachtoratorium), BWV 248,  

Johann Sebastian Bach: Mer hahn en neue Oberkeet (Parasztkantáta), BWV 212  

Leopold Mozart: G-dúr (Vadász) szimfónia 

Wolfgang Amadeus Mozart: A dúr szonáta, KV. 331. III. tétel Alla Turca 

Bedřich Smetana: Moldva (Vltava) in: Hazám (Má vlast) 

Johann Strauss: Kék Duna keringő, Radetzky-induló, Tere-fere polka 

Camille Saint-Saëns: Az állatok farsangja (Le carnaval des animaux)  

Dohnányi Ernő: Variációk egy gyermekdalra, op. 25 

Bartók: Negyvennégy duó két hegedűre, BB 104,  

Kodály Zoltán: Gyermek- és nőikarok 

Bartók Béla: Egynemű karok 
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ÉVES ÓRASZÁM 3. ÉVF: 36 ÓRA/HETI 1 ÓRA 

KERETTANTERVBEN TARTALOMMAL: 32,5 ÓRA 

KIDOLGOZÁSRA VÁRÓ: 3,5  

 

 

 

Ebben a képzési szakaszban – az életkori sajátosságokhoz illeszkedve – tágul a megismerendő 

környezet: az iskola világából kitekintünk a felnőttek világa felé, miközben a szűkebb 

környezetből a tágabb környezetbe lépünk. Ennek kapcsán egy-egy jelenséggel kapcsolatos 

múltbeli elképzelések és modern magyarázatok, régi és mai alkalmazások vizsgálatára és 

értelmezésére is alkalom nyílik. 

A 3–4. évfolyamon az egyszerűbb vizsgálatok mellett egyre nagyobb szerepet kapnak a 

módszeresebb megfigyelések. A rácsodálkozástól a tapasztalatok mind szabatosabb 

megfogalmazásáig jutunk el: innen vezet majd az út azok rögzítéséig, rendszerezéséig és a 

természethez intézett kérdéseknek megfelelő kísérletek megtervezéséig a magasabb 

évfolyamokban. Mindez megalapozza az igényt az információkeresésre, az önálló 

munkavégzésre.  

Az emberi test működésével kapcsolatban a leíró megfigyelésen túllépve egyre 

fontosabbá válik az ok-okozati összefüggések feltárása. Emellett a divattal, szokásokkal 

kapcsolatos kritikus állásfoglalás, a tudás alkalmazásának igénye, az érvek és ellenrévek 

keresése és összevetése is fontos szerepet kap. Mindez a természettudományos műveltség 

megalapozásához elengedhetetlen. 

Az élő és élettelen természeti jelenségek rendszerbe foglalásán, a kölcsönhatások 

feltárásán keresztül a megértés igényére helyezünk hangsúlyt. Kiemelt szerepet kap a 

környezettudatosság, illetve az ember és a természet harmonikus együttélési módjainak 

tisztelete, ilyen megoldások értékelése és keresése. 

Az egyes foglalkozások, szakmák megismerésén keresztül azok tisztelete, a munka 

értékének megbecsülése, a kezdeményezőkészség és a segítő magatartás (önkéntesség) 

fejlesztése jelenik meg kiemelt nevelési célként. 

A visszatérő témák lehetőséget adnak az ismeretek elmélyítésére, miközben a tanulók 

megtapasztalhatják, hogy a már elsajátított ismeretek, készségek, a már megszerzett tudás 

(legyen az még egyelőre bármilyen töredékes vagy esetleges is) hasznosíthatók az újabb 

ismeretek megszerzésekor. A közvetlen környezetben, a mindennapi életben megtapasztalható 

jelenségekből kiinduló, a problémák megértését célzó tanulás a természettudományos 

gondolkodás fejlődése mellett segíti az egyéni tanulási stílus kialakítását is. Ezzel alapozzuk 

meg az igényt a tudás folyamatos bővítésére, a tudomány fejlődésének követésére, a környezeti 

jelenségek megfigyelésére, a magyarázatok megtalálására. 

Az önálló és kritikus információszerzés a természettudományos műveltség megalapozásának 

kulcseleme, de jelentős szerepe van a szociális és állampolgári kompetencia fejlesztésében, 

illetve az állampolgárságra, demokráciára való nevelésben is. A megvalósítást változatos 

tevékenységek: projektmunka, az érveken, tényeken alapuló vita, a különböző kollaboratív 

feladatok, szerepjátékok stb. segíthetik. Érdemes az írott információk mellett a különböző 

multimédiás és infokommunikációs források adta lehetőségeket is kihasználni. Ez a korosztály 

a képi információkra különösen fogékony, és képek segítségével igen hatékonyan fejezi ki 
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magát. Erre építve nemcsak a hatékony, önálló tanuláshoz, hanem az esztétikai-művészeti 

tudatosság fejlődéséhez is hozzájárulhatunk. 

A tantárgyi tartalmak és az aktív, problémaalapú tanulás módszerének alkalmazása 

jelentős szerepet játszanak a testi-lelki egészség alakulásában, a fenntarthatóság és a 

környezettudatos szemlélet fejlesztésében, a hatékony, önálló tanulás különböző technikáinak 

megismerésében és gyakorlásában. 

A lakóhely és az ország főbb nevezetességeinek megismerése és bemutatása, egy 

választott nemzeti park vagy tájvédelmi körzet megismerésének kapcsán fejlődik az 

azonosságtudat, valamint a hazához és a lakóhelyhez való kötődés, a tudománytörténeti elemek 

pedig a tudomány és technika fejlődésének felismerését, az egyes találmányoknak az emberiség 

fejlődésében betöltött szerepének értékelését segítik elő.  

A jeles napokkal kapcsolatos szokásoknak a természet változásával való 

összekapcsolása hozzájárul annak megértéséhez, hogy hagyományaink segítenek a 

természettel való kapcsolat újrafelfedezésében, megélésében és egyúttal életünket is 

strukturálják. 

A legtöbb tematikai egység 8 órára készült. A feldolgozás során azonban ezek az 

egységek két évfolyamra bontva is megvalósíthatóak.  

A megismerési folyamat irányításában általában, de a terepi látogatások és az önálló munka 

során különösen is fontos a tanító facilitátori szerepe és a segítő értékelés formáinak az 

alkalmazása. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Mennyi időnk van? Órakeret  

3,5 

  10% - 

  

szabadon 

felhasználható 

órakeret 

- 

Előzetes tudás Idő, napszakok, évszakok. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az anyag, energia, információ, a rendszerek, illetve az 

állandóság és változás szemszögéből az idő fogalmának 

megértése, az időegységek alkalmazásának fejlesztése, az 

időfogalom mélyítése. A felépítés és működés, illetve a 

környezet és fenntarthatóság szempontjából a Föld, a Nap 

és a Hold kapcsolatának felismertetése. A tudomány és 

technika fejlődésének felismertetése példák alapján, a 

találmányok jelentőségének meglátása a távcső példáján. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Időmérő eszköz készítése, 

kalibrálása. Napóra 

Magyar nyelv és 

irodalom: hasonlatok, 
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Miért épp 24 órából áll egy nap? 

Hogyan mérték az időt régen, és 

hogyan mérhetjük most? 

 

Ismeretek: 

Az idő mérése, az időmérés 

alkalmi és szabványegységei. 

Az idő kifejezése a mindennapi 

kommunikációban. 

Emberi életszakaszok. 

Születés és halál. 

A Föld mozgásai.  

Föld, Nap, Hold, holdfázisok 

képének megismerése.  

A távcső mint a távoli 

objektumok megfigyelésének 

eszköze. 

 

megfigyelése. Időmérő 

eszközök csoportosítása 

(pontosság, használhatóság, 

esztétikum szerint). 

Az idő múlása jeleinek 

felismerése, szóbeli leírása az 

emberi egyedfejlődés egyes 

szakaszaiban. 

A születéssel, gyermekvárással, 

az elmúlással kapcsolatos 

gyermeki elképzelések 

megbeszélése. 

A Föld mozgásáról (forgás, Nap 

körüli keringés) elképzelés 

kialakítása modell alapján. 

Annak felismerése, hogy a 

Földön nem mindenütt 

egyszerre van nappal, illetve 

éjszaka. Az időzónák 

megsejtése. 

Kapcsolat keresése a naptár 

elemei és a Föld mozgásai 

között. 

Képek keresése, közös bemutató 

készítése: az égitestek 

szépségének meglátása. 

Az egyes holdfázisok rajzolása, 

elhelyezése a naptárban, a 

ciklikus ritmus felismerése. 

Annak megsejtése, hogy a 

különböző időszámítási 

módszerek miatt eltérések 

adódhatnak. 

A távcső működésének 

vizsgálata. Annak megértése 

konkrét példák alapján, miért 

jelentett a távcső felfedezése 

hatalmas mérföldkövet a 

tudomány fejlődésében. 

metaforák, 

szólásmondások (az 

idővel kapcsolatban). 

 

Vizuális kultúra: az 

idő képi ábrázolása, 

az égitestek képi 

ábrázolása. 

 

Ének-zene: ütem, 

ritmus, metronóm. 

 

Matematika: 

folyamat 

mozzanatainak 

időbeli elrendezése; 

időrend kezelése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Időmérés, égitest, naptár. 
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Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Tájékozódás a tágabb a térben  Órakeret  

3,5 

  10% 1 

  

szabadon 

felhasználható 

órakeret 

- 

Előzetes tudás 
Fő világtájak, tájékozódás vázlatrajz alapján, saját 

település neve, környezete. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A rendszerben való gondolkodás fejlesztése: a rész-egész 

kapcsolat értelmezése hazánk földrajzi helyzetén belül. A 

helyi és nemzeti azonosságtudat megalapozása, alakítása. 

A lakókörnyezettel és hazánkkal kapcsolatos pozitív 

attitűd megalapozása. A közlekedéssel kapcsolatos tudás 

bővítése. A térbeli tájékozódás fejlesztése, a 

térképhasználat előkészítése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Hol találjuk Magyarországot a 

Föld bolygón és lakóhelyünket 

Magyarországon?   

Hogyan tervezhetünk meg egy 

utazást? 

 

Ismeretek: 

A földfelszín formakincsének 

elemei (hegység, dombság, 

alföld, óceán, tenger, tó, folyam, 

folyó, patak).  

Magyarország helyzete: 

államhatárok, felszínformák, 

vizek, főváros, települések, 

útvonalak, szomszédos 

országaink. 

Magyarország elhelyezése: Föld 

bolygó, Európa kontinens, 

Közép-Európa, Kárpát-

medence. 

A felszíni formák megfigyelése 

terepasztalon, maketten vagy 

saját készítésű modellen 

(például homokasztalon) és 

összevetése térképpel, 

földgömbbel. A település és 

közvetlen környezete felszíni 

formakincseinek összekötése a 

modellezett formákkal. 

A fő világtájak megnevezése, 

elhelyezése a térképen. Az 

égtájak azonosítása a közvetlen 

környezetben. 

Magyarország domborzati 

térképén az alapvető térképjelek 

megnevezése, a szomszédos 

országok felsorolása. 

A nagy tájegységek felismerése 

Magyarország térképén. 

Irányok, távolságok leolvasása. 

A lakóhely elhelyezése az 

infrastruktúra rendszerében. 

Konkrét példák besorolása. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

közlekedés, utazás, 

közlekedési 

eszközök. 

 

Matematika: 

Tájékozódás a síkban. 

Távolságok, 

nagyságrendek 

becslése, 

megnevezése, mérése. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

Magyarország 

értékeinek, illetve a 

lakóhelyhez köthető 

értékek megjelenítése 

a szépirodalomban. 

 

Vizuális kultúra: 

nemzeti 

szimbólumaink, 
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A települések infrastruktúra 

rendszere: nagyváros, város, 

falu, tanya. Külváros, kertváros, 

belváros. Vonzáskörzet. 

Magyarország nagy tájegységei. 

Lakóhelyünk, lakókörnyezetünk 

és hazánk néhány főbb 

természeti és kulturális 

nevezetessége. A lakóhely 

történetének néhány fontosabb 

eseménye és természeti 

környezete. 

Közlekedési eszközök. 

Tömegközlekedés.  

A vízi, szárazföldi és légi 

közlekedési eszközök. 

Iránytű használata 

Tájékozódás mágnesekkel, a 

Nap segítségével 

Alaprajz készítése 

Egy tájegységgel kapcsolatban 

kutatómunka elvégzése: képek, 

történetek keresése. 

Térképmásolás. Saját település 

megtalálása Magyarország 

térképén. Néhány jellegzetes 

magyar nevezetesség 

megismerése képeken, 

multimédián keresztül. Közös 

bemutató készítése a lakóhely 

kulturális és természeti 

értékeiről. A természeti és 

mesterséges fogalompár 

alkalmazása a lakóhely 

értékeinek leírásában. 

Utazás tervezése a lakóhely és 

valamely nevezetes helység 

között, térkép segítségével: 

úticél megtalálása, közbenső 

állomások felsorolása, 

látnivalók felsorolása, a 

távolság és időtartam becslése.  

A tömegközlekedési rendszer 

jelentőségének, környezeti 

hatásainak elemzése. 

illetve az egyes 

tájegységekhez 

köthető jelképek. 

 

Ének-zene: 

Magyarországhoz, 

illetve az egyes nagy 

tájegységekhez vagy 

a lakóhelyhez köthető 

népdalok, 

zeneművek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Rész-egész viszony, távolságbecslés, térkép, Magyarország, település, 

közlekedési eszköz, tömegközlekedés. 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Megtart, ha 

megtartod 
Órakeret  

3,5 

  10% 1,5 

  
szabadon felhasználható 

órakeret 

- 

Előzetes tudás 
Növények, állatok, természetes és mesterséges 

környezet. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A hagyományos életmód és a helyi tudás 

jelentőségének megláttatása a környezet és 

fenntarthatósághoz kötődően. A környezet- és 

természetvédelem szerepének felismertetése. 

Az ember-természet kapcsolat mint rendszer 

értelmezése konkrét példán keresztül. A 

tapasztalati tudás értékelése. A természeti 
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ritmusok és ünnepeink, jeles napjaink közötti 

kapcsolatok felismertetése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Milyen kapcsolat van az 

ünnepek és az évszakok között? 

(Pl. farsang, húsvét, pünkösd, 

karácsony.) 

Mire jók a hagyományok? 

Lehet-e tanulni egy iskolázatlan 

embertől? 

Miért fontos a 

természetvédelem? 

 

Ismeretek: 

Jeles napok, ünnepek kapcsolata 

a természet változásaival. 

A lakóhely hagyományai. 

A gazdálkodó ember természeti 

és épített környezetének 

kölcsönhatása az ártéri 

fokgazdálkodás példáján.  

Haszonállatok: mézelő méh, 

szürkemarha, mangalica, racka. 

Haszonnövények: alma, meggy, 

szőlő. Vadon élő állatok: kárász, 

csuka, nemes kócsag, fehér 

gólya. Gyógy- és 

fűszernövények: galagonya, 

szeder, menta. 

A hagyományos házak anyagai 

(nád, sás, fűz, agyag, vályog), a 

települések mérete. 

A folyószabályozás hatása és a 

vizek védelme.  

Tanulmányi séta erdőben, 

tanyán 

Kalendárium készítése, jeles 

napok és természeti történések, 

népdalok, népköltések és versek, 

szépirodalmi részletek 

megjelenítésével.  

Példák keresése arra, hogyan 

látták el az ártéri gazdálkodásból 

élők táplálékigényüket 

(növények, tenyésztett állatok, 

halászat, vadászat), hogyan 

készítették és tartósították 

ételeiket, milyen használati 

tárgyakat és milyen 

nyersanyagokból készítettek, 

hogyan ügyeltek arra, hogy a 

megújuló természet hosszú 

távon is biztosítsa igényeiket. 

Egy-két anyag feldolgozásának 

kipróbálása (pl. agyag, 

fűzfavessző, 

gyógynövényszárítás). 

Annak megértése, hogy a helyi 

sajátosságokra, problémákra a 

hagyományos tudás kínálja a 

legmegfelelőbb megoldásokat. 

A körültekintő emberi 

beavatkozás jelentőségének 

felismerése. A vízvédelem 

szerepének belátása. 

Az iskolához legközelebb eső 

nemzeti park vagy tájvédelmi 

körzet megismerése, értékmentő 

munkájának megértése. 

A természetvédelem és a 

fenntarthatóság kapcsolatának 

felismerése. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

többjelentésű szavak 

(a fok szó jelentései). 

 

Ének-zene: népdalok. 

 

Vizuális kultúra: 

népművészet. 

 

Erkölcstan: a 

természet tisztelete, a 

hagyományok 

jelentősége. 

 

Matematika: rész-

egész kapcsolat. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a ház 

részei, építőanyagok, 

anyagok 

felhasználása, 

megmunkálása; 

élelmiszerek 

tartósítása. 

Fen
nta
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fenntarthatóság, fokgazdálkodás, természetvédelem, vizes élőhely, 

tapasztalati tudás, egyensúly. 

 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Miért érdemes takarékoskodni? Órakeret  

3 

  10% 1 

  

szabadon 

felhaszná

lható 

órakeret 

- 

Előzetes tudás Hőmérséklet, az anyagok tulajdonságai. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az anyag, energia, információ szempontjából az energiatakarékos 

magatartás erősítése. A papírgyártás megismerésén keresztül az ipari 

folyamat főbb lépéseinek megértése, a tudatos fogyasztói magatartás 

kialakítása, a szelektív gyűjtés fontosságának felismertetése. A 

múzeumok munkájának értékelése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Fogyasztanak-e áramot az 

elektromos berendezések, ha 

készenléti üzemmódban 

vannak? 

Mi a különbség a hagyományos 

és az energiatakarékos izzók 

között?  

Mire jó a papír? Készíthetünk-e 

otthon is papírt? 

 

Ismeretek: 

A hőátadás. 

A háztartási gépek, eszközök és 

készülékek 

Megfigyelések, vizsgálatok a hő 

terjedésével kapcsolatosan.  

A megújuló és nem megújuló 

energiaforrások 

megkülönböztetése konkrét 

példák alapján. 

Különböző papírfajták 

vizsgálata megadott szempontok 

alapján. Példák gyűjtése a papír 

felhasználására. A gyűjtött 

példák alapján az egy hét alatt 

felhasznált papír mennyiségének 

mérése.  

Ismerkedés a papír történetével, 

merített papír készítése. A 

papírgyártás és papírkészítés 

Vizuális kultúra: 

műveletek különféle 

papírfajtákkal 

(ragasztás, kasírozás, 

kollázs), papírmasé. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: gyártási 

folyamatok. 

 

Erkölcstan: az egyéni 

felelősség kérdése. 

 

Matematika: 

halmazok. 

Fen
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rtó
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energiatakarékossága. Az 

elektromos készülékek 

üzemeltetése a hőtermelés miatt 

veszteséggel is jár. 

A megújuló és nem megújuló 

energiaforrások. 

A papír szerepe mindennapi 

életünkben. 

A papírgyártás: az ipari gyártás 

vázlata (a termék előállítása: 

nyersanyag, termék, késztermék, 

hulladék; a papírgyártás 

vízigényes folyamat). 

Használati tárgyak és alkotások 

újrahasznosított papírból. 

A papír mint csomagolóanyag. 

Egyéb csomagolóanyagok.  

Példák a papír, műanyag, fém 

újrahasznosítására.  

Szelektív hulladékgyűjtés 

Papírgyártás folyamata 

Környezetünkben történő 

változások 

példáján a házi és ipari előállítás 

különbségeinek megfigyelése. 

A szelektív gyűjtés és a tudatos 

fogyasztói magatartás 

szerepének felismerése az 

újrahasznosítás kapcsán, az 

újrahasznosításra gyűjtött 

példák alapján. 

Az egyes csomagolóanyagok 

összehasonlítása különböző 

szempontok szerint (esztétikus, 

gazdaságos, környezetkímélő, 

energiatakarékos, 

újrahasznosítható, eldobó, 

pazarló). 

Múzeumlátogatás után a szerzett 

tapasztalatokról beszámoló 

szóbeli vagy írásbeli vagy rajzos 

formában előre megadott vagy 

választott szempont alapján. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Papírgyártás, újrahasznosítás, energiaforrás, energiatakarékosság. 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Az a szép, akinek a szeme kék? 
Órakere

t  

2,5 

  10% - 

  

szabado

n 

felhaszn

álható 

órakeret 

- 

Előzetes tudás Testrészek, emberi tulajdonságok. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az ember megismerése és egészsége szempontjából az alkat, a 

külső és belső tulajdonságok különbözőségének elfogadtatása. 

Példákon keresztül az öröklődés szerepének a felismertetése. A 

toleráns és segítőkész magatartás megalapozása, erősítése. 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 1800 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Mitől látunk valakit szépnek? 

Csak a szupermodellek lehetnek 

szépek? 

 

Ismeretek: 

Emberábrázolás a művészetben. 

Szépségideálok. 

Külső és belső tulajdonságok. 

Szerzett és öröklött 

tulajdonságok. 

Az ápolt külső szebbé tesz: a 

testápolás módjai (tisztálkodás, 

haj, körmök, bőr, fogak 

ápolása). A divat és a testápolás 

kapcsolata. 

Fogyatékkal élők, megváltozott 

munkaképesség. 

 

Példák, illusztrációk gyűjtése 

különböző korok, kultúrák 

szépségideáljaira. Annak 

felismerése, hogy nem minden 

szépségideál vagy divat hat 

előnyösen egészségünkre, egyes 

szokások pedig kifejezetten 

egészségkárosítóak (tűsarkú 

cipők, fűző stb.). 

Az emberek közötti testi 

különbségek és hasonlóságok 

megfigyelése. Példák alapján az 

öröklött tulajdonság megértése, 

tulajdonságok csoportosítása. 

A helyes és rendszeres 

testápolási szokások 

megismerése, gyakorlása. 

Annak felismerése, hogy a divat 

nem mindig az egészséges 

testápolási szokásokat közvetíti, 

gyakran felesleges vagy káros 

szokásokat is erőltethet. 

Személyes tapasztat szerzése az 

érzékszervi és a mozgásszervi 

fogyatékkal élők életéről. 

Fogyatékkal élők elfogadása, 

segítése. 

Vizuális kultúra: 

emberábrázolás a 

művészetben; portré 

és karikatúra. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: a 

jellemzés; 

hasonlatok, 

metaforák a 

szépséggel 

kapcsolatban. 

 

Ének-zene: gunyoros 

népdalok, amelyek 

egy-egy testi 

tulajdonságot 

karikíroznak. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a 

testápolás módjai, 

egészséges életmód. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Testalkat, testi adottságok, személyes higiéné, öröklődés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Merre megy a hajó? Órakeret  

3 

  10% - 

  

szabadon 

felhaszná

lható 

órakeret 

- 

Előzetes tudás Halmazállapot-változások, oldódás, kölcsönhatás. 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az anyag, energia, információ szempontjából a mágnesség szerepének 

felismerése és kölcsönhatásként való értelmezése; hang- és 

fényjelenségek tanulmányozása. Az állandóság és változás megfigyelése 

saját vizsgálatok értelmezésén keresztül. A tudomány, technika, kultúra 

szempontjából az egyes jelenségek gyakorlati alkalmazásának 

megismerése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Hogyan talál vissza tavasszal a 

fecske az ősszel elhagyott 

fészkére? 

Hogyan tájékozódtak a hajósok 

régen és most?  

Miért színes a szivárvány? 

Van-e hang a Holdon? 

Miért lehet szomjan halni a 

tengeren? 

Miért fagy be nehezen a tenger? 

Miért úszik a jégtömb a vízen? 

 

Ismeretek: 

Tájékozódás csillagképek 

alapján. 

A Göncölszekér legendája. 

Tájékozódás iránytűvel: a Föld 

mágneses tere, a mágneses 

vonzás, taszítás. 

Példák hang- és 

fényjelenségekre. 

Keverékek és oldatok. 

Megfordítható (fagyás-olvadás, 

oldódás-kristályosítás) és nem 

megfordítható folyamatok 

(égés). 

Körfolyamat: a víz körforgalma 

a természetben. 

Sós víz, édesvíz.  

Példák keresése az állatok 

tájékozódására. A Göncölszekér 

csillagkép felismerése. Rajz 

készítése szabadon választott 

csillagképről, a csillagkép 

nevével kapcsolatos 

gyűjtőmunka végzése. 

Vizsgálatok a mágnességgel 

kapcsolatban (vonzás, taszítás, a 

kölcsönösség felismerése). Az 

iránytű működésének 

értelmezése. Annak megértése, 

miért jelentett az iránytű 

feltalálása hatalmas segítséget a 

hajósoknak. 

Konkrét jelenségek (rezgő 

húrok, megütött vizespohár, 

rezgő vonalzó stb.) vizsgálatán 

keresztül annak 

megtapasztalása, hogy a hangot 

a levegő rezgésén keresztül 

érzékeljük. Fénytörés és -

szóródás vizsgálatán keresztül 

annak felismerése, hogy a fehér 

fény különböző színek 

keveréke. 

Példák gyűjtése 

környezetünkből keverékekre és 

oldatokra. A sós víz fagyásának 

vizsgálatán keresztül annak 

meglátása, miért fagy be 

nehezebben a tenger, mint az 

édesvíz.  

A vízkörforgalom egyes 

lépésein keresztül a már ismert 

fizikai változások (párolgás, 

lecsapódás) bemutatása, az 

Vizuális kultúra: 

képek vízről, 

tengerről, hajókról. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: a hajózás 

mint téma, a 

csillagképekhez 

kötődő mítoszok, 

mondák, legendák. 

 

Ének-zene: a 

hangszerek hangja, 

hangmagasság; a 

hajózáshoz kötődő 

dalok. 

 

Matematika: 

Tájékozódás a külső 

világ tárgyai szerint; 

a tájékozódást segítő 

viszonyok 

megismerése.  

Számok, nagy 

számok, 

mértékegységek. 

Fen
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Az édesvízkészlet mennyisége a 

Földön a sós vízhez képest. 

ellentétes irányú folyamatok 

felismerése. A víztakarékosság, 

az édesvíz-készlet védelme 

fontosságának felismerése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tájékozódás, kölcsönhatás, vízkörforgalom. 

 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Egészség és betegség Órakeret  

3,5 

  10% - 

  

szabadon 

felhasználható 

órakeret 

- 

Előzetes tudás Testrészek, egészséges táplálkozás elemei, hőmérséklet. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az ember megismerése és egészsége, illetve a felépítés és 

működés kapcsolata szempontjából a betegségtünetek 

felismerésének képessége és a kezdeményezőkészség 

fejlesztése, az egészségtudatos életmód kialakítása és 

gyakorlása. A felelősségtudat erősítése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Miért betegszünk meg? Hogyan 

kerülhetjük el a betegségeket?  

Milyen jelei lehetnek annak, 

hogy betegek vagyunk?  

Mitől függ a gyógyulás? 

Mi a teendő baleset esetén? 

 

Ismeretek: 

Az egészségünket károsító és 

védő szokások csoportosítása. 

Példák gyűjtése az aktív és 

passzív pihenésre. 

A betegségtünetek 

felismerésének gyakorlása 

esettanulmányokon keresztül. 

A fertőzés megelőzési 

módjainak gyakorlása. 

A gyógyítók munkájának 

elismerése, tisztelete. Az egyes 

Testnevelés és sport: 

a rendszeres 

testmozgás szerepe, 

stresszoldás. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: hasonlatok, 

szólásmondások, 

közmondások, mesék 

(az egészséggel és 

betegséggel 

kapcsolatban).  

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó
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ha
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Az egészséges életmód 

(táplálkozás, aktív és passzív 

pihenés, öltözködés, személyes 

higiéné, rendszeres testmozgás, 

lelki egészség). 

A betegség (nátha, influenza, 

bárányhimlő) tünetei. 

A testhőmérséklet, láz mérése. 

A betegség okai: fertőzés, 

örökletes betegség, életmód. 

A gyógyítás. A körzeti orvos és 

a kórház feladatai. A 

gyógyszertár. A védőoltások 

szerepe. 

Baleset: megelőzés, 

segélykérés, a mentők 

értesítése. A mentők munkája. 

 

egészségügyi intézmények 

használatának megismerése. 

A megelőzés szerepének 

felismerése. A mentők 

munkájának értékelése, 

tisztelete. Teendők, 

segítségkérés módjainak 

megismerése baleset esetén. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a betegség 

tünetei, teendők 

betegség esetén. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Egészségmagatartás, betegség, gyógyítás, baleset, fogyaték. 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Önismeret és viselkedés 
Órakere

t  

3,5 

  10% - 

  

szabado

n 

felhaszn

álható 

órakeret 

- 

Előzetes tudás  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az önismeret és az önreflexió fejlesztése a viselkedési helyzetek 

tanulmányozásán keresztül. Az ember megismerése és egészsége 

szempontjából az emberi magatartásformák megfigyelése, 

hasonlóságok és különbségek keresése az állati 

kommunikációval. A kapcsolatok és a közösség jelentőségének 

felismertetése az ember életében. 
Fen

nta
rtó
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 1804 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Igaz-e, hogy „ugatós kutya nem 

harap”? 

Van-e hasonlóság az emberi és 

az állati viselkedés között? 

Hogyan „olvashatunk” mások 

jelzéseiből? 

Hogyan kerülhetjük el a 

sértődéseket, veszekedéseket? 

Hogyan őrizhetjük meg 

barátságainkat? 

 

Ismeretek: 

Kommunikáció az állatvilágban: 

a kutya tájékozódása, 

területvédő és behódoló 

magatartása. 

Az emberi kommunikáció: 

beszéd, testbeszéd. 

Mosoly, fintor, bólintás, 

hunyorítás, testtartás szerepe. 

Magatartásformák, szabályok, 

viselkedési normák különböző 

élethelyzetekben. Példák a 

helytelen és helyes viselkedésre. 

Együttélés a családban. 

Baráti kapcsolatok, iskolai 

közösségek. 

 

A kutya magatartásán keresztül 

példák vizsgálata az állati 

kommunikációra. Hasonlóságok 

és különbségek keresése az 

állati és emberi kommunikáció 

között. 

Filmrészletek, fotók 

segítségével az emberi 

kommunikáció elemeinek 

vizsgálata, a mimika és a 

testtartás szerepének elemzése 

egy-egy példán. Szerepjáték 

során a megállapítások 

kipróbálása, ellenőrzése. 

Emberi magatartásformák 

megfigyelése különböző 

helyzetekben. 

Helyzetgyakorlatok elemzése. 

Példák csoportosítása (helyes és 

helytelen viselkedés), érvek és 

indokok keresése. 

Az együttélés alapvető 

szabályainak megbeszélése.  

Magyar nyelv és 

irodalom: szólások, 

közmondások, 

metaforák (az ember 

és az állatok 

viselkedésével 

kapcsolatban). 

 

Vizuális kultúra: 

arckifejezések, 

testbeszéd 

megjelenítése 

művészeti 

alkotásokon. 

 

Ének-zene: emberi 

konfliktusok 

megjelenése 

dalokban. 

 

Matematika: 

hasonlóságok és 

különbségek. 

 

Erkölcstan:emberi 

kapcsolatok, 

közösség, a helyes 

magatartás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kommunikáció, metakommunikáció, együttélés. 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Vágtat, mint a paripa 
Órakere

t  

3 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó
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ha

gy
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  10% - 

  

szabado

n 

felhaszn

álható 

órakeret 

- 

Előzetes tudás Testrészek. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A mozgásjelenségek tanulmányozása során az állandóság és 

változás és kapcsolatuk felismertetése. Az ember megismerése és 

egészsége szempontjából a mozgás szerepének felismertetése az 

egészségmegőrzésben, a mozgásszervrendszer működésének 

alapvető megértetése. A felépítés és működés kapcsolatának 

beláttatása a ló testfelépítésének és mozgásának példáján. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Miért vágtat sebesen a paripa? 

Kiből lesz jó rövidtávfutó? És jó 

hosszútávfutó?  

Hogyan fejleszthetjük 

mozgásunkat?  

 

Ismeretek: 

A mozgásfajták 

megkülönböztetése (egyenletes 

és gyorsuló mozgás, ütközés). 

A csontok, izmok, ízületek 

szerepe: hajlékonyság, erő, 

rugalmasság, gyorsaság, 

ügyesség. 

Az edzés és a bemelegítés. A 

testalkatnak, testi adottságoknak 

megfelelő mozgásformák. A 

tánc mint mozgás. A mozgás 

mint aktív pihenési forma. 

A mozgásszegény életmód 

veszélyei. 

A ló leírása: testfelépítés, 

életmód, alkalmazkodás a 

környezethez. 

Mozgásjelenségek vizsgálata 

játékos kísérleteken keresztül: 

kérdések megfogalmazása a 

mozgások jellemzőivel 

kapcsolatban. A jelenségek 

megfigyelése az állandóság és a 

változás szempontjából, a 

változások megfigyelése, adott 

szempontú besorolása (a 

mozgás gyorsasága, iránya). 

Példák gyűjtése mozgással 

kapcsolatos rekordokra. 

A rendszeres testmozgás 

jelentőségének felismerése. 

Esettanulmányok, példák 

feldolgozása arról, hogy a 

rendszeres testmozgás hogyan 

fejleszti az akaraterőt, 

állóképességet, ügyességet. A 

bemelegítés fontosságának, az 

edzésmunka során a 

fokozatosság elvének belátása. 

Lehetőségek keresése a 

lakóhelyen a rendszeres 

testmozgás gyakorlására. 

A kapcsolat felismerése a ló 

testfelépítése és életmódja, 

illetve természetes környezete 

között. Annak magyarázata, 

Vizuális kultúra: a 

mozgás megjelenítése 

a művészetekben, 

mozgókép készítése. 

 

Ének-zene: népdalok, 

zeneművek a ló és 

ember kapcsolatáról, 

a ritmus és a mozgás 

kapcsolata (táncok). 

 

Testnevelés és sport: 

a rendszeres 

testmozgás, az edzés, 

a bemelegítés; 

világcsúcsok, nemzeti 

rekordok különböző 

sportágakban, 

lovassportok. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: a mozgás 

leírására szolgáló 

rokon értelmű 

szavak, hasonlatok a 

mozgás kifejezésére; 

a mozgás, illetve a ló 

mozgásának 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 1806 

A ló mozgása: ügetés, 

poroszkálás, vágta. 

 

miért elterjedt haszonállat a ló: 

példák keresése a ló és az ember 

kapcsolatára. 

A ló mozgásának megfigyelése 

és a különböző 

mozgásformáinak 

összehasonlítása. 

megjelenítése 

irodalmi 

alkotásokban, 

mondókákban. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: egészséges 

életmód, testmozgás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mozgásszerv, mozgásforma. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Kertben, mezőn Órakeret  

3,5 

  10% - 

  
szabadon felhasználható 

órakeret 

- 

Előzetes tudás Életfeltételek, tápanyagok, táplálék, évszakok. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A felépítés és működés kapcsolatában az élőlények 

csoportosítása, a haszonnövények fogyasztható részeinek 

megnevezése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások:  

Mit érdemes venni a piacon? 

Honnan származik, és mire utal 

a növény elnevezés?  

Mitől növekszik a növény? 

Hogyan kerül a kenyér az 

asztalra? 

 

Ismeretek: 

A Nap mint energiaforrás. A 

napsugárzás hatása az 

élővilágra. 

Gombák, növények, állatok. 

Életközösség megfigyelése. Az 

élővilág szerveződési 

szintjeinek felismerése. A 

megfigyelt élőhely élőlényeinek 

csoportosítása (gomba, növény, 

állat, zöldség, gyümölcs).  

Látogatás a piacon, a tanyán 

vagy a kertben. Az 

idényzöldségek, 

idénygyümölcsök felismerése, 

csoportosítása aszerint, hogy 

mely ehető növényi részt 

fogyasztjuk. Példák keresése 

magra, termésre. 

Magyar nyelv és 

irodalom: a kenyérrel 

kapcsolatos 

hasonlatok,  

szólás-mondások, 

mesék, mondák, 

műalkotások. 

 

Vizuális kultúra: 

mesterséges 

életközösségek (kert, 

mező) képi 

megjelenítése; 

zöldség- és 

gyümölcscsendéletek.  
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Zöldségek, gyümölcsök. A 

növény részei (gyökér, szár, 

levél, virág, termés). A mag. 

Ehető növényi részek. 

Életszakaszok, csírázás, 

fejlődés, növekedés, öregedés. 

Háziállatok (kutya, macska), 

haszonállatok (tyúk, kacsa), 

hazai vadon élő állatok 

(rókalepke, májusi cserebogár, 

kárász, csuka, seregély, 

feketerigó, mezei pocok, őz, 

róka). 

Szaporodás: pete, tojás, 

elevenszülő. 

Lebomlás, komposztálás, 

rothadás. 

Kenyérsütés: búza, liszt és 

kenyér példáján a nyersanyag, 

termék, késztermék fogalma, a 

rostálás, a szitálás, az őrlés, a 

kelesztés és a dagasztás 

folyamata, az üzletekben 

kapható kenyerek és az 

adalékok szerepe, kenyérsütés 

házilag, kapcsolódás az új 

kenyér ünnepéhez, a kenyérrel 

kapcsolatos hagyományok. 

 

Naptár készítése az 

idényzöldségekről és 

idénygyümölcsökről. 

Növény fejlődésének 

megfigyelése. A megfigyelt 

élőhelyen talált növények 

csoportosítása aszerint, mely 

életszakaszban voltak. 

Példaállatok csoportosítása a 

tanult csoportok szerint 

(háziállat, haszonállat, vadon 

élő állat, illetve ízeltlábúak, 

halak, madarak, emlősök). 

Néhány jellegzetes állatnyom 

tanulmányozása, lerajzolása. 

Életnyomok gyűjtése a terepi 

látogatás során. 

Állatnyomok megismerése. 

Lebomlás vizsgálata. A 

komposztálás szerepének 

felismerése. Szerves hulladékok 

csoportosítása a 

komposztálhatóság szerint. 

Példák gyűjtése kenyérfajtákra, 

összehasonlításuk különböző 

szempontok szerint. A 

kenyérsütés példáján a 

természet tiszteletének 

felismerése a hagyományos 

életmód egyszerű 

cselekvéseiben. 

Ének-zene: a 

kenyérsütéssel, illetve 

az egyes élőlényekkel 

kapcsolatos dalok. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: gyártási 

folyamat; alapanyag, 

nyersanyag, 

késztermék. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Életközösség, növényi szerv, életciklus, napenergia, kenyérsütés. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

két évfolyamos 

ciklus végén 

Az egészséges életmód alapvető elemeinek alkalmazása az 

egészségmegőrzés és az egészséges fejlődés érdekében, a betegségek 

elkerülésére. 

Az életkornak megfelelően a helyzethez illő felelős viselkedés 

segítségnyújtást igénylő helyzetekben. 

A hosszúság és idő mérése, a mindennapi életben előforduló távolságok 

és időtartamok becslése. 

Képesség adott szempontú megfigyelések végzésére a természetben, 

természeti jelenségek egyszerű kísérleti tanulmányozására. 

A fenntartható életmód jelentőségének magyarázata konkrét példán 

keresztül, a hagyományok szerepének értelmezése a természeti 

környezettel való harmonikus kapcsolat kialakításában, illetve 

felépítésében. 

Az élőlények szerveződési szintjeinek és az életközösségek 

kapcsolatainak a bemutatása, az élőlények csoportosítása tetszőleges és 

adott szempontsor szerint. 

Egy természetes életközösség bemutatása. 

Egy konkrét gyártási folyamat kapcsán a technológiai folyamat 

értelmezése, az ezzel kapcsolatos felelős fogyasztói magatartás ismerete. 

Magyarország elhelyezése a földrajzi térben, néhány fő kulturális és 

természeti értékének ismerete.  

Informatikai és kommunikációs eszközök irányított használata az 

információkeresésben és a problémák megoldásában.  
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TESTNEVELÉS 

 

3. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Előkészítő és preventív mozgásformák 

Órakeret 

10 óra+ 

folyamatos 

Előzetes tudás 

A tanóra menetét segítő egyszerű alakzatok kialakítása és megtartása. 

Az alapvető gimnasztikai szakkifejezések ismerete és végrehajtása. A 

fittség, a higiénia, a baleset-megelőzés és a környezettudatosság 

területein megszerzett elemi ismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A testnevelés optimális tanulási környezetének további erősítése. 

Az elemi kommunikációs szabályok, formák és jelek megszokottá 

tétele, a testi és lelki egészségért való személyes felelősség tudatosítása. 

A szervezési feladatok körének bővítése, egyre önállóbbá tétele. 

Az egészségfejlesztés alapvető területein szerzett ismeretek gyarapítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Térbeli alakzatok és kialakításuk (rendgyakorlatok): 

Tér- és távköz, többsoros vonal kialakítása. A tanórai feladat 

végrehajtásához szükséges egyéb térformák kialakítása. 

Gimnasztika: 

Nyújtó, erősítő és ernyesztő hatású szabadgyakorlati alapformájú 

gyakorlatok végrehajtása az ízületi és gerincvédelem szabályainak 

megfelelően eszköz nélkül és különböző eszközökkel. Játékos 

gyakorlatsorok zenére. Bemelegítő és levezető gyakorlatok 

egyénileg, párban és társakkal végrehajtva eszköz nélkül és 

különböző eszközöket felhasználva. Tudatos izomfeszítés, nyújtás és 

ernyesztés, légzőgyakorlatok a bemelegítésben és levezetésben. 

Tartásos és mozgásos elemek önálló végrehajtása. 

Keringésfokozó feladatok; zenés gimnasztika fokozódó intenzitással 

és terjedelemmel; gyermekaerobik gyakorlatsorok erőfejlesztő és 

aerob állóképesség-fejlesztő jelleggel. Ízületi 

mozgékonyságfejlesztés, aktív és passzív, dinamikus és statikus 

nyújtó gyakorlatokkal. Koordinációfejlesztő finommotoros 

gyakorlatok különféle eszközökkel. Testséma-, tér- és testérzékelés-

fejlesztő játékos gyakorlatok. 

Játék: 

A térbeli tudatosságot, az energiabefektetés tudatosságát és a 

testtudatot alakító, koordinációfejlesztő szerepjátékok, 

szabályjátékok és feladatjátékok kreatív, kooperatív, valamint 

versenyjelleggel. Játékok testtartásjavító feladatokkal. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés: 

Preventív, szokásjellegű tevékenységformák végzése egyedül, párban 

és csoportban. A biomechanikailag helyes testtartást kialakító és 

fenntartó gyakorlatok önálló alkotással és végrehajtással. Egy-egy 

nyújtó és erősítő hatású gyakorlat önálló végrehajtása a testtartásért 

Környezetismeret:tájék

ozódási alapismeretek. 

 

Vizuális kultúra: tárgy- 

és környezetkultúra, 

vizuális 

kommunikáció. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: életvitel, 

háztartás. 
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felelős főbb izomcsoportokra korrekciós céllal is. Motoros, illetve 

fittségi tesztek pontosabb végrehajtása. 

Aktív, mozgásos relaxációs gyakorlatok, a progresszív és az 

interaktív relaxáció gyakorlatai. 

Higiéniával és a környezettudatossággal kapcsolatos ismeretek 

tudatos alkalmazása. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A bemelegítés és levezetés alapvető szabályainak ismerete. 

A biomechanikailag helyes testtartás jellemzői, fontossága, a 

gerincvédelem szabályai. 

A szervezet terhelésével, edzésével kapcsolatos elemi ismeretek. 

Pulzusmérés. 

A tartásos és mozgásos elemek szakkifejezéseinek bővülése. 

Higiéniai alapismeretek: a biológiai éréssel járó testi változások 

alapismeretei. 

Relaxációs alapismeretek: belső figyelem, önkontroll, testtudat, a 

feszültségek feloldása. 

Környezettudatosság:takarékosság, öltözői rend, saját felszerelés és a 

sporteszközök megóvása. 

Személyes felelősség:feladatok megindítását és megállítását jelző 

kommunikációs jelek felismerése és alkalmazása, egészség, sport, 

életviteli és életmód alapismeretek, biztonság, baleset-megelőzés és 

elsősegély-nyújtási alapismeretek.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Alakzat, testséma, helyes testtartás, sérülés, megelőzés, tartásos elem, 

mozgásos elem, stressz, feszültség, életmód, táplálkozás, fittség, edzettség, 

mozgásintenzitás, hajlékonyság, vélemény. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák Órakeret 

27 óra 

Előzetes tudás 

A természetes hely- és helyzetváltoztató mozgások elnevezéseinek, 

legfontosabb vezető műveleteinek ismerete. Fentiek alkalmazása 

egyszerű játékhelyzetekben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A mozgáskoordináció fejlődésével párhuzamosan az alapvető hely- és 

helyzetváltoztató mozgásformák stabillá és automatizálttá tétele, 

változó körülmények között is optimális precizitás kialakítása. 

Az alapvető mozgáskészségek tanulásának folyamatában nagyfokú 

cselekvésbiztonság kialakítása - lehetőség szerint – a Kölyökatlétika 

mozgásanyagának beépítésével. 

Az egyéni, a páros és a csoportos tanuláshoz szükséges személyes és 

szociális kompetenciák továbbfejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Járások, futások, oldalazások, szökdelések és ugrások: 

Fordulattal, ritmus- és irányváltással; manipulatív feladatokkal 

kombinálva; mozgáskapcsolatokban, vonalak, bóják, ugrókötél által 

Vizuális kultúra: 

kifejezés, alkotás, 

vizuáliskommunikáció

. 
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meghatározott mozgásútvonalakon;változó magasságú akadályok 

beiktatásával; különböző ritmusú és tempójú zenére.  

Szökdelések, el-, fel- és leugrások és érkezések zenére, ritmikusan, 

áthajtások közben, különböző eszközök segítségével; manipulatív 

mozgásokkal összekötve. Haladás kiépített, komplex akadálypályán. 

Három-öt mozgásformából álló helyváltoztató mozgássorok alkotása 

és végrehajtása zenére is. Menekülés és üldözés különböző 

tértárgyak, akadályok kerülésével, egyéb taktikai feladatokkal.  

Lendítések, körzések: 

Különböző testrészekkel különböző iramú és sebességű mozgások 

közben. Rövid mozgássorok alkotása és végrehajtása önállóan vagy 

párban a lendítésekre és körzésekre építve (zenére is). 

Hajlítások és nyújtások: 

Különböző testhelyzetek kialakítása hajlításokkal és nyújtásokkal az 

egyéni kreativitást felhasználva. Hajlítások és nyújtások 

összekapcsolása futásból felugrással, illetve különböző eszközökkel. 

Rövid mozgássorok alkotása és végrehajtása önállóan vagy párban a 

hajlításokra és nyújtásokra építve (zenére is). 

Fordítások és fordulatok: 

Fordítások különböző helyváltoztató mozgásokhoz kapcsolva.Fél és 

egész fordulat helyben, ugrással különböző eszközökön 

is.Fordulatok manipulatív eszközökkel kombinálva.Rövid 

mozgássorok alkotása és végrehajtása önállóan vagy párban a 

fordításokra és fordulatokra építve (zenére is). 

Tolások, húzások: 

Különböző eszközök húzása és tolása egyénileg, párokban és 

csoportokban fokozódó erőkifejtéssel, különböző eszközökkel és 

testrészekkel. 

Emelések és hordások: 

Társemelések és társhordások csoportokban, illetve az egyéni 

kompetenciáktól függően párokban. Különböző eszközök emelése és 

hordása az ízület- és gerincvédelem alapelveinek megfelelően.  

Függés- és lengésgyakorlatok: 

Mászókötélen, mászórúdon, bordásfalon, alacsonygyűrűn, KTK-n, 

egyéb játszótéri eszközökön az egyéni kompetenciáknak 

megfelelően. „Vándormászás”. 

Egyensúlygyakorlatok:Különböző testrészeken és testhelyzetekben 

stabil és labilis felületen, csukott vagy bekötött szemmel.Egyensúlyi 

helyzetek megtalálása hely- és helyzetváltoztató mozgásokból, 

illetve manipulatív eszközhasználattal. Társas egyensúlygyakorlatok 

a közös súlypont megtalálásával. Eszközök egyensúlyban tartása 

mozgásban különböző testrészekkel, illetve eszközökkel.Egyéb 

egyensúlygyakorlatok. 

Gurulások, átfordulások: 

Különböző szereken, eszközökön; különböző kiinduló helyzetekből, 

előzetes és utólagos mozgással, egyensúlygyakorlatokkal, illetve 

manipulatív mozgásokkal összekapcsolva. Társsal, társakkal 

tükörképben és azonosan, társon át. 

Támaszok: 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: életvitel, 

háztartás. 

 

Matematika: 

műveletek 

értelmezése; 

geometria, mérés, 

testek. 
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Haladás kéztámaszos helyzetekben (utánzó mozgásokkal is) 

komplex akadálypályán, nehezített feltételek mellett.Ugrások, 

lépegetések kézzel („támlázás”) és lábbal különböző 

támaszhelyzetekben.Elszakadás a talajtól kézzel és/vagy lábbal 

különböző támaszhelyzetekből. Fel-, le-, átmászások eszközökre 

nehezített feltételekkel. 

A természetes hely- és helyzetváltoztató mozgásokat alkalmazó 

játékok: 

Szerep-, szabály- és feladatjátékok, kreatív és kooperatív játékok, 

népi gyermekjátékok a helyváltoztató természetes mozgásformák 

felhasználásával. Akadályversenyek, különböző magasságú 

eszközök leküzdésével.A közösség összteljesítményén alapuló 

versenyjátékok.A saját egyéni teljesítmény túlszárnyalását célzó 

egyéni versenyek. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A térbeli tudatosság (érzékelés): elhelyezkedés a 

térben;mozgásirány;a mozgás horizontális síkjai; a mozgás 

végrehajtásának útvonala;a mozgás kiterjedése. 

Az energiabefektetés tudatossága: idő, sebesség; erőkifejtés; lefutás. 

Kapcsolatok, kapcsolódások: testrészekkel;tárgyakkal és/vagy 

társsal,vagy társakkal. 

A tematikus területhez kapcsolódó mozgásos feladatok elnevezései. 

Az egyes mozgások vezető műveleteinek, tanulási szempontjainak 

fogalmi ismerete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hely- és helyzetváltoztató mozgás, térérzékelés, testérzékelés, 

mozgáskapcsolat, mozgásos játék, játékszabály, játékszerep, gyorsaság, 

állóképesség, erő, akadályverseny.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Manipulatív természetes mozgásformák Órakeret 

35 óra 

Előzetes tudás 
Az eszközök ismerete, balesetmentes használata. 

A manipulatív alapmozgások vezető műveletei.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tudatos gyakorlás és a gyakorlás általi fejlődés örömteli megélése 

során a magabiztosság erősítése.  

Bátor, sikerorientált tanulási igény megalapozása, ezzel hozzájárulás a 

szabadidős aktivitások és játéktevékenység mindennapi életben való 

használatához. A finommotorika fejlesztése – lehetőség szerint – a 

Kölyökatlétika mozgásanyagának beépítésével. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Dobások (gurítások) és elkapások: 

Egy- és kétkezes gurítások és dobások helyből, majd haladásból.  

Különböző ívben és sebességgel érkező labdák és egyéb eszközök 

elkapása párban és csoportokban nehezített feltételek mellett. Alsó, 

felső, mellső dobások párban és csoportokban különböző erővel, 

Vizuális kultúra: 

vizuális 

kommunikáció. 

 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 

irányba és távolságra haladómozgás közben. Gurítások, dobások és 

elkapások egyszerű cselekkel és egyéb feladatokkal kombinálva. 

Labdaátadások játékhelyzetekben. Kapura dobások talajról. Páros és 

hármas kapcsolatok kialakítása játékhelyzetekben.  

Rúgások, labdaátvételek lábbal: 

Labdás koordinációs gyakorlatok labdavezetéssel különböző 

alakzatokban. Labdavezetés- és labdakontroll-gyakorlatok váltakozó 

sebességgel és/vagy irányban társak között mindkét láb 

használatával. Belső csüd, teli csüd, teljes csüd, külső csüd 

használata feladatmegoldásoknál. „Dekázás” mindkét láb 

használatával. Rúgások a lábfej különböző részeivel helyből, 

mozgásból. Játékos passzgyakorlatok. Kézből rúgásfeladatok 

meghatározott célra, távolságra „dropból” is próbálkozva. 

Labdavezetések kézzel: 

A társsal azonosan, illetve tükörképben; váltakozó irányban, 

sebességgel, akadályok felhasználásával; kreatív feladatalkotással; 

labdadobással, gurítással kombinálva egyénileg, párban és 

csoportban; csoportos labdavezetéses feladatok. 

Ütések testrésszel és eszközzel: 

Puha labda és léggömb ütése testrésszel, rövid és hosszú nyelű ütővel 

különböző célfelületekre, távolságokra és magasságokra;háló (zsinór) 

fölött különböző magasságban és ívben a vizuális kontroll 

csökkentésével;egyénileg,párban és csoportban, tükörképben és 

azonosan. Ütések tenyeres és fonák mozgásmintával;szervaszerűen. 

A manipulatív természetes mozgásformák gyakorlása játékban 

Szabály- és feladatjátékok, sportjáték-előkészítő kisjátékok, alkotó és 

kooperatív játékok. Népi gyermekjátékok. A manipulatív mozgásokat 

alkalmazó, pontosságra, csökkenő hibaszázalékra, növekvő 

sikerességre, kreatív eszközhasználatra irányuló egyéni, páros és 

csoportos versenyek. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Bonyolultabb játékfeladatok által megkövetelt, szabályok szerinti 

eszközhasználat.  

A manipulatív eszközhasználati technikák vezető műveletei. 

Térbeli és energiabefektetésbeli ismeretek az eszközhasználattal 

összefüggésben. 

Az eszközkezelés lehetőségeinek megkülönböztetése. 

A játékfeladat által megkövetelt szabályok szerinti eszközhasználat 

ismerete. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: életvitel, 

háztartás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Alkalmazkodás, akarat, sporteszköz, használati szabály, lábfej, tenyeres, 

fonák, dekázás, droprúgás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű 

feladatmegoldásokban  
Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 

A tanult tornaelemek, táncmozdulatok felismerése, végrehajtása. 

Egyszerű, 24 mozgásformák összekapcsolása, esztétikus végrehajtás 

mellett. 
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 1814 

Nyújtott karú támaszhelyzetek. Eredményes mászókulcsolás. 

Magabiztos statikus és dinamikus egyensúlyi helyzetek. 

Egyszerű tánclépésekkel, a zene ritmusára a tanár, a pár, a társak 

mozgásának többnyire sikeres követése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A felelősségteljes gyakorlás révén az önálló tanuláshoz szükséges 

képességek fejlesztése.  

A tornajellegű feladatok kombinált megoldásával a testérzékelés, a tér-, 

izom- és egyensúlyérzékelés továbbfejlesztése. 

A torna- és a táncelemek gyakorlásával hozzájárulás a relatív erő- és a 

ritmusképesség fejlődéséhez. 

Az esztétikus mozgásvégrehajtás rögzítése.  

A tánc jellegű feladatok tanulása közben a térbeliség (mozgás), az 

időbeliség (ritmus) és dinamika összehangolása. 

Ösztönzés az együttműködésre, alkalmazkodásra, a másik nem, a másik 

személy, a másik csoport elfogadására és megbecsülésére. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Torna: 

Torna-előkészítő mozgásanyag. Talajgyakorlatok (gurulóátfordulás 

előre és hátra az egyéni kompetenciákhoz illeszkedő 

nehézséggel - különböző kiinduló helyzetből, repülési fázissal, 

szerekre, párban, csoportban; fellendülési kísérletek segítségadással 

vagy nélküle kézállásba; kézenátfordulás oldalt, emelés 

zsugorfejállásba; felugrás kéztámasszal különböző szerekre; 

támaszugrások az egyéni kompetenciákhoz igazodva talajról, 

ugródeszkáról és/vagy minitrambulinról, egyéni-páros-társas 

egyensúly- és gúlagyakorlatok. Alaplendület és leugrás gyűrűn 

és/vagy nyújtón és/vagy játszótéri eszközökön. 3-6 mozgásforma 

kapcsolatában tornagyakorlatok önálló alkotása és végrehajtása 

egyénileg és párokban; kötél- és/vagy rúdmászás kísérletek 

mászókulcsolással (3 ütemű mászás); gyermek aerobikgyakorlatok. 

Tánc: 

Kreatív tánc különböző ritmusú, tempójú zenére.  

A fantázia és képzelet megjelenítése játékosan, önállóan alkotott 

mozgásokon keresztül zenére (kreatív tánc). A zene hangulata, 

dinamikája hatásának a mozgás általi kifejezése a gyermeki 

képzelőerő, kreativitás által. 

Páros vagy társas táncfolyamatok összhangban. Motívumismeret 

bővülése és az adott tánc(ok) struktúrájának egyre mélyebb 

megértése és végrehajtása. Páros és csoportos, változatos térformájú 

motívumfüzérek, gyermektáncok. 

Ritmusgyakorlatok egész testtel, a különböző testrészek ritmusában 

egyszerű párhuzamosságok kivitelezése. 

Tornához és tánchoz kapcsolódó játékok, versenyek, bemutatók: 

Szerepjátékok, szabályjátékok, feladatjátékok, kreatív és kooperatív 

játékok tornajellegű mozgásformák illesztésével. Népi játékok 

énekre, dalra, zenére. Kreativitásra, esztétikumra és 

mozgáspontosságra épülő egyszerű torna- és táncbemutatók. 

 

Környezetismeret: 

testünk, 

életműködéseink. 

 

Ének-zene: magyar 

népi mondókák, népi 

gyermekjátékok, 

mozgásos 

improvizáció, ritmikai 

ismeretek. 
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ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A tornamozgások megnevezése, torna és testnevelés 

megkülönböztetése. Baleset- és sérülésveszélyes helyzetek 

elkerülésének módjai, a személyes teljesítőképesség határai 

átlépésével kapcsolatos kockázatok létezésének elfogadása. A tanult 

dalok szövege, a tanult táncokhoz kapcsolódó népi hagyományok, 

ünnepek elnevezései.  

A táncjellegű feladatmegoldások a Tánc és dráma kerettanterv 

mozgásanyagával összekapcsolhatók. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gurulás, fellendülés, kéztámasz, spicc, egyensúlygyakorlat, tornaelem, 

alátámasztási pont, aerobik, pontozás, párvezetés, tánc, ütemmutató 

(metrum), szinkópa, szünet, táncház, fonó, „játszó”, felkérés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák az atlétika jellegű 

feladatmegoldásokban 

Órakeret 

20 óra+ 7 

óra+9 

óra 

Előzetes tudás 

A futó-, ugró- és dobóiskolai alapgyakorlatok végrehajtása, azok 

vezető műveleteinek ismerete.  

Különböző intenzitású mozgások többször rövid ideig történő 

fenntartása játékos, változó körülmények között, illetve játékban.  

Széleskörű mozgástapasztalat a Kölyökatlétika játékaiban. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A futó-, ugró- és dobóiskola alapgyakorlatainak fokozódó 

pontosságú végrehajtása. Idő-, és tempóérzékelésen alapuló tartós 

futások gyakorlása. A mozdulat- és reakciógyorsaság, az aerob 

képességek és a törzs- és ízületi stabilizáció fejlesztése. Az atlétikai 

jellegű alapmozgások tanulása iránti motiváció erősítése a mozgások 

pontosságra törekvő, változatos gyakorlásával.  

Az önértékelés további erősítése. A testséma, a testtudat, a figyelem 

összpontosításának és a figyelem rugalmasságának fejlesztése. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Járás- és futás mozgásformái: 

egyenletes és változó, illetve váltakozó ritmussal, sebességgel, 

erőkifejtéssel, lépéstávolsággal és/vagy lépésfrekvenciával; 

komplex akadálypályán;  

vágtafutás; tartós futás különböző terepeken; rajtgyakorlatok és a 

guggolórajt. 

Ugrások és szökdelések ugrásformái: 

Ugróiskolai gyakorlatok, sorozatszökdelések az ugrástávolság és  

-magasság változtatásával, páros és egylábon, különböző síkokban; 

távolugrás-kísérletek elugrósávból guggoló- és/vagy 

lépőtechnikával; magasugrás-kísérletek átlépő technikával; komplex 

futó- és ugróiskolai gyakorlatvariációk . 

Dobások mozgásformái: 

Környezetismeret: 

testünk, 

életműködéseink.  

 

Matematika: 

geometria, mérés, 

testek. 

 

Vizuális 

kommunikáció: 

közvetlen tapasztalás 

útján szerzett 

élmények 

feldolgozása, 
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 1816 

Egy- és kétkezes hajító-, lökő- és vetőmozdulatok célra, változó 

távolságra, különböző kiinduló helyzetekből. A forgómozgások 

előkészítő gyakorlatai. 

Hajítómozgások 3 lépéses dobóritmusban. 

 

Az atlétikai jellegű mozgások alkalmazása játékokban és a 

Kölyökatlétika versenyrendszerében: 

A Kölyökatlétika mozgásrendszerére épített szabályjátékok, 

feladatjátékok, kreatív és kooperatív játékok, önálló, páros és 

csoportos ugróiskolai gyakorlatsorok, játékok alkotása. 

A Kölyökatlétika eszközkészletének sokoldalú felhasználása 

kontrollált csapatversenyek formájában.  

A fent megnevezett tananyagtartalmakat megemelt óraszámban 

gyakoroljuk. 

 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az energia-befektetés tudatosságának összetevői. A futó-, ugró- és 

dobófeladatokhoz tartozó mozgások megnevezései, a tanult 

mozgások vezető műveletei, idő- és távolságmérés, atlétikai 

eszközök elnevezései. 

A Kölyökatlétikai versenyforma ismerete, az egyéni szerepvállalás 

fontossága a csapat eredményessége érdekében.  

Közös szervezés, egymás teljesítményének értékelése és elfogadása. 

látványok 

megfigyelése, leírása. 
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Kulcsfogalmak/f

ogalmak 

Futó-, ugró- és dobóiskola, váltott lábú szökdelés, váltás, gát, forgás, 

dobóritmus, sarok-talp gördülés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák a sportjátékok 

alaptechnikai és taktikai feladatmegoldásaiban 

Órakeret 

15 óra+ 

18 óra+ 9 

óra 

Előzetes tudás 

Tapasztalat a manipulatív természetes mozgásformák gyakorló- és 

feladathelyzetben történő alkalmazásáról. 

Motivált tanulás a játék folyamatában. 

Összjáték-tapasztalatok az egyszerű támadó és védő helyzetekről. A 

sportszerű viselkedés jellemzőinek ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A sportjátékok alaptechnikai és taktikai feladatmegoldásával 

hozzájárulás a taktikai gondolkodás fejlődéséhez.  

A közös játékfeladatok során a csapatérdek hangsúlyos megjelenítése az 

egyéni érdekkel szemben.  

A játéktevékenység során kialakuló döntéshelyzetek során a célszerű 

mozgásválasz megtalálása. 

A szabadidő aktív közösségi játékkal történő kitöltése igényének 

megerősítése.  

A tevékenységek során az énközpontúság csökkentése, ezáltal a taktikai 

gondolkodás további fejlesztése, az egyén csapathoz való pozitív 

viszonyának további megerősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Általános technikai és taktikai tartalmak: 

Támadó és védő feladatok terület- és emberfogással kisjátékok 

közben;páros cselezési feladatok, testcsel labdavezetéssel, játékos 

passzgyakorlatok; passzgyakorlatok labdavezetéssel kombinálva 1:1, 

2:1, 3:1 ellen.  

Minikosárlabda: 

Kosárra dobási kísérletek helyből, büntetődobás alacsony 

palánkra;megindulás, megállás, sarkazás a kosárlabdában. 

Miniröplabda: 

Kosárérintés és alkarérintés, alsó egyenes nyitás puha labdákkal, 

léggömbbel egyénileg, párokban, csoportokban. 

Labdarúgás: 

Rúgások kapura és társhoz belsővel, belső csüddel, teljes csüddel, 

labdaátvételek;labdakontroll-gyakorlatok, lövő- és testcselek 

nehezedő feltételek mellett. A kispályás labdarúgás szabályainak 

alkalmazása 4:1 felállási formában, rombuszalakzatban. A felállási 

forma alkalmazása Területnyitás támadásban. Területszűkítés 

védekezésben. Kapusok szerepe védekezésben, támadásban. 

Szivacskézilabda: 

Kapura dobási kísérletek helyből, nekifutásból, páros lefutásból. 

Passzgyakorlatok. Ismerkedés a kapusjátékkal. 

Sportjáték-előkészítő (kis)játékok: 

Vizuális kultúra: 

vizuális 

kommunikáció. 

 

Matematika: számolás, 

térbeli tájékozódás, 

összehasonlítások, 

geometria. 

 

Magyar nyelv- és 

irodalom: 

kommunikációs jelek 

felismerése és 

értelmezése. 
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 1818 

Létszámazonos (1:1; 2:2; 3:3; 4:4 ellen), létszámfölényes 

helyzetekben (2:1, 3:1, 4:1, 4:2 ellen) labdarúgás, szivacskézilabda, 

minikosárlabda (streetball) jelleggel; kis létszámú cicajátékok 

labdarúgás-, kézilabda-, kosárlabda jelleggel, fokozatos 

szabálybevezetéssel; területfoglaló, menekülő-üldöző taktikai 

játékok; palánkkosárlabda, miniröplabda, vonaljátékok, (kooperatív) 

zsinórlabda, átfutós röplabda puha labdákkal; sportjátékok rögtönzött 

mérkőzései kis létszámú csapatokkal, egyszerűsített szabályokkal. 

A fent megnevezett tananyagtartalmakat megemelt óraszámban 

gyakoroljuk. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Kommunikációs formák és jelek felismerése a csapatjáték során. A 

kisjátékokhoz szükséges sportági alapszabályok ismerete. 

Törekvés a társas szabályok betartására. A sportszerű viselkedést 

igénylő helyzetek felismerése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Labdaív, területvédés, cselezés, emberfogás, területfoglalás, technikai 

végrehajtás, taktikai gondolkodás, kooperatív játék, labdabirtoklás, 

emberelőny, esélykiegyenlítés, győzelem, vereség.  

 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős 

mozgásrendszerekben 
Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 

A szabadtéri és természetben űzött mozgásos tevékenységek alapvető 

egészségvédelmi és környezettudatos szabályai. 

Az időjárási körülmények hatása a testmozgásra. 

Mozgástapasztalat néhány szabadidős mozgásrendszerről. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az alternatív, szabadidős mozgásformák további megismerése és 

kipróbálása. 

A kihívást jelentő, új sportágak révén a mozgás iránti pozitív érzelmi 

bázis formálása. 

Az aktív szabad játék, majd a rekreáció a későbbi egészséget fenntartó, 

fejlesztő funkciójának megalapozása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Ismerkedés újabb alternatív és szabadidős aktivitásokkal, technikai 

készletükkel, taktikai elemeikkel és szabályaikkal és/vagy az 1-2. 

osztályban választottak további gyakorlása a lehetőségek 

függvényében: 

Szabad, aktív játéktevékenység; szabad mozgás a természetben 

változatos időjárási körülmények közepette; feladatok és játékok 

havon és jégen; siklások, gördülések, gurulások, gurítások különféle 

eszközökkel; hálót igénylő és háló nélküli labdás sportok, játékok; 

labdás játékok különféle labdákkal ; falmászás; íjászat, lovaglás, :, 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: közlekedési 

ismeretek. 

 

Környezetismeret: 

testünk, 

életműködéseink; 

időjárás, éghajlat.  
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karate, nordic-walking, vívás. Egyéb szabadidős mozgásos, táncos 

tevékenységek. Gyermekjóga gyakorlatok. 

Az alternatív, szabadidős mozgásos tevékenységekben 

megvalósítható játékok. 

A választott mozgásrendszerhez illeszkedő játékok, ügyességi 

csapatversenyek, házi bajnokságok 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A választott szabadidős mozgásrendszerek elnevezései, alaptechnikai 

és taktikai elemei, legfontosabb szabályai, KRESZ-alapismeretek, a 

szabadidős mozgásokhoz tartozó szabályok, eszközök ismerete, a 

szabadidő- és médiatudatosság.  

A választás a helyi sajátosságok figyelembe vételével (képesített 

szakember, felszereltség) a helyi tanterv alapján történik. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Rekreáció, szabadidő, játékszervezés, bőrbetegség, kullancs, UV-sugárzás,  
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A fejlesztés várt 

eredményei akét 

évfolyamos ciklus 

végén 

Előkészítő és preventív mozgásformák 

Egyszerű, általános bemelegítő gyakorlatok végrehajtása önállóan, zenére 

is. 

Önálló pulzusmérés. 

A levezetés helyének és preventív szerepének megértése. 

A nyújtó, erősítő, ernyesztő és légzőgyakorlatok pozitív hatásainak 

ismerete.  

A gyakorláshoz szükséges egyszerűbb alakzatok, térformák önálló 

kialakítása.  

Az alapvető tartásos és mozgásos elemek önálló bemutatása. 

A testnevelésórán megfelelő cipő és öltözet, tisztálkodás igényének 

megszilárdulása. 

A játékok, versenyek során erősödő személyes felelősség a magatartási 

szabályrendszer betartásában és a sportszerűen viselkedés terén.  

Különbségtétel az aktív és passzív ellazulás között. A „tudatos jelenlét” 

ismerete és annak alkalmazása a gyakorlatban. 

 

Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák 

Az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások célszerű, folyamatos és 

magabiztos végrehajtása. 

Az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások kombinálása térben, 

szabályozott energiabefektetéssel, eszközzel, társakkal. 

A bonyolultabb játékfeladatok, a játékszerepek és játékszabályok 

alkalmazása.  

A természetes hely- és helyzetváltoztató mozgások megnevezése, 

valamint azok mozgástanulási szempontjainak (vezető műveletek) 

ismerete. 

 

Manipulatív természetes mozgásformák 

A manipulatív természetes mozgásformák célszerű, folyamatos és 

magabiztos végrehajtása. 

A manipulatív természetes mozgásformák kombinálása térben és 

szabályozott energiabefektetéssel.  

A rendszeres gyakorlás és siker mellett az önálló tanulás és fejlődés 

pozitív élményének megerősödése. 

A pontosság, célszerűség és biztonság igénnyé válása. 

A sporteszközök szabadidős használatának állandósulása. 

 

Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű feladatmegoldásokban  

Részben önállóan tervezett 3-6 torna- és/vagy táncelem összekötése 

zenére is. 

A képességszintnek megfelelő magasságú eszközökre helyes technikával 

történő fel- és leugrás. 

Nyújtott karral történő támasz a támaszugrások során. 

Gurulások, átfordulások, fordulatok, dinamikus kar-, törzs- és 

lábgyakorlatok közben viszonylag stabil egyensúlyi helyzet. 

A tempóváltozások érzékelése és követése. 

A tanult táncok, dalok, játékok eredeti közösségi funkciójának ismerete. 

 

Természetes mozgásformák az atlétikai jellegű feladatmegoldásokban 
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A futó-, ugró- és dobóiskolai gyakorlatok vezető műveleteinek ismerete, 

precizitásra törekedve történő végrehajtása, változó körülmények között. 

A 3 lépéses dobóritmus ismerete. 

A különböző intenzitású és tartamú mozgások fenntartása játékos 

körülmények között, illetve játékban. 

Tartós futás egyéni tempóban, akár járások közbeiktatásával is.  

A Kölyökatlétika eszköz- és versenyrendszerének ismerete. 

A Kölyökatlétikával kapcsolatos élmények kifejezése. 

 

Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai és taktikai 

feladatmegoldásaiban 

A tanult sportjátékok alapszabályainak ismerete.  

Az alaptechnikai elemek ismerete és azok alkalmazása az előkészítő 

játékok során. 

Az egyszerű védő és a támadó helyzetek felismerése. 

Az emberfogásos és a területvédekezés megkülönböztetése. 

Törekvés a legcélszerűbb játékhelyzet-megoldásra. 

A csapatérdeknek megfelelő összjátékra törekvés. 

A sportszerű viselkedés értékké válása. 

 

Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő jellegű 

feladatmegoldásokban 

Néhány önvédelmi fogás bemutatása párban. 

Előre, oldalra és hátra esés, tompítással. 

A tolások, húzások, emelések és hordások erőkifejtésének 

optimalizálódása.  

A grundbirkózás alapszabályának ismerete és alkalmazása. 

A sportszerű küzdés, az asszertív viselkedés betartására törekvés. 

Az saját agresszió kezelése. 

Az önvédelmi feladatok céljának megértése. 

 

Természetes mozgásformák a vízbiztonságot kialakító és 

úszógyakorlatokban 

Egy úszásnemben 25 méter leúszása biztonságosan. 

Fejesugrással vízbe ugrás. 

Az uszodai rendszabályok természetessé válása. 

A tanult úszásnem fogalmi készletének ismerete. 

 

Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős 

mozgásrendszerekben 

Legalább 4 szabadidős mozgásforma és alapszabályainak ismerete. 

A tanult szabadidős mozgásformák sporteszközei biztonságos 

használatának, alaptechnikai és taktikai elemeinek ismerete, alkalmazása.  

A szabadidős mozgásformák önszervező módon történő felhasználása 

szabad játéktevékenység során. 

A szabadtéren, illetve speciális környezetben történő sportolással együtt 

járó veszélyforrások ismerete. 
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Informatika 

 

 

3. évfolyam 

heti 1 óra= 36 óra 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Az informatikai eszközök használata 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás  --- 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Ismerkedés az informatikai környezettel. A számítógéppel való interaktív 

kapcsolattartás, programok futtatása. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

. 

Az informatika-terem 

használatának szabályai, a 

számítógép üzemeltetése, 

balesetvédelmi tudnivalók.  

A számítógép fő részei, 

perifériái.  

Ismerkedés az informatikai környezettel.  

A számítógéppel „párbeszéd” ismert programok 

segítségével.  

Programok indítása, futtatása, a menüpontok felfedezése és 

használata.  

Magyar nyelv és 

irodalom, Matematika, 

Környezetismeret, 

Idegen nyelv, 

Művészetek 

 

 

Testi lelki egészségre 

nevelés, 

Fenntarthatóság 

környezettudatosság 

 

 

Erkölcsi nevelés, 

Tanulás tanítása, 

Digitális kultúra 

A billentyűzet és az egér 

használata.  

 

Egyszerű készségfejlesztő szoftverek megismerése, 

didaktikai célú játékok, multimédia oktatóprogramok 

használata.  

Alkalmazások kezelésének 

megismerése. 

A jelek és a számítógép 

kapcsolata. 

 

Gyakorlás az ismert szoftverekkel, a felhasználói felület 

kezelése, a jelek/ikonok értelmezése, csoportosítása.  

A hálózati bejelentkezés gyakorlása. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Alkalmazói ismeretek 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás  --- 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Egyszerű, rajzos dokumentumok, zenés alkalmazások, animációk készítése. Az 

alkalmazói környezet használata.  

Az adatkezelés, adatfeldolgozás, információ-megjelenítés alapjainak megismerése. 

Ismerkedés néhány közhasznú információforrással. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódás 

Egyszerű, rajzos és 

személyhez kötődő 

dokumentumok készítése. 

A rajzeszközök megfelelő 

használata 

Egyszerű 

szövegíró/szerkesztő és 

rajzoló program 

kiválasztása, elindítása.  

Rövid szöveges 

dokumentum készítése. A 

szöveg begépelése, javítása.  

Egyszerű rajzok, ábrák 

elkészítése.  

A választott szövegszerkesztő- és rajzoló program 

alapszintű kezelése: a legfontosabb elemek, funkciók, 

megismerése, kiválasztása.  

Kreatív alkotás a számítógéppel: egyszerű rajzos 

dokumentumok készítése, „kép- és betűnyomdák” 

segítségével.  

Személyes dokumentumok létrehozása (pl. füzetcímke, 

képes meghívó). 

Matematika, 

Környezetismeret, 

Művészetek, Égy 

 

 

Anyanyelvi 

kommunikáció, 

Esztétikai-művészeti 

tudatosság és 

kifejezőkészség 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Alkalmazói ismeretek 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás  --- 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Egyszerű, rajzos dokumentumok, zenés alkalmazások, animációk készítése. Az 

alkalmazói környezet használata.  

Az adatkezelés, adatfeldolgozás, információ-megjelenítés alapjainak megismerése. 

Ismerkedés néhány közhasznú információforrással. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódás 

Egyszerű zenés 

alkalmazások, animációk 

elkészítése és használata. 

Zenék meghallgatása, 

animációk megtekintése, 

készítése. 

Zenefelvétel és 

meghallgatás. 

Médialejátszó alkalmazása. Dallamok, animációk 

tervezése, kreatív szoftverek kipróbálása.  

Tanulás tanítása, 

Szociális állampolgári 

kompetencia, 

Esztétikai-művészeti 

tudatosság és 

kifejezőkészség  

Önismeret és társas 

kultúra 

 

 
A feladat megoldásához 

szükséges alkalmazói 

környezet használata 

A rajzos dokumentum 

nyomtatása. 

Az iskolai és mindennapi élethez kapcsolódó tematikus 

rajzok, szövegek készítése. A dokumentumok mentése és 

nyomtatása segítséggel. 

A környezetünkben lévő 

személyek, tárgyak 

jellemzőinek kiválasztása, 

rögzítése 

Adatok gyűjtése, 

értelmezése. 

Mindennapi adatok gyűjtése és lejegyzése (szöveggel, 

számmal, rajzzal), különféle szempontok alapján. 
Matematika, Magyar 

nyelv és irodalom, 

Környezetismeret 

 

 

Anyanyelvi 

kommunikáció, matK, 

Digitális kompetencia 

 

 

Erkölcsi nevelés, 

Gazdasági és pénzügyi 

nevelés, Vállalkozói 

kompetencia, 

Állampolgárságra 

demokráciára nevelés 

Adatok csoportosítása, 

értelmezése 

Adatok csoportosítása és 

feldolgozása: keresés és 

rendezés. 

 

Ötletek gyűjtése az önálló információszerzéshez. Az adatok 

csoportosítása, válogatása, rendezése. Adatkeresés, 

információgyűjtés a rendelkezésre álló adathalmazból.  

Néhány közhasznú 

információforrás 

megismerése 

Egyes közhasznú 

információforrások, 

mindennapi adatbázisok 

bemutatása, megismerése. 

Közös információkeresés (pl. mese, játéktár) 

 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 1824 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

3. Problémamegoldás informatikai 

eszközökkel és módszerekkel 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás  --- 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

A számítógépes problémamegoldás tervezésének, megvalósításának alapjai. 

Algoritmusok megismerése, teknőcgrafika készítése. 

Mindennapi tevékenységek algoritmizálható részeinek megfogalmazása. Egyszerű 

fejlesztőrendszer használata. 

Hétköznapi modellek tanulmányozása 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódás 

Információ kifejezése 

beszéddel, írással, rajzzal, 

jelekkel 

Az információ különféle 

megjelenési formái. A 

mindennapi életben 

előforduló információs 

jelek, szimbólumok. 

Információgyűjtés változatos forrásokból. Az információ 

kifejezése többféle módon: beszéddel, írással, rajzzal, 

jelekkel, mozgással stb.  

Környezetismeret, 

Matematika, 

Testnevelés és sport, 

Életvitel és gyakorlat, 

Művészetek 

 

 

Anyanyelvi 

kommunikáció, 

Matematikai 

kompetencia, 

Természettudományos 

és technikai 

kompetencia 

 

 

Tanulás tanítása, 

Erkölcsi nevelés 

Az algoritmus hétköznapi 

fogalmának megismerése. 

Mindennapi folyamatok 

megbeszélése, értelmezése. 

Ismert folyamatok, cselekvések lépésekre bontása, 

egyszerű lejegyzetelése szöveggel, rajzzal. 

Egyszerű problémára 

megoldási javaslatok 

megfogalmazása, a 

problémamegoldás 

gyakorlása informatikai 

eszközökkel. 

A pedagógus által felvetett problémához gyűjtőmunka: 

Milyen informatikai eszközt érdemes használni? 

Megoldási terv készítése segítséggel. A terv és a 

megvalósítás összehasonlítása. 

A teknőcgrafika 

alapfogalmai. Egyszerű 

ábra rajzolása. 

Egy választott algoritmus rajzos megvalósítása Logo-

környezetben. 

Egyszerűbb algoritmusok 

felismerése, 

megfogalmazása, 

végrehajtása 

Mindennapi algoritmusok 

elemzése, készítése. Az 

algoritmus adatai.  

Az informatikai környezet 

algoritmusai. Algoritmusok 

a számítógépen. 

A mindennapi élet algoritmusainak felismerése, 

megfogalmazása, egyszerű lejegyzése és/vagy eljátszása. 

(„Robotjátékok”) 

Egyes algoritmusok kipróbálása, az utasítások 

változtatásának megfigyelése. 

Magyar nyelv és 

irodalom, Matematika, 

Testnevelés és sport, 

Életvitel és gyakorlat 

 

 

Matematikai 

kompetencia, Digitális 

kompetencia, 

Hatékony önálló 

tanulás 

Természettudományos 

és technikai 

kompetencia, 

Esztétikai-művészeti 

tudatosság és 

kifejezőkészség 

 

 

Testi lelki egészségre 

nevelés, 

Fenntarthatóság 

környezettudatosság, 

Tanulás tanítása 

Egy egyszerű automata 

elvű fejlesztő rendszer 

használata 

A fejlesztőrendszer 

alaputasításainak 

megismerése. 

Algoritmusok kipróbálása. 

Sorrend, részek kapcsolata. 

Alkotás a korosztálynak megfelelő fejlesztőrendszer 

segítségével. Egyszerű ábrák tervezése, megrajzolása (pl. a 

teknőc háza). Programírás: az algoritmus végrehajtása a 

számítógépen, az eredmény értelmezése. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Infokommunikáció 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás  --- 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Információk hatékony keresésének megismerése 

Az infokommunikáció előnyeinek és veszélyeinek megismerése 

A digitális média lehetőségeinek megismerése 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódás 

Egyszerű helyzetekkel 

kapcsolatos kérdések 

megfogalmazása 

Információk keresése, 

pontos kérdések 

megfogalmazása. 

Szituációs játék az információ adása-vétele kapcsán. 

Kérdések feltétele adott információ megszerzéséhez. 
Magyar nyelv és 

irodalom, Erkölcstan 

 

 

Anyanyelvi 

kommunikáció, , 

Vállalkozói 

kompetencia, 

 

 

Nemzeti öntudat, 

Állampolgárságra 

demokráciára nevelés, 

Pályaválasztás 

Irányított 

információkeresés 

Információközlő rendszerek 

bemutatása. 

Keresőrendszerek 

megfigyelése. 

Információszerzés az interneten, a pedagógus által 

irányított keresés segítségével. 

A megtalált információ közös értelmezése. 

Az elterjedt 

infokommunikációs 

eszközök lehetőségeinek és 

kockázatainak megismerése 

Információ küldése és 

fogadása a digitális 

technika segítségével. A 

digitális kommunikáció 

eszközei, lehetőségei. 

Beszélgetés a hagyományos és virtuális világ jellemzőiről, 

eltéréseiről, a kommunikációt segítő technikai eszközökről, 

módszerekről (pl. mobiltelefon, chat, e-mail, blog), 

használatuk szabályairól és veszélyeiről. E-mail küldése. 

Magyar nyelv és 

irodalom, Erkölcstan 

 

 

Anyanyelvi 

kommunikáció, 

Szociális és  

állampolgári 

kompetencia 

 

 

Erkölcsi nevelés, 

Önálló tanulás, 

Fenntarthatóság 

környezettudatosság,, 

Médiatudatos nevelés 

Az informatikai eszközöket 

alkalmazó média egyes 

lehetőségeinek 

megismerése 

A digitális média 

lehetőségei, eszközei 

(közösségi portálok, 

interaktív média, e-könyv) 

Ismerkedés a digitális média lehetőségeivel, bemutatás, 

elemzés. Digitális reklámok fajtáinak megtekintése, az 

online veszélyek megbeszélése, a segítségkérés lehetőségei. 

Magyar nyelv és 

irodalom, Mű 

 

Szociális és  

állampolgári 

kompetencia, Digitális 

kompetencia 

 

 

Erkölcsi nevelés, Testi 

lelki egészségre 

nevelés, 

Médiatudatosságra 

nevelés 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Az információs társadalom 

Órakeret 

1 óra 

Előzetes tudás  --- 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Felkészítés a személyes információk használatára 

Az elektronikus ügyintézés, vásárlás feltételeinek és biztonságának alapszintű 

megismerése 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódás 

Személyes adataink 

fogalma. Internetes 

adatgyűjtés, kérdőívek, 

közösségi oldalak. 

Szituációs játékok adatgyűjtésre és -közlésre. Mit adhatunk 

meg és mit nem az interneten?  
Erkölcstan, Életvitel és 

gyakorlat 

 

 

Anyanyelvi 

kommunikáció, 

Válalkozói 

kompetencia, 

Hatékony önálló 

tanulás 

 

 

Önismeret és társas 

kultúra, Nemzeti 

öntudat, hazafias 

nevelés, Gazdasági és 

pénzügyi nevelés, 

Testi lelki nevelés, 

Médiatudatosságra 

nevelés 

A netikett alapjainak 

megismerése 

Az internethasználat 

szabályai, illemtana. Helyes 

viselkedés a kommunikáció 

során. 

Szituációs játék és vita az internethasználat illemtanáról, jó 

és rossz példák gyűjtése. 

Elektronikus szolgáltatások 

tanulóknak. Digitális napló, 

e-ellenőrző. Vásárlás, 

megrendelés a neten.  

Népszerű, gyerekeknek szóló honlapok közös 

meglátogatása. 

Beszélgetés a netes ügyintézés előnyeiről. Regisztráció 

bemutatása, szabályainak megbeszélése.  

Ember és társadalom, 

Ember és természet 

 

Digitális kompetencia, 

Szociális és 

állampolgári 

kompetencia 

 

Gazdasági és pénzügyi 

nevelés, 

Felelősségvállalás 

másokért, 

Médiatudatosságra 

nevelés 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
6. Könyvtári informatika 

Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás  --- 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

A tanulók könyvtárhasználati műveltségének fejlesztése, a könyvtári 

információkeresés lehetőségeinek megismerése 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódás 

Az iskolai könyvtár tér- és 

állományszerkezete. Főbb 

állományrészek a 

dokumentumok tartalmának 

és használati 

Tájékozódás a könyvtárban a feliratok segítségével. 

Könyvek keresése segítséggel, majd önállóan a 

szabadpolcon szerző, cím és téma szerint. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom, Ember és 

természet, Ember és 

társadalom, 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
6. Könyvtári informatika 

Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás  --- 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

A tanulók könyvtárhasználati műveltségének fejlesztése, a könyvtári 

információkeresés lehetőségeinek megismerése 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódás 

sajátosságainak 

megfelelően. 
Környezetismeret, 

Művészetek, 

Erkölcstan 

 

 

Anyanyelvi 

kommunikáció, Idegen 

nyelvi kommunikáció, 

Hatékony önálló 

tanulás 

 

 

Erkölcsi nevelés, 

Nemzeti öntudat, 

hazafias nevelés, 

Állampolgárságra 

demokráciára nevelés, 

Tanulás tanítása 

A könyvtár szolgáltatásai, 

használati szabályai 

(kölcsönzés, helyben 

használat), viselkedési 

normák.  

A könyvtári keresés 

algoritmusa.  

Beiratkozás, kölcsönzés. 

A könyvtári helyes viselkedés megbeszélése példák 

alapján. 

Elterjedt 

dokumentumtípusok 

formai, tartalmi 

jellemzőinek megismerése, 

megkülönböztetése, 

használatuk alapjai. 

A főbb 

dokumentumtípusok 

(folyóirat, audiovizuális és 

elektronikus 

ismerethordozók) jellemzői 

(a használatukhoz 

szükséges eszközök 

bemutatásával). A 

különböző médiumok 

szerepe az 

ismeretszerzésben.  

Azonos tantárgyi témákról szóló különböző 

információhordozók keresése.  A kiválasztott 

ismerethordozók összehasonlítása. 

 

Követelmények a 3. évfolyam végén: 

A tanuló 

 ismerje fel és nevezze meg a számítógép fő részeit. Legyen képes kezelni a 

billentyűzetet és az egeret, használatukkal a számítógéppel kommunikálni, és 

életkorának megfelelő oktatási célú programokkal tevékenykedni. Elakadás, 

hibaüzenet esetén tudjon segítséget kérni.  

 ismerje meg egy szövegszerkesztő és rajzoló szoftver alapvető szolgáltatásait, 

alkalmazásukkal tudjon (tanári segítséggel) egyszerű szöveges dokumentumot 

létrehozni, illetve ábrát, rajzot, illusztrációt készíteni. 

 legyen képes egyszerű, hétköznapi, illetve térbeli tájékozódási képességet fejlesztő 

algoritmusokat értelmezni, illetve végrehajtani. Tudjon teknőcgrafikával egyszerű 

ábrát készíteni. 

 ismerje néhány infokommunikációs eszköz lehetőségét és a legelterjedtebb 

elektronikus szolgáltatásokat. legyen képes segítséggel információt keresni a 

világhálón, ismerje a netikett alapjait. 

 tudjon tájékozódni az iskolai könyvtár szabadpolcos állományában és innen 

dokumentumot választani.  
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MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

4. évfolyam 

 

ÉVES ÓRASZÁM 4. ÉVF: 216 ÓRA (HETI 6 ÓRA) 

KERETTANTERVBEN TARTALOMMAL: 194,5 ÓRA 

KIDOLGOZÁSRA VÁRÓ:21,5 

SZABADON FELHASZNÁLHATÓ ÓRAKERET: 54 ÓRA 

 

 

A beszédkészség, a szóbeli szövegek megértésének, értelmezésének és alkotásának fejlesztése 

képezi alapját és kiinduló pontját valamennyi újonnan megtanulásra kerülő nyelvi 

tevékenységnek. E fejlettség döntően meghatározza a gyermek kortársaival való 

kapcsolattartásának és iskolai pályafutásának sikerét. Ezért különösen fontos a kulturált nyelvi 

magatartás megalapozása, a szókincs aktivizálása szövegalkotó feladatokkal, a narráció 

ösztönzése, gyakoroltatása. 

Az olvasástechnika eszközzé fejlesztése feltételt teremt az írott szövegek önálló 

megértéséhez. A szövegek értelmezésével és feldolgozásával felkészít az alapvető 

szövegműveletek önálló alkalmazására. Az olvasmányok sokoldalú feldolgozása fejleszti a 

tanulók kritikai érzékét, ítélőképességét és empátiáját, a kifejezés nyelvi megvalósulására való 

figyelmet. Lehetőséget teremt egyszerű irodalmi formákkal kapcsolatos tapasztalatok 

szerzésére, irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedezésére, a 

magyar nyelv és a magyar kultúra hagyományainak megismerésére, az olvasás 

megszerettetésére.  

Az írásbeli szövegalkotás szabályainak megtanítása különböző témájú és szövegtípusú 

olvasmányok feldolgozásával valósul meg. Ezek szolgálnak mintául a gyermekek 

fogalmazásaihoz, nyitnak utat a későbbi kreatív alkotásokhoz, a képzelet, az érzelmek, a 

gondolatok önálló kifejezéséhez. A szövegek az árnyalt, gazdag szókincs kialakításának 

forrásai is; hozzájárulnak az önkifejezés igényének kielégítéséhez és képességének 

fejlődéséhez.  

Az önálló tanulás képességének kialakítása az olvasás-szövegértés képességének 

fejlesztésébe ágyazva az ismeretszerző képességek intenzív fejlesztését szolgálja. Fontos a 

tanulási szokások és technikák tanulása, a különféle források és azok használatának, az 

információszerzés lehetőségeinek és korlátainak megismerése, a szelekció, az összehasonlítás 

és a kritikai feldolgozás képességének fejlesztése.  

A 3−4. évfolyamon az írás-helyesírás tanításának célja az életkornak és az oktatás 

igényeinek megfelelő írástechnika differenciált kialakítása, a tanulást és az írásos önkifejezést 

szolgáló eszközzé fejlesztése az olvashatóság, a rendezettség és a helyesség igényével.  

A tapasztalati megalapozottságú, elemi szintű grammatikai ismeretek megszerzésével 

elkezdődik a tudatos nyelvszemlélet kialakulásának folyamata. Fejlődésnek indul a nyelvi 

kifejezésre irányuló figyelem, az önértékelő képesség, a kritikai érzék és az igényes, változatos 

és kifejező nyelvhasználatra való törekvés különféle kommunikációs helyzetekben.  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Beszédkészség, szóbeli szövegalkotás és a megértés 

fejlesztése 

Órakeret  15 

  10% 1,5 

 

 szabadon 

felhaszná

lható 

órakeret 

 

5 

Előzetes tudás 

Egyszerű szóbeli közlések megértése. Kérdésekre értelmes, rövid 

válaszok adása. A mindennapi kommunikáció alapformáinak 

alkalmazása a szokás és tisztelet szintjén: köszönés, 

bemutatkozás, megszólítás, kérdezés, kérés, köszönetnyilvánítás, 

köszöntés.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A beszéd tartalmának, hangzásának, stílusának és kifejező 

erejének egymással összefüggő fejlesztése.  

A beszéd és a megértés továbbfejlesztése, különös tekintettel a 

pontosságra, a folyamatosságra és a kifejezőerőre, valamint az 

aktív szókincs intenzív gyarapítására.  

A szóbeli szövegalkotási készség fejlesztése. 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

A helyes beszédlégzés, a 

helyes kiejtés, a mondat- és 

szövegfonetikai eszközök 

alkalmazása különféle 

kommunikációs helyzetekben 

(pl. párbeszéd, felolvasás, 

kiscsoportos beszélgetés, vita, 

beszámoló). 

Felolvasáskor, 

szövegmondáskor nonverbális 

eszközök használata a 

kifejezés segítésében.  

Vélemény kulturált 

megfogalmazása.  

Figyelem a beszélgetőtársra. 

Az üzenet lényegének és 

érzelmi hátterének 

megfigyelése, értékelése.  

Állandósult szókapcsolatok, 

szólások, közmondások 

jelentésének, stílusértékének 

értelmezése az olvasott 

szövegekben. 

A tanuló 

 értelmesen és érthetően fejezi 

ki gondolatait; 

  használja a mindennapi 

érintkezésben az udvarias 

nyelvi fordulatokat; 

 beszédstílusát beszélgető 

partneréhez igazítja;  

 bekapcsolódik csoportos 

beszélgetésbe, vitába, 

történetalkotásba, 

improvizációba, közös 

élményekről, tevékenységekről 

való beszélgetésekbe, 

értékelésbe;  

 a közös tevékenységeket 

együttműködő magatartással 

segíti. 

Minden tantárgy: 

összefüggő beszéd, 

érvelés. 

 

Környezetismeret: 

önfenntartás, légzés. 

 

Vizuális kultúra: 

Műalkotások 

megfigyelése, 

jellemzése, 

értelmezése, 

értékelése. 

Médiaszövegek 

közötti különbségek 

(pl. televíziós 

műsortípusok, 

animációs 

mesefilmek, 

sorozatok) 

felismerése saját 

médiaélmények 

felidézésén, 

megjelenítésén (pl. 

szerepjáték) és 
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 1830 

A különböző tantárgyak 

tanulásakor használt 

szakkifejezések, 

olvasmányokból kiemelt 

ritkábban használt szavak 

célzott használatával az aktív 

szókincs gyarapítása.  

Több mondatos összefoglaló 

szöveg alkotása olvasmányok 

tartalmáról, gyűjtött 

tapasztalatokról, 

megfigyelésekről.  

Hosszabb szóbeli közlések 

tartalmának rövidített 

elmondása. 

Szituációs- és drámajátékok. 

Az adott témakörhöz 

kapcsolódóan összefoglalás, 

számonkérés. 

közvetlen példákon 

keresztül.  

Kulcsfogalma

k/ fogalmak 

Hangsúly, hanglejtés, hangerő, beszédtempó, szünet; tekintet, 

arcjáték, testtartás, térköz, távolságtartás. 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Olvasás, az írott szöveg megértése 

Órakeret  55,5 

  10% 5 

  

szabadon 

felhaszná

lható 

órakeret 

 

15 

Előzetes tudás 
Nyelvre, írott nyelvre, olvasásra vonatkozó, az adott korosztály 

képességfejlődése szempontjából releváns ismeretek. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az olvasástechnika fejlesztése, automatizálása, a folyékony 

olvasás kialakításának segítése, olvasási stratégiák bevezetése, 

különböző szövegtípusok megismertetése, biztos olvasási készség, 

az értő olvasás kialakítása.  

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 

Életkori sajátosságoknak 

megfelelő szépirodalmi, 

dokumentum típusú, 

folyamatos, nem folyamatos, 

kevert, egyéni, közös és 

tankönyvi célú szövegek 

megismerése, ezek megértése. 

Globális és kereső olvasás, 

grafikus szervezők (ábrák, 

táblázatok, gondolattérkép, 

fürtábra) alkalmazása a 

hatékonyabb szövegértés 

érdekében. 

Az olvasmányhoz kapcsolódó 

előzetes ismeretek, személyes 

élmények, tapasztalatok 

felidézése és megosztása. 

Gondolatok és információk 

értelmezése és integrálása, 

tartalom, nyelvezet, 

szövegszerkezet vizsgálata és 

értékelése. 

A következő olvasási 

stratégiák, olvasást megértő 

folyamatot segítő technikák 

ismerete, alkalmazása a 

hatékonyabb megértés 

érdekében:  

 a szöveg átfutása,  

 az előzetes tudás aktiválása,  

 jóslás, anticipáció. 

Az olvasás céljának, módjának 

az olvasás megkezdése előtt 

való tisztázása. 

Olvasóvá nevelés ajánlott 

könyv, illetve kötelező 

olvasmányok segítségével. 

Az olvasástechnika 

differenciált fejlesztése. 

Kooperatív tanulási technikák 

alkalmazása. 

A szókincs fejlesztése szólások 

és közmondások gyűjtésével. 

Az önkifejezés iránti igény 

erősítése szövegalkotási 

gyakorlatokkal. 

Szövegértési képesség 

fejlesztése. 

A tanuló  

 az olvasás terén motivált, 

érdeklődő; 

 folyékony, automatizált 

olvasástechnikával rendelkezik 

a hangos és a néma olvasás 

területén is;  

 felismeri és javítja a hibáit; 

 felismeri és megérti azokat a 

különböző típusú, műfajú 

szövegeket, amelyekről tanult; 

 szintetizálja, értelmezi és 

értékeli az életkori szintjének 

megfelelő szöveg információit 

és gondolatait; 

 megfelelő nyelvi tudatossággal 

rendelkezik; 

 ismeri és tanítói segítséggel 

használja a tanult olvasási 

stratégiákat.  

Matematika: 

szöveges feladatok. 

 

Környezetismeret: 

önálló tanulás, 

szövegfeldolgozás 

kialakítása. 

 

Erkölcstan: én 

magam; az én 

világom. 

 

Vizuális kultúra: 

Személyes élmények 

és irodalmi szöveg 

alapján képek 

készítése. 

Képzőművészeti 

műfajok.  

Az elemi mozgóképi 

szövegalkotó kódok 

felismerése, 

médiaszöveg 

olvasása. 

Kérdések 

megfogalmazása a 

látott információra, 

ismeretre, élményre 

vonatkozóan. 

Mesék, 

gyermekirodalmi 

alkotások és azok 

animációs, filmes 

adaptációinak 

összehasonlítása, 

feldolgozása.  
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 1832 

 

Kulcsfogalma

k/ fogalmak 

Szöveg, műfaj, szövegértés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése Órakeret  21 

  10% 2 

 

 szabadon 

felhasznál

ható 

órakeret 

 

10 

Előzetes tudás 
Mesék jellegzetes nyelvi fordulatainak ismerete. Versritmus jelzése 

tapssal, koppantással. Rímek felismerése a verssorok végén. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A szövegelemzésben való jártasság elmélyítése, az irodalmi mű 

befogadása, az érzelmi tartalmak (pl. öröm, izgalom, várakozás, 

azonosulás) átélésének segítése.  

Az olvasmányok tartalmához kapcsolódva a nemzeti kultúra 

hagyományainak megismerése.  

Magyar és világirodalmi népköltészeti, műköltészeti alkotások 

megismerése.  

Irodalmi ismeretek tapasztalati úton való elsajátítása. 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az olvasókönyvi szövegek 

csoportosítása formájuk, műfajuk 

és kommunikációs szándékuk 

szerint. 

Az olvasmányok témájának 

megfigyelése, azonos témájú 

szövegek összehasonlítása (pl. 

gyerekalakok és gyereksorsok). 

Hasonlóságok és különbségek 

felfedezése különféle irodalmi 

közlésformákban.  

Művészi eszközök keresése lírai 

és elbeszélő művekben (ritmus, 

rím, refrén, hasonlatok).  

Jellegzetes irodalmi témák, 

motívumok (pl. család, gyermek, 

A tanuló 

 megnevezi olvasmányai szerzőjét, 

szereplőit és azok tulajdonságait, 

magyarázza cselekedeteiket; 

 azonosítja a történet idejét és 

helyszínét; a cselekmény kezdő- 

és végpontját, a 

cselekményelemek sorrendjét; 

 konkrét esetekben felismeri a 

mesére jellemző fordulatokat, 

szókapcsolatokat, 

mesejellemzőket; 

 az egyszerű szerkezetű mesék, 

elbeszélések tartalmát 

időrendben, több összefüggő 

mondattal mondja el.  

Környezetismeret: 

környezeti, természeti, 

környezetvédelmi 

témájú olvasmányok. 

 

Ének-zene: a népdalok 

szövege (kifejező 

eszközök, nyelvi 

fordulatok, 

motívumok, természeti 

képek). 

 

Vizuális kultúra; 

dráma és tánc: A 

témához és a 

tartalomhoz is 

illeszkedő 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 

természet) felfedezése 

olvasmányokban. 

A művek szerkezeti jellemzőinek 

megfigyelése, a tér-idő 

változásainak felismerése.  

Elbeszélések 20. századi 

eseményekről, hősökről, 

sorsokról. Az események 

sorrendjének, a mesélő 

személyének megállapítása.  

Mesékre jellemző kezdő és 

befejező fordulatok, 

szókapcsolatok, ismétlődő 

motívumok felismerése.  

Rövidebb irodalmi szövegek 

(versek, mesék, elbeszélések) 

önálló olvasása. 

Nagyobb terjedelmű, jellemzően 

kortárs magyar és európai 

gyermekirodalmi alkotás 

(meseregény, ifjúsági regény, 

mesés-, verseskötet) elolvasása a 

tanító irányításával. Művek a 

kortárs magyar irodalomból. 

(Például: Békés Pál: Félőlény, A 

bölcs hiánypótló; Berg Judit: 

Rumini; Boldizsár Ildikó: 

Boszorkányos mesék; Csukás 

István: Süsü, a sárkány, 

Keménykalap és krumpliorr, Pom 

Pom összes meséi, gyerekversek; 

Dávid Ádám: A Virág utcai 

focibajnokság; Lázár Ervin: 

Szegény Dzsoni és Árnika; Lackfi 

János: Kövér Lajos színre lép; 

Kányádi Sándor, Kovács András 

Ferenc, Szabó T. 

Annagyermekversei; Tóth 

Krisztina: Londoni mackók, Varró 

Dániel: Túl a Maszat-hegyen.) 

Ritmus-, mozgás- és 

beszédgyakorlatokkal kombinált 

memóriagyakorlatok, 

fantáziajátékok, elképzelt és 

valóságos helyzetek 

megjelenítése. Részvétel 

csoportos játékokban, állóképek 

tervezése, kivitelezése és 

megbeszélése.  

kifejezőeszközök 

elemzése, alkalmazása.  

Mesék, 

gyermekirodalmi 

alkotások és azok 

animációs, filmes 

adaptációinak 

összehasonlítása, 

feldolgozása. Az 

olvasott/felolvasott 

szöveghez és a 

levetített adaptációhoz 

kapcsolódó élmények 

megjelenítése és 

feldolgozása (pl. 

rajzzal, 

montázskészítéssel). 

A különböző 

médiaszövegekben 

megjelenő egyszerű 

helyszín- és 

időviszonylatok 

megfigyelése és 

értelmezése konkrét 

médiaszövegeken 

keresztül. 

Az elbeszélő 

személyének 

azonosítása különböző 

egyszerű 

médiaszövegekben (pl. 

animációs mesék).  

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 1834 

A mozgás és a szövegmondás 

összekapcsolása. Egyszerűbb 

drámai konvenciók és a színházi 

formanyelv alapjainak 

tapasztalati megismerése (jelenet, 

felvonás, kezdet és vég, díszlet, 

berendezés, jelmez, kellék, fény- 

és hanghatások). A tanultak 

felhasználása saját produkcióhoz, 

bábelőadások, színházi előadások 

megbeszélésekor. 

Rendszerező képesség fejlesztése. 

A szövegalkotó és szövegértő 

képesség fejlesztése a mesei 

elemekhez kapcsolódó feladatok 

során. 

Logikus gondolkodás 

képességének fejlesztése. 

Lényegkiemelő 

képességfejlesztése. 

A mondanivaló megfogalmazása, 

dramatizálás. 

Színház 

Az eddig olvasott mesék 

összehasonlítása, csoportosítása. 

A beszélő név jellemzőinek 

megismerése, beszélő név 

kitalálása mesei szereplőknek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szépirodalmi szöveg, ismeretterjesztő szöveg, monda, közmondás, szólás, 

találós kérdés, elbeszélés, regény; főszereplő, mellékszereplő; hasonlat, 

ismétlés, ellentét; kezdőpont, végpont, fordulópont. 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Fogalmazási alapismeretek Órakere

t  

11 

  10% 2 

 

 szabado

n 

felhaszn

álható 

órakeret 

 

3 

Előzetes tudás A szöveg és a mondat jellemzőinek azonosítása.  

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az önkifejezés iránti igény erősítése, különféle formáinak és 

lehetőségeinek megismertetése, megvalósításának támogatása.  

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 

A különböző szövegformák 

tartalmi és 

szövegszerkesztési 

jellemzőinek ismerete. 

Kellő tapasztalat a cím 

szerepéről, jellemzőiről; a 

szövegek felépítéséről; az 

időrendről; az esemény, az 

előzmény és a következmény 

kapcsolatáról; a szöveg 

kohéziójáról; a tématartásról; 

a nyelvi megformáltságról; a 

különböző szövegforma 

jellemzőiről, a bekezdések 

szerepéről.  

A szövegalkotás 

műveleteinek ismerete: 

anyaggyűjtés, címválasztás, 

a lényeges gondolatok 

kiválasztása, elrendezése, az 

időrend érzékeltetése, a 

szöveg tagolása 

bekezdésekre. 

Anyaggyűjtés módjai 

Tartalommondás 

Hiányos mondatok 

kiegészítése 

 

A tanuló 

 a tanult fogalmazási 

ismereteket felhasználja 

fogalmazáskészítéskor. 

Környezetismeret; 

matematika: 

érthető, világos 

szóbeli 

szövegalkotás. 

 

Vizuális kultúra: 

Az elemi 

mozgóképi 

szövegalkotó kódok 

kreatív 

alkalmazása, 

médiaszöveg írás. 

Egyszerű 

cselekmény 

megjelenítése 

képsorozattal (pl. 

rajz, digitális fotó, 

rövid animációs 

film) és hangokkal. 

 

Kulcsfogalm

ak/ fogalmak 

Témaválasztás, anyaggyűjtés, címadás; bekezdés; bevezetés, 

tárgyalás, befejezés; elbeszélés, hír, leírás, levél, meghívó; 

értesítés; hirdetés; SMS;  

e-mail. 

 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Szövegalkotási gyakorlatok Órakeret  24 

  10% 2 

Fen
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 1836 

 

 szabadon 

felhaszná

lható 

órakeret 
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Előzetes tudás 

Mondatalkotás. Mondatok összekapcsolása. Történetalkotás 

szóban. 

Képolvasás, mesemondás. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A képzelet, az önkifejezés aktivizálása különböző szövegformák 

megismerésével és az írásbeli szövegalkotás képességének 

továbbfejlesztésével.  

Az írásbeli szövegalkotó készség fejlesztése. 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

A tanult fogalmazási ismeretek 

felhasználása a szöveg 

alkotásakor.  

Gondolatok, érzelmek, 

vélemények kifejezése.  

Önálló írásbeli fogalmazások 

készítése elbeszélő 

szövegformában. A párbeszéd 

beillesztése a 

történetmondásba. 

Szemléletes leírások készítése 

egyszerű tárgyról, növényről, 

állatról. Jellemzés készítése 

emberről.  

Levélírás, levélcímzés. Rövid 

szöveges üzenetek 

megfogalmazása különféle 

alkalmakra a címzett 

személyének 

figyelembevételével. 

Fogalmazásíráskor a megfelelő 

nyelvi eszközök alkalmazása. 

A fogalmazás koherenciájának 

megteremtése tématartással, a 

mondatok kapcsolásával. A 

fogalmazás témájának 

megfelelő szavak és 

kifejezések használata, a 

fölösleges szóismétlődés 

kerülése.  

A fogalmazások javítása a 

tanult fogalmazási ismeretek 

A tanuló 

 a tanult fogalmazási ismeretek 

felhasználásával kb. egy oldal 

terjedelmű elbeszélő 

fogalmazást készít;  

 a fogalmazás témájának 

megfelelő szavakat és 

kifejezéseket használ; 

 adott vagy választott témáról 

8–10 mondatos leírást készít a 

tanult fogalmazási ismeretek 

alkalmazásával; 

 a tartalmi egységek kezdetét 

bekezdéssel jelzi; 

 figyel a bemutatás sorrendjére 

és a nyelvi eszközök 

használatára; 

 a tanító útmutatásai alapján 

kijavítja fogalmazási és 

helyesírási hibáit. 

Környezetismeret: 

változatos élővilág; a 

tanultak bemutató 

leírása. 

 

Vizuális kultúra: 

Természeti jelenség 

megfigyelése, a 

tapasztalatok leírása, 

megjelenítése. 

Egyszerű 

cselekmény 

megjelenítése 

képsorozattal (pl. 

rajz, digitális fotó, 

rövid animációs 

film) és hangokkal 

(médiaszöveg-írás). 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha
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felhasználásával, a tanító 

segítségadásával. 

Részfogalmazások 

Események elmondása adott 

kifejezések felhasználásával. 

Események sorba rendezése. 

Cím és szöveg kapcsolata. 

Tárgyak, növények, 

építmények bemutatása. 

Jellemkép készítése. 

 

Kulcsfogalma

k/ fogalmak 

Elbeszélés, történetmondás, leírás, jellemzés; téma, helyszín, 

szereplő, cselekmény, időrend, nézőpont; párbeszéd. 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása 

és alkalmazása: mondatfajták, szavak, szófajok 

Órakeret 

35 óra 

18 

  10% 2 

 

 szabadon 

felhaszná

lható 

órakeret 
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Előzetes tudás A tanult nyelvtani fogalmak felismerése és megnevezése. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A nyelvi tapasztalatok körének bővítése. A tapasztalatokra épülő 

nyelvi fogalomrendszer alapozásának megindítása a szófajok 

körében.  

A tanulók önállóságának növelése: a feladatvégzésben; az 

információszerzésben és felhasználásban; a szabályalkalmazásban; 

az önellenőrzésben. 

A nyelvi tudatosság fokozása. 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

A tanult szófajok felismerése 

és megnevezése szójelentés 

alapján toldalékos formában is, 

szócsoportokban, mondatban 

és szövegben. 

Különféle időben végbemenő 

cselekvések, történések 

megkülönböztetése. Az 

igeidők helyes használata 

beszédben és írásban. Az 

igekötők szerepének és 

A tanuló 

 felismeri és megnevezi a tanult 

nyelvtani fogalmakat, 

használja a szabályokat; 

 felismeri, megnevezi és 

megfelelően jelöli a 

mondatfajtákat; 

Vizuális kultúra: 

Jelek a mindennapi 

életben. 

Az időbeliség 

ábrázolása a 

képzőművészetben. 

 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 1838 

írásmódjának megfigyelése. 

Tudatos alkalmazásuk.  

A főnév fajtáinak 

csoportosítása, megnevezése. 

Többes számú főnevek 

alkotása.  

A -ba, -be, -ban, -ben ragos 

főnevek helyes használata 

mondatalkotással, 

szövegértelmezéssel. 

A tulajdonnevek csoportjainak 

megismerése: személynevek, 

állatnevek, földrajzi nevek, 

intézmények neve, 

márkanevek, címek.  

A melléknév szerepének 

ismerete a nyelvhasználatban. 

A fokozott melléknévi alakok 

használata szövegalkotáskor. 

A fokozott számnévi alakok 

helyes használata. 

A névelők és a névutók 

szerepének ismerete. A 

névelők helyes használata.  

A névmások (személyes, 

mutató, kérdő) szerepének 

megértése, alkalmazásuk a 

mondatokban. 

Az igekötős igék felismerése a 

szövegben, csoportosításuk 

helyesírásuk szerint. 

Igemódok: kijelentő, feltételes, 

felszólító. 

 toldalékos formájukban, 

szövegben is felismeri és 

megnevezi a tanult szófajokat;  

 a szövegkörnyezetnek 

megfelelően használja az 

igeidőket és az igekötőket; 

  alsó tagozaton tanult 

anyanyelvi ismeretei 

rendszerezettek.  

Környezetismeret: 

tulajdonnevek a 

térképeken. 

Kulcsfogalma

k/ fogalmak 

Szófaj; főnév, köznév, tulajdonnév, személynév, állatnév, 

intézménynév, földrajzi név, márkanév, cím; határozott névelő, 

határozatlan névelő; névutó; ige; igeragozás; igemód; igekötő; 

melléknév, melléknévfokozás; számnév, tőszámnév, sorszámnév, 

törtszámnév; határozott számnév, határozatlan számnév;személyes 

névmás, mutató névmás, kérdő névmás. 

 

 

 

 

 

Fen
nta

rtó
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Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása 

Órakeret 

56 óra 

28 

  10% 3 

  

szabadon 

felhasznál

ható 

órakeret 

 

3 

Előzetes tudás 

A hangok hosszúságának helyes jelölése a begyakorolt szókészlet 

körében.  

A kiejtéssel megegyezően írt rövid szavak biztos helyesírása.  

A j hang biztos jelölése a begyakorolt szókészletben. 

Az elválasztás szabályainak alkalmazása egyszerű szavak 

írásakor.  

Mondatkezdés nagybetűvel. A tanult mondatzáró írásjelek 

alkalmazása.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A helyesírási készség fejlesztése. 

A megismert nyelvi eszközök, nyelvhelyességi és helyesírási 

szabályok alkalmazása a szóbeli és az írásbeli nyelvhasználatban. 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

A mondatvégi írásjelek helyes 

használata az egyszerű 

mondatok végén. 

Helyesírási szabályok 

alkalmazása különböző 

írástevékenységekben: 

igeidők, ragos és kiejtéstől 

eltérő írásmódú igék; 

felszólítást kifejező igealakok; 

igekötős igék; tulajdonnevek, 

fokozott melléknevek és 

számnevek; ragos névszók; 

névutós szerkezetek; betűvel 

írt számnevek; a keltezés 

többféle formája.  

Hosszú hangok jelölése a 

melléknevek végén.  

A főnév -ttoldalékának 

(ragjának) és a múlt idő 

jelének megkülönböztetése. 

A j hang biztonságos jelölése a 

tanult szófajok körében. 

A tanuló 

 a mondatot nagybetűvel kezdi 

és írásjellel zárja; 

 a begyakorolt szókészlet 

körében biztonsággal 

alkalmazza a tanult helyesírási 

szabályokat; 

 írásbeli munkái rendezettek, 

olvashatóak; 

 helyesírását önellenőrzéssel 

felülvizsgálja, szükség esetén 

javítja. 

Környezetismeret: 

térképvázlat 

készítése 

tulajdonnevek 

feltüntetésével. 

 

Matematika: 

számnevek 

helyesírása. 

Fen
nta
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 1840 

Az igemódok helyes 

használata. 

Témakörhöz kapcsolódóan 

összefoglalás, számonkérés. 

Kulcsfogalma

k/ fogalmak 

Nagybetű, kisbetű, írásjel, helyesírási szabály. 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

A tanulási képesség fejlesztése 

Órakere

t 28 óra 

16 

  10% 2 

  

szabado

n 
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álható 

órakeret 
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Előzetes tudás 
Az önismeret életkornak megfelelő szintje, személyes tanulási 

sikerek és nehézségek megnevezése. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az önálló, hatékony tanulás képességének fejlesztése. 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

A tanulás szerepe és módjai. 

Saját tanulási folyamatunk 

megismerése, hogyan tanulunk 

a legkönnyebben, mi okoz 

nehézséget. Gondolkodás a 

gondolkodásunkról, 

tanulásunkról. Egyszerű 

tanulási módok, stratégiák. 

Tanulás különböző típusú 

szövegekből. 

Ritmus-, mozgás- és 

beszédgyakorlatokkal 

kombinált (koncentrációs) 

memóriagyakorlatok, 

szövegtanulási technikák. 

Vázlatkészítés irányítással, 

tanulás, összefoglalás vázlat 

segítségével. 

Ismerkedés különböző 

információhordozókkal. 

A tanuló 

 ismeri a tanulási folyamat 

alapvető jellemzőit; 

 azonosítja az információ 

forrásait, ismeri azok 

kezelését; 

 képes önálló tanulásra; 

 ismeri a saját tanulási 

folyamatának, képességének 

jellemzőit; 

 ismer és alkalmaz néhány 

tanulási módot, stratégiát a 

különböző tanulási feladatok 

teljesítése érdekben; 

 a szövegből történő tanulás 

során olvasási stratégiákat 

használ; 

 információt keres, kezel 

önállóan néhány forrásból; 

Környezetismeret: 

jelenségek 

megfigyelése, ok-

okozati kapcsolatok 

keresése. 

 

Vizuális kultúra: 

Képi analógiák 

keresése a tanult 

szövegekhez. 

Kérdések 

megfogalmazása a 

látott információra, 

ismeretre, élményre 

vonatkozóan.  Fen
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Adatok, információk 

gyűjtésének, célszerű 

elrendezésének módjai. 

Alapismeretek a könyvtár 

tereiről és állományrészeiről. A 

könyvek tartalmi csoportjai: 

szépirodalmi művek, 

ismeretterjesztő irodalom, 

kézikönyvek, elektronikus 

információhordozók. A 

szótárak szerkezeti jellemzői 

(betűrend, címszó), a 

szótárhasználat módja. A 

lexikon és a szótár egyező és 

eltérő vonásai.  

Az információk keresése és 

kezelése. Különböző 

információhordozók a 

lakóhelyi és az iskolai 

könyvtárban. A könyvtár mint 

információs központ, a tanulás 

bázisa, segítője. Ismerkedés 

folyóiratokkal. Katalógusok 

megfigyelése. A könyvtári 

katalógus tájékoztató szerepe a 

könyvek és egyéb 

információforrások 

keresésében. 

Önálló tanulásra nevelés. 

 szöveghűen felidézi a 

következő szépirodalmi 

műveket, illetve azok 

részleteit: népdalszövegek, 

József Attila: Betlehemi 

királyok, Mama; Petőfi Sándor: 

Füstbe ment terv; illetve 

kortárs magyar lírikusok 

műveiből néhány alkotás; 

 részletek Kölcsey Ferenc: 

Hymnus; Petőfi Sándor: 

Nemzeti dal; Vörösmarty 

Mihály: Szózat című művéből, 

illetveszépprózai művekből. 

Kulcsfogalma

k/ fogalmak 

Információ, tudás, könyvtár, tanulás, vázlat. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a 

történeti érzék fejlesztése 

Órakeret 

12 óra 

6 

  10% 2 

  

szabado

n 

felhaszn

álható 

órakeret 

 

3 

Előzetes tudás 

Mesehősök tulajdonságai és cselekedetei; az olvasott irodalmi 

művekben a szereplők döntési helyzeteinek felidézése; személyes 

tetszésítéletek. 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 1842 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Erkölcsi, esztétikai kategóriák megismerése, ítéletalkotás 

egyszerű szituációban, szépirodalmi művek alapján. A narratíva, 

történetmesélés szabályainak, szerveződésének, logikájának 

megismerése. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Erkölcsi és esztétikai ítélet 

megfogalmazása, érvelés a 

vélemény mellett, vitakészség 

kialakulása. A szépirodalmi 

alkotásokban megismert 

helyzetek, azok tanulságának 

alkalmazása mindennapi 

helyzetekben. A művek 

tanulságainak értelmezése. 

A saját vélemény mellett a nem 

saját álláspont megjelenítésének, 

átélésének képessége. Mások 

véleményének megértése, 

elfogadása. Vélemények 

összevetése, különbségek és 

hasonlóságok megfigyelése, 

felismerése és kritikája.  

A műélvezet, a beleélés mélyebb 

megtapasztalása a fentiek 

segítségével is. Mindennapi 

konfliktusok átélése dramatikus 

játékokban, drámajátékban (pl. 

bábjáték) saját és más 

álláspontból is. 

Szülők, nagyszülők gyermekkora, 

életmódja, tárgyi világa. Az idő 

tagolására szolgáló kifejezések 

használata; időrend. 

A múlt emlékei környezetünkben 

(múzeumok, emléktáblák, 

műemlékek, emlékművek; 

tárgyak, fotók, egyéb 

dokumentumok; szokások). 

Nemzeti ünnepeink, jelképeink. 

A magyar szabadságküzdelmek 

kiemelkedő alakjai.  

Kiemelkedő magyar tudósok, 

feltalálók, művészek, sportolók. 

Hon- és népismeret 

A témakörhöz kapcsolódó 

gyűjtőmunkák. 

A „másság” elfogadása. 

A tanuló 

 ismeri, megérti a történeteket 

bemutató művek szerveződését, 

felépítését, az összefüggések 

logikáját, az ok-okozati viszonyt;  

 képes állást foglalni, érvelni, 

meggyőzni másokat alapvető 

erkölcsi, esztétikai kérdésekben; 

 meggyőződéssel képviseli a 

legalapvetőbb emberi értékeket, 

megérti mások érvelését, 

elfogadja az övétől eltérő 

véleményeket, képes ezekkel is 

azonosulni; 

 képes beleélésre, azonosulásra, 

érzelmeinek kifejezésére az 

életkori sajátosságainak 

megfelelő történetek, művek 

befogadása során; 

 dramatikus és drámajátékok 

segítségével képes átélni 

mindennapi konfliktusokat saját 

és más álláspontból is, azokat 

életkori szintjén kezelni. 

 történetek olvasásakor, 

megbeszélésekor képes 

elkülöníteni a múltbeli és 

jelenbeli élethelyzeteket, 

történéseket. 

 képes felidézni történelmünk és 

kultúránk néhány kiemelkedő 

alakját, hozzájuk tud rendelni 

néhány fontos jellemzőt.  

Erkölcstan: Értékrend 

alakulása. Szűkebb és 

tágabb környezetem, 

barátság. 

 

Környezetismeret: 

Környezeti rendszerek 

állapota, 

fenntarthatóság. 

Egészséges életmód. 

Viselkedési normák. 

 

Vizuális kultúra; 

Dráma és tánc: a 

lényeg kiemelésének 

lehetőségei a vizuális 

kompozíciókban. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tanulság, vita, vélemény, konfliktus, múzeum, műemlék, szokás, életmód, 

időrend. 
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A fejlesztés várt 

eredményei akét 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló értelmesen és érthetően fejezze ki a gondolatait. Aktivizálja a 

szókincsét a szövegalkotó feladatokban. Használja a mindennapi 

érintkezésben az udvarias nyelvi fordulatokat. Beszédstílusát igazítsa 

beszélgető partneréhez.  

Kapcsolódjon be a csoportos beszélgetésbe, vitába, történetalkotásba, 

improvizációba, közös élményekről, tevékenységekről való 

beszélgetésekbe, értékelésbe. A közös tevékenységeket együttműködő 

magatartással segítse. 

Felkészülés után folyamatosan, érthetően olvasson fel ismert szöveget. 

Életkorának megfelelő szöveget értsen meg néma olvasás útján. Az 

olvasottakkal kapcsolatos véleményét értelmesen fogalmazza meg. 

Ismerjen, alkalmazzon néhány fontos olvasási stratégiát. 

Tanulási tevékenységét fokozatosan növekvő időtartamban legyen képes 

tudatos figyelemmel irányítani. Feladatainak megoldásához szükség 

szerint vegye igénybe az iskola könyvtárát. A könyvekben, 

gyermekújságokban a tartalomjegyzék segítségével igazodjon el. 

Használja az ismert kézikönyveket. 

A memoritereket szöveghűen mondja el.  

Adott vagy választott témáról 8–10 mondatos fogalmazást készítsen a 

tanult fogalmazási ismeretek alkalmazásával. 

Az alsó tagozaton tanult anyanyelvi ismeretei rendszerezettek legyenek. 

Biztonsággal ismerje fel a tanult szófajokat, és nevezze meg azokat 

szövegben is.  

A begyakorolt szókészlet körében helyesen alkalmazza a tanult helyesírási 

szabályokat. Írásbeli munkái rendezettek, olvashatóak legyenek. 

Helyesírását önellenőrzéssel vizsgálja felül, szükség esetén javítsa.  

Legyen tisztában a tanulás alapvető céljával, ítélőképessége, erkölcsi, 

esztétikai és történeti érzéke legyen az életkori sajátosságoknak 

megfelelően fejlett. Legyen nyitott, motivált az anyanyelvi képességek 

fejlesztése területén. Az anyanyelvi részképességeinek fejlettsége legyen 

összhangban, harmonikusan fejlődjön. 
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MATEMATIKA 

4. évfolyam 

 

ÓRASZÁM 4. ÉVF: 144 ÓRA/HETI 4 ÓRA 

KERETTANTERVBEN TARTALOMMAL :117,5 ÓRA 

KIDOLGOZÁSRA VÁRÓ: 26, 5 ÓRA 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, 

matematikai logika, kombinatorika, gráfok 

Órakeret 

 

2,5 

  10% 6 

   
 

 

Előzetes tudás 

Halmazok összehasonlítása. 

Állítások igazságtartalmának eldöntése. 

Több, kevesebb, ugyannyi fogalma. 

Alakzatok szimmetriájának megfigyelése. 

Néhány elem sorba rendezése próbálgatással. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés. 

Halmazszemlélet fejlesztése. 

Nyelvhasználat előtti kommunikáció, eljátszás mint a 

gondolatok kifejezése, ezek megértése. 

Rajz, kirakás értelmezése, a lejátszott történés visszaidézése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Adott tulajdonságú elemek 

halmazba rendezése konkrét 

elemek esetén. 

Halmazba tartozó elemek közös 

tulajdonságainak felismerése, 

megnevezése. 

Megfigyelésben, mérésben, 

számlálásban, számolásban 

gyűjtött adatok, elemek 

halmazba rendezése. A logikai 

„és”, „vagy” szavak használata 

állítások megfogalmazásában. 

Összehasonlítás, következtetés, 

absztrahálás. 

Környezetismeret: 

élőlények 

csoportosítása 

megadott szempontok 

szerint.  

Annak eldöntése, hogy egy 

elem beletartozik-e egy adott 

halmazba. 

Alaphalmaz és részhalmaz 

fogalmának tapasztalati 

előkészítése. 

Osztályozás egy, illetve 

egyszerre két szempont szerint.  

Síkidomok halmazokba 

rendezése tulajdonságaik 

alapján. 
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Sorozatok létrehozása, 

folytatása, kiegészítése adott 

szempont szerint. 

A gondolkodás és a nyelv 

összefonódása, kölcsönhatása. 

Néhány elem sorba rendezése, 

az összes eset megtalálása. 

próbálgatással. 

Alaki-, helyi-, és valódi érték. 

Darabszám, mérőszám, sorszám 

fogalma. 

Számlálás, számolás, meg-és 

leszámlálások. 

Rutinszámolás fejlesztése. 

Konkretizálás képességének 

fejlesztése.  

Ének-zene: 

dallammotívumok 

sorba rendezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Halmaz, összehasonlítás, csoportosítás, sorba rendezés. 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

2. Számelmélet, algebra 
Órakeret 

 

70,5 

  10% 10 

   
 

 

Előzetes tudás 

Számok írása, olvasása (1000-es számkör). Helyi érték. 

Római számok írása, olvasása (I, V, X). 

Számok helye a számegyenesen. Számszomszédok. 

Természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása. 

Számok képzése, bontása helyi érték szerint. 

Páros és páratlan számok.  

Matematikai jelek: +, –, •, :, =, <, >, ( ). 

Összeadás, kivonás, szorzás, osztás szóban és írásban. 

Szorzótábla ismerete a százas számkörben. 

A műveletek sorrendje. 

Szöveges feladat értelmezése, megjelenítése rajz segítségével, 

leírása számokkal. 

Szimbólumok használata matematikai szöveg leírására, az 

ismeretlen szimbólum kiszámítása. 
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A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Elnevezések, megállapodások, jelölések értése, kezelése.  

Számok nagyságrendje és helyi értéke.Számok helyes leírása, 

olvasása 10000-ig. Számok nagyságrendjének és helyi 

értékének biztos ismerete. Számok képzése, helyi érték szerinti 

bontása. A helyes műveleti sorrend ismerete és alkalmazása a 

négy alapművelet körében. A tízes, százas, ezres 

számszomszédok meghatározása. A kerekítés és becslés 

eszközként való alkalmazása. Ellenőrzés, önellenőrzés, az 

eredményért való felelősségvállalás. 

Igény kialakítása a matematika értékeinek és eredményeinek 

megismerésére. A szorzótábla biztos ismerete. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Számfogalom kialakítása 10 

000-es számkörben. 

Számok írása, olvasása 10 000-

ig. 

Tájékozódás az adott 

számkörben.  

Számmemória fejlesztése. 

Magyar nyelv és 

irodalom: számok 

helyesírása. 

Számok helye, közelítő helye a 

számegyenesen, 

számszomszédok, kerekítés. 

Alaki, helyi és valódi érték. 

Számok képzése, bontása helyi 

érték szerint. 

Természetes számok nagyság 

szerinti összehasonlítása. 

Emlékezet fejlesztése, 

tájékozódás a számegyenesen. 
 

Számok összeg-, különbség-, 

szorzat- és hányados alakja. 

Megértett állításokra, 

szabályokra való emlékezés. 

Tények közti kapcsolatok, 

viszonyok, összefüggések 

felidézése. 

 

A negatív szám fogalmának 

tapasztalati úton történő 

előkészítése. 

Negatív számok a mindennapi 

életben (hőmérséklet, adósság). 

Negatív számokkal való 

ismerkedés tapasztalati úton a 

számegyenes, a hiány és a 

hőmérséklet segítségével. 

Adósság, készpénz, vagyoni 

helyzet fogalmának 

értelmezése.  

A negatív szám fogalmának 

elmélyítése. 

Környezetismeret: 

hőmérséklet és 

mérése, Celsius-skála 

(fagypont alatti, 

fagypont feletti 

hőmérséklet). 

Számok tulajdonságai: 

oszthatóság 5-tel és 10-zel. 

Számok összehasonlítása, 

szétválogatása az oszthatósági 

tulajdonság szerint. 
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Műveletek közötti kapcsolatok: 

összeadás, kivonás, szorzás, 

osztás. 

Fejszámolás: összeadás, 

kivonás, legfeljebb háromjegyű, 

nullára végződő számokkal. 

Fejszámolás: szorzás, osztás 

tízzel, százzal és ezerrel. 

Írásbeli összeadás, kivonás 

három- és négyjegyű számokkal. 

Írásbeli szorzás és osztás egy-és 

kétjegyű számmal. 

Az ellenőrzési igény kialakítása, 

a műveletek közötti kapcsolatok 

megfigyelésén keresztül. 

A pontos feladatvégzés 

igényének fejlesztése. 

A figyelem terjedelmének és 

tartósságának növelése; tudatos, 

célirányos figyelem.  

A fejszámolás biztonságos 

használata. A szorzótáblák 

gyakorlása. 

Analógiák felismerése, 

keresése, kialakítása. 

Írásbeli műveletek alkalmazás 

szintű felhasználása. 

A tanult műveletek 

elvégzésének gyakorlása, 

ellenőrzése. 

Magyar nyelv és 

irodalom: kérdések, 

problémák, válaszok 

helyes 

megfogalmazása. 

Összeg, különbség, szorzat, 

hányados becslése, a ,,közelítő” 

érték fogalmának és jelének 

bevezetése. 

Jelek szerepe, használata. 

Becslés a tagok, tényezők, 

osztó, osztandó megfelelő 

kerekítésével. 

Magyar nyelv és 

irodalom: jelek 

szerepe, használata. 

Műveleti tulajdonságok: tagok, 

tényezők felcserélhetősége, 

csoportosíthatósága, összeg és 

különbség, valamint szorzat és 

hányados változásai. 

Változó helyzetek 

megfigyelése, műveletek tárgyi 

megjelenítése. 

 

 Zárójel használata; 

összeg és különbség szorzása, 

osztása. Műveleti sorrend. 

Feladattartás és 

feladatmegoldási sebesség 

fejlesztése.  

Megismert szabályokra való 

emlékezés. 

Oktatóprogram alkalmazása a 

műveleti sorrend bemutatására. 

 

Szimbólumok használata 

matematikai szöveg leírására, az 

ismeretlen szimbólum 

kiszámítása, ellenőrzés. 

Matematikai modellek 

megértése. 

Önértékelés, önellenőrzés. 

Gondolatmenet követése, oksági 

kapcsolatok keresése, 

megértése. 

 

Törtek fogalmának tapasztalati 

előkészítése. 

Törtek a mindennapi életben: 2, 

3, 4, 10, 100 nevezőjű törtek 

Közös munka (páros, kis 

csoportos munka, 

csoportmunka), együttműködés 

vállalása.  
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megnevezése, lejegyzése 

szöveggel. 

Számláló, nevező, törtvonal. 

Törtekkel kapcsolatos oktató 

program használata. 

Törtek előállítása hajtogatással, 

nyírással, rajzzal, színezéssel. 

Animáció lejátszása törtek 

előállításához. 

Szöveges feladatok. 

Többféle megoldási mód 

keresése. 

A szöveg értelmezése, adatok 

kigyűjtése, megoldási terv 

készítése. Becslés. 

Megoldás próbálgatással, 

számolással, következtetéssel. 

Ellenőrzés, az eredmény 

realitásának vizsgálata. 

A szövegértéshez szükséges 

nyelvi, logikai szerkezetek 

fokozatos megismerése. 

Adatok lejegyzése, rendezése, 

ábrázolása. 

Összefüggések felismerése. 

Válasz megfogalmazása szóban, 

írásban. 

Magyar nyelv és 

irodalom: az írott 

szöveg megértése, 

adatok keresése, 

információk 

kiemelése. 

Római számok. 

A római számok története. 

Számjelek bevezetése. 

Római számok írása, olvasása  

I, V, X, L, C, D, M jelekkel. 

Irányított keresés római számok 

használatáról. 

Környezetismeret: a 

lakóhely története; a 

római számok 

megfigyelése régi 

épületeken. 

A gyerekeknek szóló 

legelterjedtebb elektronikus 

szolgáltatások megismerése. 

Szorzó-és bennfoglaló tábla 

ismerete 

Maradékos osztás 

Mértékegységek 

Többtagú és hiányos 

összeadások, kivonások 

A témakörhöz kapcsolódó 

ismeretek összefoglalása, 

gyakorlása és számonkérése. 

Oszthatósági szabályok. 

Becslés, kerekítés. 
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 1850 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Számszomszéd, kerekítés, közelítő érték, műveleti sorrend. Három- és 

négyjegyű szám. Tört szám, negatív szám. Becslés, ellenőrzés. Római 

szám. Alaki, helyi és valódi érték. 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

3. Függvények, az analízis elemei 
Órakeret 

 

16 

  10% 5 

   
 

 

Előzetes tudás 

Sorozat szabályának felismerése, folytatása. 

Növekvő és csökkenő számsorozatok. 

Számpárok közötti kapcsolatok felismerése. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Matematikai modellek készítése.  

Sorozatok felismerése, létrehozása. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Sorozat szabályának felismerése. 

 

Adott szabályú sorozat folytatása. 

Összefüggések keresése az 

egyszerű sorozatok elemei között. 

Sorozatok néhány hiányzó vagy 

megadott sorszámú elemének 

kiszámítása. 

Sorozatok képzési szabályának 

keresése, kifejezése szavakkal.  

Oktatóprogram használata sorozat 

szabályának felismeréséhez, 

folytatásához. 

A figyelem és a memória 

fejlesztése. 

Szabályfelismerés. 

Az önállóság fejlesztése a 

gondolkodási műveletek 

alkalmazásában.  

Az anyanyelv és a szaknyelv 

használatának fejlesztése. 

Adott utasítás követése, figyelem 

tartóssága.  

Vizuális kultúra: 

periodicitás 

felismerése 

sordíszekben, népi 

motívumokban. 
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Saját gondolatok 

megfogalmazása, mások 

gondolatmenetének 

végighallgatása. 

Összefüggések, kapcsolatok 

táblázat adatai között. 

Tapasztalati adatok lejegyzése, 

táblázatba rendezése.  

 

Kapcsolatok, szabályok keresése 

táblázat adatai között. 

Táblázat adatainak értelmezése. 

Tapasztalati adatok lejegyzése, 

táblázatba rendezése. A 

folytatásra vonatkozó sejtések 

megfogalmazása. 

Az általánosításra való törekvés. 

A kifejezőkészség alakítása: 

világos, rövid fogalmazás. 

Az absztrakciós képesség 

alapozása. 

Környezetismeret: 

adatok gyűjtése az 

állatvilágból (állati 

rekordok). 

 

Testnevelés és sport: 

sporteredmények, 

mint adatok. 

Grafikonok. 

 

Grafikonok adatainak leolvasása. 

Grafikonok készítése. 

Matematikai összefüggések 

felismerése. 

Környezetismeret: 

hőmérsékleti 

grafikonok készítése. 
Növekvő, csökkenő, váltakozó 

sorozatok. 

Az önellenőrzés különböző 

módjainak alkalmazása. 

Pontos feladatvégzés igényének 

fejlesztése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Táblázat, grafikon. Sorozat. Szabály, kapcsolat. 

 

 

Tematikai egység 

/Fejlesztési cél 
4. Geometria 

Órakeret 

 

23,5 

  10% 3 

   
 

 

Előzetes tudás 

Vonalak (egyenes, görbe). 

Térbeli alakzatok.  

A test és a síkidom megkülönböztetése. 

Szimmetria: tengelyesen szimmetrikus alakzatok 

megfigyelése. 

A hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérése. A 

szabvány mértékegységek: cm, dm, m, cl, dl, l, dkg, kg, perc, 
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óra, nap, hét, hónap, év. Átváltások szomszédos 

mértékegységek között. Mennyiségek közötti összefüggések 

felismerése. Mérőeszközök használata. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Térbeli és síkbeli tájékozódás továbbfejlesztése.  

Feltételeknek megfelelő alkotások elképzelése elkészítésük 

előtt, a tényleges alkotás összevetése az elképzelttel. A 

matematika és a valóság kapcsolatának építése. Mérőeszközök 

és mértékegységek önálló használata. Érzékelés, észlelés 

pontosságának fejlesztése. 

A szimmetria felismerése a valóságban: tárgyakon, 

természetben, művészeti alkotásokon. Esztétikai érzék 

fejlesztése. A körző és a vonalzó célszerű használata. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Egyenesek kölcsönös 

helyzetének megfigyelése 

tapasztalati úton: metsző és 

párhuzamos egyenesek.  

A szakasz fogalmának 

előkészítése. 

A szakasz és mérése. 

Tapasztalatszerzés, érvelés. Technika, életvitel és 

gyakorlat: hajtogatás. 

Háromszög, négyzet és 

téglalap felismerése. 

A téglalap és négyzet 

tulajdonságai: csúcsok 

száma, oldalak száma. 

Háromszögek, négyszögek 

előállítása rajzolással 

szabadon vagy egy-két 

tulajdonság megadásával.  

Egyedi tulajdonságok 

kiemelése. 

Formafelismerés, 

azonosítás, 

megkülönböztetés. 

Vizuális kultúra: 

mozaikkép alkotása 

előre elkészített 

háromszögek, 

négyszögek 

felhasználásával. 

A képszerkesztő program 

néhány rajzeszközének 

ismerete, a funkciók 

azonosítása, gyakorlati 

alkalmazása. 

Egyszerű rajzok, ábrák 

elkészítése. 

A rajzos dokumentum 

nyomtatása. 

A tanult síkidomok rajzolása 

képszerkesztő program 

segítségével. 

A feladat megoldásához 

szükséges, mások által 

összeépített alkalmazói 

környezet használata. 

 

A téglalap és a négyzet 

kerületének kiszámítása.  

Ismeretek alkalmazása az 

újabb ismeretek 

megszerzésében. 

Környezetismeret: 

kerületszámítás a 

közvetlen 

környezetünkben 

(szoba, kert) 
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Négyzet, téglalap 

területének mérése 

különféle egységekkel, 

területlefedéssel. 

A területszámítás 

fogalmának előkészítése. 

 Többféle megoldási 

mód keresése, az alternatív 

megoldások összevetése. 

Környezetismeret: 

tapasztalatgyűjtés a 

mindennapi életből pl. 

szőnyegezés, burkolás 

a lakásban, kertben. 

A kör fogalmának 

tapasztalati előkészítése. 

 

A körző használata (játékos 

formák készítése). 

 Kör létrehozása, 

felismerése, jellemzői. 

Ének-zene: körjátékok. 

 

Vizuális kultúra: a kör 

megjelenése művészeti 

alkotásokban.  

Az egybevágóság 

fogalmának előkészítése. 

 

Tengelyesen tükrös 

alakzatok létrehozása 

tevékenységgel. 

Az alkotóképesség 

fejlesztése. 

Megfigyelések kifejezése 

válogatással, 

megfogalmazással. 

A pontosság igényének 

felkeltése. 

Geometriai dinamikus 

szerkesztőprogram 

használata interaktív táblán. 

Szimmetria a 

természetben. 

 

Vizuális kultúra: 

szimmetria a 

műalkotásokban. 

Tájékozódás síkban, térben. 

 

 

Tájékozódás pl. az iskolában 

és környékén. Mozgássor 

megismétlése, mozgási 

memória fejlesztése. 

Térbeli tájékozódási 

képességet fejlesztő, 

egyszerű. rajzolóprogramok 

bemutatása. 

Egyszerű problémák 

megoldása részben tanári 

segítséggel, részben 

önállóan. 

Környezetismeret: 

tájékozódás közvetlen 

környezetünkben. 

Égtájak ismeretének 

gyakorlati 

alkalmazása. 

Testek geometriai 

tulajdonságai, hálója. 

Testek építése szabadon és 

adott feltételek szerint. 

Testek szétválogatása egy-

két tulajdonság szerint. 

Alkotóképesség fejlesztése. 

Kreatív gondolkodás 

fejlesztése. Térlátás 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: dobozokból 

bútorok építése. 

 

Vizuális kultúra: a 

körülöttünk lévő 

mesterséges és 

természetes környezet 

formavilágának 
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fejlesztése az alakzatok 

különféle előállításával. 

Sík- és térgeometriai 

megfigyelések elemzése, 

megfogalmazása a tanult 

matematikai szaknyelv 

segítségével. 

megfigyelése és 

rekonstrukciója. 

Téglatest és kocka 

felismerése, jellemzői. 

Rubik-kocka. 

Testháló kiterítése téglatest, 

kocka esetében. 

Megfigyelés, tulajdonságok 

számbavétele. 

Összehasonlítás, 

azonosságok, 

különbözőségek 

megállapítása. 

Finommotoros 

mozgáskoordinációk 

fejlesztése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: dobókocka, 

téglatest alakú doboz 

készítése. 

Készségfejlesztő 

oktatóprogramok, logikai 

játékok indítása, használata 

önállóan vagy segítséggel, 

belépés és szabályos kilépés 

a programból. 

Számítógépes játékok, 

egyszerű fejlesztő 

szoftverek 

megismertetése. 

 

A gömb felismerése, 

jellemzői. 

Tapasztalatgyűjtés. 

A gömb létrehozása. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: gyurma 

vagy kókuszgolyó 

készítése. 

 

Környezetismeret: 

gömb alakú 

gyümölcsök. 

 

Testnevelés és sport: 

labdák. 

Mérések alkalmi 

egységekkel. 

Mérés szabvány 

egységekkel: mm, km, ml, 

cl, hl, g, t. 

Összehasonlítások végzése a 

valóság tárgyairól, 

alakzatokról, dolgokról. 

Mennyiségi jellemzők 

felismerése, a különbségek 

észrevétele. 

Adott tárgy, elrendezés, kép 

más nézőpontból való 

elképzelése. 

Környezetismeret: 

gyakorlati mérések 

közvetlen 

környezetünkben 

(tömeg-, 

hosszúságmérés). 

Csomagolóanyagok, 

dobozok tömege. 

Az idő mérése: másodperc. 

Időpont és időtartam 

megkülönböztetése. 

Tájékozódás az időben: 

a múlt, jelen, jövő, mint 

folytonosan változó 

Testnevelés és sport: 

időre futás. 
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fogalmak, pl. előtte, utána, 

korábban, később 

megértése, használata. 

Időtartam mérése egyenletes 

tempójú mozgással, 

hanggal, szabványos 

egységekkel (másodperc, 

perc, óra, nap, hét, hónap, 

év). 

Fejlesztőprogram használata 

méréshez. 

Időpont és időtartam 

tapasztalati úton történő 

megkülönböztetése.  

A családban történtek 

elhelyezése az időben. 

Ének-zene: metronóm. 

 

Környezetismeret; 

technika, életvitel és 

gyakorlat: napirend, 

családi ünnepek, 

események 

ismétlődése. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: változó 

helyzetek, időben 

lejátszódó történések 

megfigyelése, az 

időbeliség tudatosítása. 

Egység és mérőszám 

kapcsolata. Mérés az 

egységek többszöröseivel. 

Át- és beváltások 

végrehajtott mérések esetén. 

Átváltások szomszédos 

mértékegységek között. 

A mértékegységek 

használata és átváltása 

szöveges és 

számfeladatokban. 

A pontosság mértékének 

kifejezése gyakorlati 

mérésekben. 

A mértékegység és 

mérőszám kapcsolata, 

összefüggésük megfigyelése 

és elmélyítése. 

Mérések a gyakorlatban, 

mérések a családban. 

Fejlesztőprogram használata 

mértékegységek 

átváltásához. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: elkészíthető 

munkadarabok 

megtervezése mérés és 

modellezés 

segítségével.  

 

Környezetismeret; 

technika, életvitel és 

gyakorlat: 

háztartásban 

használatos gyakorlati 

mérések (sütés-főzés 

hozzávalói). 

Kicsinyítés, nagyítás. 

Tájékozódás, térben, síkban. 

Parkettázás, területmérés 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Metsző és párhuzamos egyenesek, szakasz, szög, háromszög, 

téglalap, négyzet, kerület, terület, téglatest, kocka, testháló, 

tükrös alakzat, időpont, időtartam, kör, gömb, mértékegység, 

tonna, másodperc, km, mm. 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

5. Statisztika, valószínűség 
Órakeret 

 

5 

  10% 2,5 
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Előzetes tudás 

Adatokról megállapítások megfogalmazása. 

Valószínűségi megfigyelések, játékok kísérletek. 

Tapasztalatszerzés a véletlenről és a biztosról. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Rendszerszemlélet, valószínűségi és statisztikai gondolkodás 

alapozása.  

A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Adatok megfigyelése, gyűjtése, 

rendezése, rögzítése, ábrázolása 

grafikonon. 

Tapasztalatok szerzésével 

későbbi fogalomalkotás 

előkészítése. 

A képi grafikus információk 

feldolgozása, forráskezelés. 

Környezetismeret: 

meteorológiai adatok 

lejegyzése, 

ábrázolása. 

Számtani közép, átlag 

fogalmának bevezetése. 

 

Néhány szám számtani 

közepének értelmezése, az 

„átlag” fogalmának bevezetése, 

használata adatok együttesének 

jellemzésére. 

Környezetismeret: 

hőmérsékleti és 

csapadékátlagok. 

A biztos, a lehetséges és a 

lehetetlen események 

értelmezése. 

  

Próbálgatások, sejtések, 

indoklások, tippelések, tárgyi 

tevékenységek.  

A lehetséges és lehetetlen 

tapasztalati úton való 

értelmezése.  

A biztos és véletlen 

megkülönböztetése. 

 

Valószínűségi játékok, 

kísérletek, megfigyelések.  

Gyakoriság. 

Oszlopdiagram. 

A valószínűség fogalmának 

tapasztalati előkészítése. 

 

Események gyakoriságának 

megállapítása kísérletek 

végzésével, ábrázolása 

oszlopdiagramon. 

Sejtés megfogalmazása adott 

számú kísérletben.  

A kísérleti eredmények 

összevetése a sejtéssel, az eltérés 

megállapítása és magyarázata. 

A gyakoriság, a valószínű, 

kevésbé valószínű értelmezése 

gyakorlati példákon. 

Információszerezés az 

internetről, irányított keresés. 

Diagramokhoz kapcsolódó 

Környezetismeret: 

természeti jelenségek 

előfordulása és 

valószínűsége. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

a kifejezőkészség 

alakítása (világos, 

rövid 

megfogalmazás). 
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információk keresése, 

értelmezése. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Valószínű, biztos, lehetetlen, lehet, de nem biztos. 

Átlag. Grafikon, oszlopdiagram. Gyakoriság. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

két évfolyamos 

ciklus végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

– Adott tulajdonságú elemek halmazba rendezése. 

– Halmazba tartozó elemek közös tulajdonságainak felismerése, 

megnevezése. 

– Annak eldöntése, hogy egy elem beletartozik-e egy adott halmazba. 

– A változás értelmezése egyszerű matematikai tartalmú szövegben. 

– Az összes eset megtalálása (próbálgatással). 

 

Számtan, algebra 

– Számok írása, olvasása (10 000-es számkör). Helyi érték, alaki érték, valódi 

érték fogalma 10 000-es számkörben. 

– Negatív számok a mindennapi életben (hőmérséklet, adósság). 

– Törtek a mindennapi életben: 2, 3, 4, 10, 100 nevezőjű törtek megnevezése, 

lejegyzése szöveggel, előállítása hajtogatással, nyírással, rajzzal, 

színezéssel. 

– Természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása 10 000-es 

számkörben. 

– Mennyiségek közötti összefüggések észrevétele tevékenységekben.  

– A matematika különböző területein az ésszerű becslés és a kerekítés 

alkalmazása. 

– Fejben számolás százas számkörben. 

– A szorzótábla biztos ismerete 100-as számkörben. 

– Összeg, különbség, szorzat, hányados fogalmának ismerete. Műveletek 

tulajdonságainak, tagok, illetve tényezők felcserélhetőségének alkalmazása. 

Műveleti sorrend ismerete, alkalmazása. 

– Négyjegyű számok összeadása, kivonása, szorzás és osztás egy- és 

kétjegyű, számmal írásban. 

– Műveletek ellenőrzése. 

– Szöveges feladat: a szöveg értelmezése, adatok kigyűjtése, megoldási terv, 

becslés, ellenőrzés, az eredmény realitásának vizsgálata. 

– Többszörös, osztó, maradék fogalmának ismerete. 

 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

– Szabályfelismerés, szabálykövetés. Növekvő és csökkenő számsorozatok 

felismerése, készítése. 

– Összefüggések keresése az egyszerű sorozatok elemei között. 
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– A szabály megfogalmazása egyszerű formában, a hiányzó elemek pótlása. 

 

Geometria 

– Egyenesek kölcsönös helyzetének felismerése: metsző és párhuzamos 

egyenesek.  

– A szabvány mértékegységek: mm, km, ml, cl, hl, g, t, másodperc. 

Átváltások szomszédos mértékegységek között. 

– Hosszúság, távolság és idő mérése (egyszerű gyakorlati példák). 

– Háromszög, négyzet, téglalap, sokszög létrehozása egyszerű módszerekkel, 

felismerésük, jellemzőik. 

– Kör fogalmának tapasztalati ismerete. 

– A test és a síkidom közötti különbség megértése. 

– Kocka, téglatest, felismerése, létrehozása, jellemzői. 

– Gömb felismerése. 

– Tükrös alakzatok és tengelyes szimmetria előállítása hajtogatással, 

nyírással, rajzzal, színezéssel.  

– Négyzet, téglalap kerülete. 

– Négyzet, téglalap területének mérése különféle egységekkel, 

területlefedéssel. 

 

Valószínűség, statisztika 

– Tapasztalati adatok lejegyzése, táblázatba rendezése. Táblázat adatainak 

értelmezése.  

– Adatgyűjtés, adatok lejegyzése, diagram leolvasása. 

– Valószínűségi játékok, kísérletek értelmezése. Biztos, lehetetlen, lehet, de 

nem biztos tapasztalati ismerete. 

 

Informatikai ismeretek 

– Tanári segítséggel az életkorának megfelelő oktatási célú programok 

használata. 

– Egy rajzoló program ismerte; egyszerű ábrák elkészítése, színezése. 

– Együttműködés interaktív tábla használatánál. 

 

 

 

 

 

 

 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 1860 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIZUÁLIS KULTÚRA 

4. évfolyam 

 

ÉVES ÓRASZÁM 4. ÉVF: 72 ÓRA 

KERETTANTERVBEN TARTALOMMAL :65 ÓRA 

KIDOLGOZÁSRA VÁRÓ: 7 ÓRA 

 

 

Ebben az időszakban a vizuális kultúra tanításának továbbra is fontos célja a motiváltság és az 

örömteli alkotás fenntartása, amelynek továbbra is alapvető eszköze a változatos és a tanulók 

érdeklődését felkeltő játékos feladatok felhasználása, ismerkedés további új technikákkal, 

illetve az alkotás felszabadultságának további ösztönzése. A vizuális műveltség megalapozását 

az érzéki tapasztalás, a környezet minél pontosabb megfigyelése, illetve az érzékelés 

érzékenységének fokozása segíti elsősorban. A gondolkodás fejlődésének eredményeként 

ebben az időszakban cél a képi információk jelentésének és hatásának egyre pontosabb 

értelmezése, illetve a köznapi és művészi vizuális közlések megkülönböztetése. Az önállóan és 

csoportokban megvalósított alkotótevékenység erősíti a kreatív problémamegoldást és segíti a 

tudatos önszabályozást és önismeretet. A befogadó tevékenység tekintetében továbbra is 

érvényes az alkotva befogadás elvének érvényesítése. Cél továbbra is a vizuálisan 

feldolgozható témák megközelítése esetében a valós esztétikai értéket képviselő műalkotások 

szemléltetése és azok minél pontosabb értelmezése. 

Míg az első két évfolyamon a vizuális kultúra részterületei közül a „Kifejezés, 

képzőművészet” és a „Tárgy- és környezetkultúra” került túlsúlyba, addig harmadik-negyedik 

évfolyamon növekedhet az elvontabb „Vizuális kommunikáció” részterület tartalmait 

feldolgozó feladatok aránya, de továbbra is fontos a megfigyelőképesség, a forma- és 

arányérzék fejlesztése, továbbá az önkifejezés megőrzésének ösztönzése, ami segíti az egyre 

céltudatosabb vizuális megismerést. 

A vizuális nevelés keretein belül zajló médianevelés ebben az időszakban is jelen van. 

Az alsó tagozat második felére a gyerekek többségének már komoly médiatapasztalata van. A 

tárgy tanításának célja elsősorban a gyerekek meglévő ismereteinek rendszerezése, az 
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ismeretek életkorhoz igazodó elmélyítése, a különböző médiaüzentek értékeléséhez szükséges 

készségek és képességek fejlesztése.  

Ezt a célt szolgálják a médiaszövegek, elsősorban mozgóképi és online szövegek 

kifejezőeszközeinek mélyebb megismerését, a használt eszközök befogadóra tett hatásának 

felismerését, kifejezését segítő gyakorlatok, hisz és a formanyelvi alapozás mellett már 

megjelenik a különböző médiatartalmak elkészítése mögött meghúzódó szándék 

felismerésének fejlesztése is. Az ismeretszerzés továbbra is a gyerekek által ismert és kedvelt 

műsortípusok, médiaszövegek feldolgozásán keresztül zajlik. A médiaélmények feldolgozása, 

az audiovizuális alkotások kifejezőeszközeinek megismerése az életkorhoz igazodó 

meseregények, ifjúsági regények és rajzfilmes/filmes adaptációik összehasonlításán, 

feldolgozásán keresztül kapcsolható össze az olvasáskultúra fejlesztésével. A gyerekek saját és 

szűkebb környezetük médiahasználati szokásai alapján azonosítják a média alapvető funkcióit, 

megértik, hogy a különböző típusú médiatartalmak mögött meghúzódó szándék különböző 

lehet, amely befolyásolja a médiaszöveg üzenetének értékelését. Elsősorban a hír és információ, 

illetve a reklám mindennapokban betöltött szerepe, értékelése, sajátosságai kerülnek elő ebben 

az időszakban. A médiaszövegek értékelése az üzenet megbízhatóságának és fontosságának 

megítélésén, illetve a saját tapasztalatok viszonylatában való elhelyezésén keresztül zajlik. A 

média működésének tanulmányozása során fejlődik az elemző, kritikai gondolkodás. Alapvető 

fejlesztési cél a tanulók biztonságos és kreatív internethasználatát segítő képesség- és 

készségfejlesztés, a hálózati kommunikációban való biztonságos részvételhez szükséges 

alapismeretek, viselkedési szabályok megismertetése.  

A fejlesztési célok továbbra is mind a vizuális kultúra, mind a mozgóképkultúra és 

médiaismeret fejlesztési feladatai esetében tevékenységközpontú, kreatív, élményekkel telített 

helyzetekben játékos, alkotó, önálló vagy csoportos feladatmegoldással érhetőek el.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

Természeti, épített és képzeletbeli tájak, 

helyek 

Órakeret  

8,5 

  10% 1 

Előzetes tudás 

Vizuális nyelvi elemek és minőségek, méretviszonyok, 

arányok felismerése és használata. Kifejező alkotások 

ismérveinek felismerése. Nézőpontok felismerése és 

nézőpontválasztás használata. Alkotó műfajok, technikák 

felismerése, műveletek sorrendjének követése. 

Anyagismeret. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Vizuális kifejezőképesség fejlesztése. Grafikai 

kifejezőképesség fejlesztése különböző grafikai, 

nyomatkészítési eljárások kapcsán.  

Téralakítási és térábrázolási képesség fejlesztése. 

Lényeglátó képesség fejlesztése. 

Formaérzék fejlesztése. Kompozíciós képesség fejlesztése.  

Vizuális ritmusérzék fejlesztése. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Irodalmi, zenei, média és művészettörténeti élményből, származó 

valós és képzeletbeli helyszínek (pl. kerek erdő, malom, labirintus, 

vár, palotakert, folyó) megjelenítése a különböző nézőpontok és 

változatos méret kínálta lehetőségek használatával, síkban és térben 

(pl. grafikusan, festve, konstruálva, mintázva, installálva). 

 

Vizuális megfigyelésből (pl. közvetlen környezet, fotó, műalkotás, 

múzeum), személyes emlékből származó tapasztalatok 

felhasználásával valós hely, helyszín (pl. természeti táj, nagymama 

virágos kertje, épített környezet, mi utcánk) vizuális megjelenítése 

meghatározott időszaknak (pl. évszak, napszak, nyár, hajnal) 

megfelelően, különböző technikákkal (pl. kollázs, vegyes technika, 

kréta, nyomat, mintázás, makett). 

Térérzékelés 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

Olvasmányhoz 

kapcsolódó személyes 

élmények felidézése és 

megosztása. Műélvezet, 

humor. 

 

Matematika: Rajz és 

szöveg értelmezése: a 

lejátszott történés 

visszaidézése; az 

elmondott, elolvasott 

történés visszaidézése. 

Jelértelmezés.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nézőpont, ritmus, minőségellentét, kollázs, képmező, arány, vizuális 

kifejezés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

Hétköznapi és képzelt figurák 
Órakeret  

8,5 

  10% 1 

Előzetes tudás 

Síkbeli és térbeli minőségek, méretviszonyok, irányultság 

felismerése és használata. Színek érzelemkifejező, 

hangulati és díszítő hatásainak felismerése. Kontrasztok 

felismerése. Műalkotások csoportosítási módjainak 

alkalmazása. 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Színek hangulati hatásának felismerése és alkalmazása az 

egyéni színválasztásban. Színdifferenciáló képesség 

fejlesztése. Színérzék fejlesztése. Kompozíciós képesség 

fejlesztése. Karakterérzék fejlesztése. Térábrázoló 

képesség fejlesztése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A lakóhelyen és a közvetlen környezetben élő emberekről, állatokról 

gyűjtött ismeretek, információk (pl. foglalkozás, életkor, kedvenc 

illat/étel/szín, útvonal, játék, fontos tárgy, attribútum) alapján 

figurális alkotások létrehozása. A külső, belső vonások (pl. karakter, 

testi adottságok, öltözet, belső tulajdonságok, személyiség jegyek) 

élményszerű megjelenítésével, meghatározott célok (pl. illusztráció, 

valós és virtuális játék, információs kártya, „kutatás”) érdekében. 

 

Matematika: 

mennyiségi 

tulajdonságok, 

viszonylatok, becslés, 

összehasonlítás. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: Gondolatok, 
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Történetek, mesék, versek, mondák, médiaszövegek valós vagy 

kitalált szereplőinek (pl. hősök, bajkeverők, szörnyek, tündérek, 

állatok, ember-állatok, géplények) megformálása többfigurás 

kompozícióban, a meghatározott célnak (pl. könyv, napló, játék, báb, 

dráma, hajóorr, oromdísz, vízköpő) megfelelő méretben és anyagból 

(pl. festmény, grafika, kollázs, montázs, fotó, papírmasé, agyag, 

gipsz, talált tárgy, drót). 

Gyűjtőmunka 

érzelmek, vélemények 

kifejezése. Mindennapi 

konfliktusok 

feldolgozása 

drámajátékkal. 

 

Dráma és tánc: 

fantáziajátékok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Figurális alkotás, karakter, élményszerű megjelenítés, cél, eszköz, méret, 

anyag, műfaj, technika, eljárás, képtárgy. 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Utazások 
Órakeret  

8,5 

  10% 1 

Előzetes tudás 

A közvetlen környezet és a személyes tárgyak, taneszközök 

vizuális jelzéseinek alkalmazása. Időbeliség, minőségellentétek 

felismerése. 

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Vizuális megfigyelőképesség és vizuális emlékezet fejlesztése. 

Analizáló és szintetizáló képesség fejlesztése. Forma- és 

arányérzék fejlesztése. Karakterérzék fejlesztése. Képolvasó és 

képközlő képességek fejlesztése. Ábraolvasási és értelmezési 

készség fejlesztése elemzéssel és ábrák létrehozásával. Az idő, 

a változás, a folyamat képekben való ábrázolási képességének 

fejlesztése, történés képekben való elbeszélése. A művészi, 

köznapi és tudományos közlések értelmezésének segítése, a 

kifejezés árnyaltságának fokozása. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok  

A környezetünkben észlelhető változások, folyamatok, 

mozgások (pl. természeti jelenségek, életjelenségek: 

ember/növény/állat növekedése és öregedése, jégolvadás, 

rozsdásodás, penészedés, árnyék, palacsintasütés, 

építkezés, varrógép, kerékpár, daru, óra) azonosítása, 

vizuális megfigyelése, értelmezése, a tapasztalatok és 

információk rögzítése szöveg és kép (pl. fotó, film, 

egyszerű animáció, rajz, ábra, jel) segítségével. 

 

Valós és/vagy képzeletbeli utazás folyamatának, 

útvonalának és történéseinek képes, szöveges rögzítése 

(pl. útinapló, térkép, képregény, forgatókönyv, útifilm) 

meghatározott cél (szórakoztatás, ismeretterjesztés, 

útikalauz, tájékozódás, dokumentálás, elemzés, 

összehasonlítás) érdekében. 

Matematika: 

Tájékozódás a térben 

(síkon ábrázolt térben; 

szöveges információk 

szerint). A változás 

kiemelése; az 

időbeliség. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

Információhordozók. 

Látványok verbális 

megfogalmazása. Az 

időbeliség 
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 1864 

Tanulmányi séta kifejezésének nyelvi 

lehetőségei. 

 

Dráma és tánc: 

verbális képességek 

fejlesztése játékkal.  

 

Környezetismeret: 

változások, 

folyamatok, növények, 

állatok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Változás, folyamat, mozgás, mozgásfázis, összehasonlítás, térkép, 

képregény, vizuális sűrítés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Vizuális hatáskeltés 
Órakeret  

8,5 

  10% 1 

Előzetes tudás 

Összefüggések felismerése a cselekvés vagy annak 

szereplői és az ábrázoltak között. Eredeti és reprodukált 

alkotások különbözőségének felismerése. Körvonal és 

árnykép megjelenítése. Vizuális kommunikációs gesztusok 

értelmezése. Hangok képi jeleinek értelmezése és 

megjelenítése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai: 

Látványfelismerés és értelmezés képességének fejlesztése, 

a látottak lényeges vonásainak kiemelése, a megfigyelés 

szempontjainak bővítése. A vizuális jelek jelentéseinek 

azonosítása, reprodukálása transzformált látványok 

létrehozásával.Jelképek, allegóriák, vizuális metaforák 

képzése. Formaalkotás a síkban és térben megfigyelt és 

elképzelt formák megjelenítése. Manipulációk végzése: 

nagyítás, kicsinyítés, csonkolás, kiegészítés. Ábraalkotás 

képességének fejlesztése:konvenciókon alapuló, 

szabályokhoz igazodó, jelentést hordozó, közlő és 

magyarázó rajzok, szerelési ábrák, folyamat ábrák 

értelmezése és létrehozása, valós vagy elképzelt 

viszonyok, kapcsolatok megjelenítésével. A síkbeli és 

térbeli vizuális megjelenítő, kifejező eszközök adekvát 

használata vizuális kommunikációs területen. A 

megjelenítés, a kifejezés céljának megfelelő árnyalt vonal, 

tónus, szín, forma, stb. önálló alkalmazása. Közvetlen 

vizuális jelzések, mimika, gesztusok értelmezésével a 

kommunikációs képesség fejlesztése. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Egy valós vagy képzeletbeli dolog (pl. áru, esemény, közérdek, 

jelenség: „boszorkányok tömeges átrepülése”,”Pöttyös Panna 

divatbemutatója”, Búvár Kund légzőkészüléke) számára plakát, 

szórólap tervezése, kivitelezése a betű, kép és szöveg együttes 

alkalmazásával, figyelem, érdeklődés felkeltése céljából. 

 

Az emberi gesztusok, testnyelvi jelzések megfigyelése, értelmezése, 

majd az összegyűjtött tapasztalatok, információk segítségével a 

plakát által hirdetett dolog népszerűsítése figyelemfelhívó játékkal 

(pl. akcióval, pantomimmel, hangot, szöveget is beépítő 

performansszal). 

Plakát készítése 

Matematika: Statikus 

szituációk, 

lényegkiemelés.  

Képzeletben történő 

mozgatás. Testháló 

elképzelése. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

kulcsszókeresés; 

szövegtömörítés; 

hiányos vázlat, táblázat, 

ábra kiegészítése a 

szöveg alapján. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gesztus, plakát, reklám, szlogen, vizuális kommunikációs műfaj. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A média társadalmi szerepe, használata 

Médiahasználat, élménybefogadás, 

élményfeldolgozás Médiumok a 

mindennapi környezetben 

Órakeret   
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  10% 1 

Előzetes tudás 
Az egyes médiumok azonosítása. Médiaélmények 

felidézése, verbalizálása. 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A médiatartalmak közötti választás tudatosságának 

fejlesztése. Saját médiaélmények feldolgozása, önreflexiós 

készség fejlesztése. Médiaszöveg-típusok beazonosítását, 

tudatosítását segítő kompetenciák fejlesztése. Olvasási 

készség és szókincs fejlesztése médiaszövegekkel. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A saját és a közvetlen környezet médiahasználati szokásainak 

(internet, televízió, rádió, videojáték, mobilhasználat, könyv) 

tanulmányozása, megadott szempontok (pl. mennyiség, 

időrend, látogatott helyek, a kommunikációban résztvevők, 

műsorok) alapján.  

 

Bizonyos médiumokban megjelenő médiaszövegek (pl. 

televíziós műsortípusok, animációs mesefilmek, sorozatok) 

felismerése és beazonosítása saját médiaélmények felidézésén, 

Magyar nyelv és irodalom: 

Többmondatos 

összefoglaló szöveg 

alkotása olvasmányok 

tartalmáról, gyűjtött 

tapasztalatokról, 

megfigyelésekről.  

A cím és a szöveg 

kapcsolatának magyarázata; 

címadás. Az olvasmányhoz 

kapcsolódó előzetes 
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megjelenítésén (pl. szerepjáték) és közvetlen példákon 

keresztül. 

 

Saját médiaélmények felidézése megadott szempontok alapján 

(pl. érzelmi hatás, kedveltség, ismeretszerzés) és az élmények 

feldolgozása (pl. rajzolás, fotókészítés, szerepjáték). 

 

Mesék, gyermekirodalmi alkotások és azok animációs, filmes 

adaptációinak összehasonlítása, feldolgozása. Az 

olvasott/felolvasott szöveghez és a vetített adaptációhoz 

kapcsolódó élmények megjelenítése és feldolgozása (pl. 

rajzzal, montázskészítéssel). 

Animációs filmek nézése 

ismeretek, személyes 

élmények, tapasztalatok 

felidézése és megosztása. 

Az információk keresése és 

kezelése. Különböző 

információhordozók a 

lakóhelyi és az iskolai 

könyvtárban. Hasonlóságok 

és különbségek felfedezése 

különféle irodalmi 

közlésformákban. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: szabadidős 

tevékenységek. 

 

Erkölcstan: Kedvenc 

időtöltésem, ha egyedül 

vagyok. Olvasottság. 

Olyan szeretnék lenni, mint 

Ő/példaképek, hamis 

életek; álmaim, 

fantáziavilágom/menekülés, 

realitásérzet. 

Az önálló gondolatalkotás 

szabadsága, 

önkifejezés és önbizalom 

erősítése. 

 

Dráma és tánc: csoportos 

és egyéni improvizáció. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Média, televízió, rádió, internet, újság, videojáték, film, televíziós 

sorozat, televíziós műsortípus (hírműsor, gyermekműsor, tehetségkutató 

műsor, valóságshow, ismeretterjesztő műsor, reklám). 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A média kifejezőeszközei 

A médiaszövegek nyelvi jellemzői és 

érzelmi hatása 

Órakeret 
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  10% 1 

0,2Előzetes tudás 
A médiaszövegek befogadása során saját érzések 

felismerése, kifejezése. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az elemi mozgóképi szövegalkotó kódok felismerését, 

médiaszöveg-olvasást segítő kompetenciák fejlesztése. 

Az elemi mozgóképi szövegalkotó kódok kreatív 

alkalmazása, médiaszöveg-írás. A médiaszövegek elemi 

szövegalkotó kódjai, kifejező eszközei által kiváltott 

érzelmek felismerése és kifejezése, az önreflexió 

fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A médiaszövegek kifejezőeszközeinek mélyebb megismerése. 

 

A karakterábrázolás filmes eszközeinek megismerése: a 

pozitív és negatív hősök megjelenítésének technikái, különös 

tekintettel a mozgókép nyelvére (pl. jelmez, smink, 

környezet/díszlet, világítás, kameramozgás) és a hangokra: 

(beszélt nyelv, zene, zaj, zörej) az életkornak megfelelő 

médiaszövegeken keresztül.  

 

A különböző médiaszövegekben megjelenő egyszerű helyszín- 

és időviszonylatok megfigyelése és értelmezése konkrét 

médiaszövegeken keresztül. Az elbeszélő személyének 

azonosítása különböző médiaszövegekben (pl. animációs 

mesék, filmek).  

 

Saját érzelmek felismerése és kifejezése különböző mozgóképi 

szövegek, és hangzó anyagok befogadása során. A 

médiaszövegek alapvető kifejező eszközeinek (pl. mozgóképi 

nyelv, hangok) érzelmekre gyakorolt hatásának megfigyelése, 

kifejezése.  

 

Kép és hangrögzítő eszközök használatának alapszintű 

megismerése.  

 

Egyszerű cselekmény megjelenítése képsorozattal (pl. rajz, 

digitális fotó, rövid animációs film) és hangokkal.  

 

Zenehallgatás 

Magyar nyelv és irodalom: 

Olvasási stratégiák, olvasást 

megértő folyamatot segítő 

technikák ismerete, 

alkalmazása a hatékonyabb 

megértés érdekében: a 

művek szerkezeti 

jellemzőinek megfigyelése, 

a tér-idő változásainak 

felismerése.  

Az események 

sorrendjének, a mesélő 

személyének megállapítása. 

A szövegalkotás 

műveleteinek ismerete: 

anyaggyűjtés, címválasztás, 

a lényeges gondolatok 

kiválasztása, elrendezése, 

az időrend, a szöveg 

tagolása bekezdésekre. 

Fogalmazásíráskor a 

megfelelő nyelvi eszközök 

alkalmazása. 

 

Erkölcstan: Erkölcs és 

erkölcstelenség tapasztalása 

mint példa. Szerepek a 

családon, közösségen belül. 

A jó-rossz megjelenítése a 

művészetben. 

 

Ének-zene: A teljes 

figyelem kialakításának 

fejlesztése. 

Hangszín-érzelem, 

különböző élethelyzetben 

más a hangunk. 
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Dráma és tánc:A 

mese/történet helyszíneinek 

és szereplőinek sorba 

vétele. A mese/történet 

szereplőinek beazonosítása, 

illetve viszonyaik 

meghatározása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Animáció, jelmez, smink, díszlet, fény, cselekmény, vágás, zene, zaj, 

zörej, csend, emberi hang. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A média társadalmi szerepe, használata 

A média működési módja, mediális 

információforrások megbízhatósága 

Órakeret  

2 

  10% - 

Előzetes tudás 

A médiaszövegek emberek által mesterségesen előállított 

tartalmak. A személyes közvetlen kommunikáció és a 

közvetett kommunikáció közötti alapvető különbségek 

felismerése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Kritikai gondolkodás fejlesztése. A mediális 

információforrások megbízhatósága megítélésének 

fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismerkedés a média társadalmi funkcióival, működésmódjával.  

 

A szűkebb környezet médiahasználatának megfigyelése alapján 

beszélgetés egyes médiaszövegek (pl. hírműsor, internetes honlap, 

televíziós sorozat, rajzfilm, film, könyv, újság) hétköznapokban 

betöltött szerepéről, funkciójáról.  

 

A médiakörnyezet szereplőinek azonosítása: médiatartalom-

előállítók és a fogyasztók/felhasználók. 

 

Médiaszövegek értelmezése alapján feltevések, állítások 

megfogalmazása a szöveg keletkezésének hátteréről, az 

alkotó/közlő szándékáról (a korosztálynak megfelelő reklámok, 

videojátékok, internetes portálok, animációs filmek, filmek 

segítségével). 

 

Annak felismerése, hogy a médiakörnyezet szereplői a tartalmat 

előállítók csoportja és a közönség, a médiafogyasztók csoportjai. 

 

A hírműfajhoz kapcsolódó meghatározó tevékenységek (pl. 

újságíró, fotóriporter) azonosítása, főbb elemeinek megismerése. 

 

Médiaszövegek megbízhatósága: irányított beszélgetés a hír-álhír 

témakörről konkrét médiaszövegek alapján.  

 

Információk összegyűjtése, értelmezése, feldolgozása (pl. 

szövegalkotás) megadott szempontok (pl. közlő szándéka, 

célcsoport) alapján. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: Az 

életkornak megfelelő 

globális, 

információkereső, 

értelmező és reflektáló 

olvasás. 

Az információk 

keresése és kezelése. 

Különböző 

információhordozók a 

lakóhelyi és az iskolai 

könyvtárban. 

Mások véleményének 

megértése, elfogadása a 

vita során. Vélemények 

összevetése, 

különbségek és 

hasonlóságok 

megfigyelése, 

felismerése és kritikája. 

 

Erkölcstan: önálló 

gondolat vállalása, 

véleménynyilvánítás, 

mások gondolatai 

alapján, építő jellegű 

vitakultúra kialakítása; 

gondolatszabadsággal 

való ismerkedés.  
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Ismerkedés a kereskedelmi kommunikáció (reklám) 

sajátosságaival, a reklámok megjelenésének változatos helyeivel, 

formáival. A reklámok működése (hatáskeltés) néhány fontos 

eszközének megfigyelése konkrét reklámok tanulmányozásán 

keresztül. Reklámkészítés (pl. egyszerű reklámszövegírás, 

plakátkészítés, reklámot megjelenítő szerepjáték) annak 

érdekében, hogy reflektált viszony alakuljon ki a reklámozás 

céljáról és eszközeiről. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Médiatartalom-előállító, médiafogyasztó, információ, hír, álhír, 

hírműsor, újság, újságíró, reklám, reklámfilm, tudatos fogyasztás, 

médiahasználat. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A média társadalmi szerepe, használata 

Tájékozódás a világhálón, a virtuális 

terekben, biztonságos internethasználat 

Órakeret  
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  10% 1 

Előzetes tudás 
Alapszintű ismeretek az internethasználatban rejlő 

lehetőségekről, illetve kockázatokról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az életkornak megfelelő, biztonságos tájékozódás és 

közlekedés kialakítása az online környezetben, a virtuális 

terek használata során.  

Az internethasználat és mobiltelefon-használat 

lehetőségeinek és kockázatainak tudatosítása. Kreatív, 

kritikus internethasználat fejlesztése. Az online 

közösségekben való részvétel kockázatainak, viselkedési 

szabályainak, kommunikációs jellemzőinek tudatosítása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A közvetlen kommunikáció jelzéseinek és az online 

kommunikáció, jellegzetességeinek összehasonlítása 

meghatározott szempontok (pl. kapcsolatteremtés, önkifejezés, 

véleménynyilvánítás) alapján (pl. szerepjáték keretében). A 

személyes kommunikáció és az online kommunikáció 

különbségeinek tudatosítása. 

 

Saját és szűkebb környezet internethasználatának 

megfigyelése, internetes tevékenységek megjelenítése (pl. 

szerepjáték) különböző formában. 

 

Az internet- és mobilhasználat legfontosabb (pl. biztonságot 

eredményező) szabályainak megismerése különböző 

eszközökkel (pl. kártyajáték, egyszerű társasjáték).  

 

Magyar nyelv és irodalom: 

A művek tanulságainak 

értelmezése a saját 

szerepünkre, helyzetünkre a 

mindennapi életünkben, 

példa bemutatása, mindezek 

kifejezése más eszközzel is 

(pl. drámajátékok). 

A könyvtár mint 

információs központ, a 

tanulás bázisa, segítője. 

Levélírás, levélcímzés. 

Rövid szöveges üzenetek 

megfogalmazása. 
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Az életkori sajátosságokhoz igazodó kreatív internethasználat 

lehetőségeink tudatosítása. (pl. gyermekbarát honlapok 

böngészése). 

 

Ismerkedés a világháló felépítésével és működésének 

alapjaival beszélgetés és játékos gyakorlatokon keresztül. 

 

Az online közösségekben való viselkedési szabályok, 

kommunikációs szokások, és ezek szerepének megismerésére. 

 

 

 

 

 

 

Az internet veszélyei 

Adatok, információk 

gyűjtésének, célszerű 

elrendezésének módjai. 

 

Erkölcstan: Haver, barát, 

társ, csapattag, internetes 

kapcsolatok. 

Konfliktusmegoldás, közös 

szabályalkotás és annak 

elfogadása mint érték. 

Baráti társaság összetartó 

ereje és a virtuskodás 

értéke/bátorság, 

vakmerőség. 

Játék, közösségi élet az 

interneten. 

 

Környezetismeret: a helyes 

önismeret kialakításának 

megalapozása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Személyes kommunikáció, online kommunikáció, www, e-mail, 

mailfiók, profil, like-jel, keresőmotor, flash játék. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Mikro- és makrotér 
Órakeret  

11,5 

  10% - 

Előzetes tudás Tárgyfajták, épülettípusok, térfunkciók felismerése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tapasztalatok szerzése a térformálás, térlehatárolás, 

térszervezés területén. Térkapcsolatok, térbeli viszonyok, 

térbeli tagolódások létrehozása, installációs és ábrázoló, 

kifejező céllal. Megfigyelő és elemző képesség 

fejlesztése. Tárgytervezés, -szerkesztés, -alkotás, 

konstrukciók létrehozása különböző anyagokból és 

célokra. Anyagok és eljárások ismerete; a tervezői attitűd 

és alkalmazkodó képesség fejlesztése a tárgy 

rendeltetésének, használójának szem előtt tartásával, a 

megfelelő anyag- és eszközválasztással. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Különböző épületek fotóinak csoportosítása megadott szempontok 

szerint (pl. rendeltetés, anyag, méret, elhelyezkedés, kor, díszítettség, 

fényviszony). 

 

Megadott célt szolgáló kis tér (pl. váró-, lakótér, pince, fülke, raktár, 

dühöngő) tervezése a kiválasztott épület lakójának (pl. tulajdonos, 

tulajdonos gyermeke, őr, takarító, vendég, kertész, háziállat, kísértet, 

szerzetes, zenész, festő, orvos), majd a térhez tartozó, kapcsolódó 

tárgyak némelyikének elkészítse (pl. kulcs, tükör, függöny, polc, 

szék, csizma, kanna, tál, lámpa). 

 

Ismert funkció (pl. lakás, iskola, orvosi rendelő, mozi) saját ötlet 

alapján elképzelt változatának megtervezése, elkészítése makettben, 

az elkészült makettekből közösen településszerkezet (pl. falu, 

városrész) kialakítása, egyszerű „terepasztal” megépítése. 

 

Példák, fotók, gyűjtése eltérő érzelmi hatást (pl. hétköznapi, 

ünnepélyes, titokzatos, rideg, sejtelmes, szorongató, emelkedett 

félelmetes, vidám) kiváltó terekről (pl. templom, iroda, park, szoba, 

lift, állványzat, zuhanyfülke, labirintus). 

 

A terekhez kapcsolódó hangok, zenék, zörejek (pl. madárcsicsergés, 

jármű-zaj, beszéd, nyikorgás, zene, hegedű, dob) gyűjtése, s a 

gyűjtött hanganyag felhasználásával, valós, hangzó terek létrehozása, 

megépítése az adott tartalomnak megfelelő anyag és 

méretválasztással (pl. karton, fonal, kóc, vászon, fém, vessző, csuhé, 

agyag, drót, fa). 

Matematika: Tárgyak 

tulajdonságainak 

kiemelése (analizálás); 

összehasonlítás, 

azonosítás, 

megkülönböztetés; 

osztályokba sorolás. 

Adott objektum más 

nézőpontból.  

Tájékozódás a világ 

mennyiségi 

viszonyaiban.  

 

Dráma és tánc: a 

színház formai elemei, 

látott előadásban, illetve 

alkalmazása saját 

rögtönzésekben.  

 

Környezetismeret: az 

anyagfajták 

megmunkálhatósága, 

felhasználásuk. 

 

Ének-zene: Azonosság, 

hasonlóság, variáció 

felismerése. Ritmus-

hangszerek, ritmikai 

többszólamúság.  
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tértervezés, -szerkesztés, -alkotás, konstrukció, funkció, szerkezet, 

térkapcsolat, térbeli tagolás, tervezői attitűd, település, épület, építmény, 

alaprajz. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Tárgyak és használatuk 
Órakeret  

11,5 

  10% - 

Előzetes tudás 

Egyszerű hagyományos és kézműves technikai fogások 

ismerete. A tárgyalkotó folyamat lépéseinek alkalmazása. 

Egyszerűsítés, díszítés. Hétköznapi és művészi, kultikus 

tárgyak felismerése, csoportosítása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Régi és mai használati és díszedények megfigyelése, 

csoportosítása, összehasonlító elemzése vizuálisan 

(látvány, fotó, rajzi elemzés) és verbálisan. Gyakorlati és 

érzelmi szempontok megfogalmazása a tárgyakkal való 

kapcsolatban. Közvetlen környezetünk tárgyainak, 

szerkezeteinek megfigyelése, megadott szempont szerinti 

vizsgálata. Redukciós képesség fejlesztése. 

Komponálóképesség fejlesztése felületen és térben. A 

színek dekoratív, díszítő hatásának megismerése és 

alkalmazása, funkciónak megfelelő színválasztás és 

díszítés. A csomagolás tervezési szempontjainak 

megismerése és alkalmazása, a csomagolás gyakorlati és 

érzelmi szempontjainak megismerése. Vizuális 

ritmusérzék fejlesztése. Különböző kultúrák iránti 

nyitottság kialakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A különböző kultúrákban, korokban használatos tárgyak, eszközök 

összehasonlítása a mai tárgyakkal, eszközökkel (pl. épületek, 

járművek, szerszámok, edények, bútorok, öltözet, ékszer) a hasonló 

és eltérő vonások elemzése, értelmezése. 

 

Tárgytervezés (pl. jármű, bútor), tárgyalkotás (pl. öltözet kiegészítő, 

játék) a megismert kézműves technikákkal (pl. nemezelés, 

agyagozás, fonás, szövés, batikolás), a kortárs iparművészet 

felfogásában. 

 

A közvetlen környezetben található anyagok környezettudatos 

felhasználásával, meghatározott funkcióra (pl. irányjelző, hangosító), 

működésre képes egyszerű szerkezet (pl. játék, modell) létrehozása.  

Az elkészült tárgyak, szerkezetek használatuknak megfelelő és 

tulajdonosukra utaló díszítése. 

 

Csomagolás tervezése, kivitelezése valós vagy képzeletbeli tárgy, 

dolog (pl. ecset, muffin, buszjegy, cipő, csoki, időbe látó készülék, 

csodaszappan, fűmag, életelixír, varázsfonal) számára, oly módon, 

hogy a csomagolás formája és díszítése utaljon a tárgy sajátosságára. 

Matematika: 

tájékozódás az időben. 

 

Erkölcstan: a múlt és a 

jelen életviszonyai 

közötti különbségek. 

 

Dráma és tánc: Kreatív 

játékok tárgyakkal, 

tárgyak nélkül. A 

tárgyak használata 

ismétléssel, lassítással, 

gyorsítással stb. vagy 

nem rendeltetésszerű 

használatuk.  
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tárgyalkotás, tárgytervezés, díszítés, csomagolás, vizuális ritmus, díszítés, 

szerkezet, felület, stilizálás. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei akét 

évfolyamos ciklus 

végén 

 Az alkotásra, megfigyelésre, elemzésre vonatkozó feladatok életkornak 

megfelelő értelmezése. 

 Élmény- és emlékkifejezés, illusztráció készítése; síkbáb és egyszerű 

jelmez készítése; jelek, ábrák készítése; egyszerű tárgyak alkotása.  

 Az újként megismert anyagok és eszközök, technikák az 

alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos 

anyag- és eszközhasználata. 

 A legismertebb formák, színek, vonalak, térbeli helyek és irányok, 

illetve komponálási módok használata, látványok, műalkotások 

olvasásába is beépítve.  

 Téralkotó feladatok során a személyes preferenciáknak és a funkciónak 

megfelelő térbeli szükségletek felismerése. 

 A szobrászati, festészeti, tárgyművészeti, építészeti területek közötti 

különbségek további differenciálása (pl. festészeten belül: arckép, 

csendélet, tájkép). 

 Látványok, műalkotások megfigyeléseinek során kialakult gondolatok, 

érzések elmondására a tantervben meghatározott legfontosabb fogalmak 

használatával, az életkornak megfelelően. 

 Különböző típusú médiaszövegek felismerése, a médiatartalmak közötti 

tudatos választás. 

 A médiaszövegekhez használt egyszerű kódok, kreatív 

kifejezőeszközök és azok érzelmi hatásának felismerése. 

 Kép- és hangrögzítő eszközök használata elemi technikáinak ismerete. 

Az elsajátított kifejezőeszközök segítségével saját gondolatok, érzések 

megfogalmazása, rövid, egyszerű történet megformálása. 

 A médiaszövegek előállításával, nyelvi jellemzőivel, használatával 

kapcsolatos alapfogalmak elsajátítása, helyes alkalmazása élőszóban. 

 A média alapvető funkcióinak (tájékoztatás, szórakoztatás, 

ismeretszerzés) megismerése.  

 A médiaszövegekben megjelenő információk valóságtartalmának 

felismerése.  

 Az életkorhoz igazodó biztonságos internet- és mobilhasználat 

szabályainak ismerete, alkalmazása. A hálózati kommunikációban való 

részvétel során fontos és szükséges viselkedési szabályok elsajátítása, 

alkalmazása. Életkorhoz igazodó fejlesztő, kreatív internetes 

tevékenységek megismerése. 
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TECHNIKA 

4. évfolyam 

ÉVES ÓRASZÁM 4. ÉVF: 36 ÓRA 

KERETTANTERVBEN TARTALOMMAL  :32,5 ÓRA 

KIDOLGOZÁSRA VÁRÓ: 3,5 ÓRA 

 

A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja a 3–4. évfolyamon, hogy a 

kulcskompetenciák további fejlesztésével a gyermek bővítse az életkori sajátosságainak 

megfelelő szinten az őt közvetlenül körülvevő világról szerzett tapasztalatait és ismereteit. A 

mindennapok gyakorlatában egyre inkább nélkülözhetetlen életviteli ismeretek mellett a 

kézügyesség és az alkotó fantázia fejlesztésével a gyermekek az örömteli tanulásra és 

munkavégzésére kapnak ösztönzést. Egyre alaposabban és egyre többet ismernek meg az 

erkölcsi értékekből, a megőrzendő szokásokból, a nemzeti hagyományokból, a magyar 

kultúrából. A tevékenységek közbeni magatartási szabályok betartása különösen fontos, ez 

megalapozza az emberek közötti kapcsolatok, illetve a társadalmi érintkezés bonyolult 

illemszabályainak elsajátítását. Az önállóságra törekvés ösztönzése új tanulási-tanítási 

módszerek alkalmazását igényli, amelyekhez az egyéni munkálkodás mellett csoportmunka is 

szükséges. Javarészt még bemutatás utáni mintakövetéssel készülnek a munkadarabok, de 

egyre önállóban, a saját műveleti sorrendet is követve. A kivitelezés során a kézügyesség, a 

mozgáskoordináció, a testtartás, az erőkifejtés továbbfejlesztése közben az anyag, a forma, a 

szerkezet, a funkció és az esztétikum összefüggései is érvényesülnek. Kiemelten fontos cél a 

helyes munkafogások és a célszerű, balesetmentes szerszámhasználat betartása. A folytatódó 

népi tárgyalkotó tevékenységek a már megismert anyagok felhasználását, a művészi kifejezés 

sokféleségét tükrözik. A szókincs bővítése és a szaknyelvi elemek használata továbbra is 

játékos keretek közt történik. Mindeközben a műszaki rajzi ismeretek megalapozása is 

elkezdődik. 

Az önkiszolgálás és a segítő tevékenységek az életkornak megfelelően, a családi és 

közösségi munkamegosztás keretei közötti tudatos feladatvállalással fejlődnek tovább. Egyre 

határozottabb fejlesztési cél az egészség- és környezettudatos életvitel megalapozása. 

A közlekedési kultúra a gyalogos közlekedés alapvető szabályainak készségszintű 

alkalmazása után a kerékpáros és a tömegközlekedésben való önálló részvétellel, a biztonságos 

közlekedés magatartási követelményeinek elsajátításával gazdagodik. 

A közösségi munka, a közösségi szerepek további gyakorlása az egyéni együttműködési 

készség és a csoportkoherencia fejlődését szolgálja. 

 

 

Tematikai egység 1. Család, otthon, háztartás Órakeret 6 

  10% 1 
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Előzetes tudás 

Közvetlen tapasztalatok megfogalmazása a családról és 

tevékenységeinek szerepéről. 

Egészséges családi munkamegosztás és elemi munkaszokások ismerete. 

Cselekvő hozzáállás, személyes felelősségvállalás példáinak ismerete. 

Odafigyelés a környezetre, együttműködés a családi és az iskolai 

közösségben. 

Természeti, társadalmi és technikai környezetünk és a megtapasztalt 

természetátalakító munkák alapvető ismerete. 

Információszerzés a problémák megoldására irányuló tevékenységekkel 

kapcsolatban, és a kapott információk felhasználása. 

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Értékek közvetítése által a pozitív akarati tulajdonságok fejlesztése. 

Az elvárt jó magatartási elemek (engedelmesség, alkalmazkodás, 

udvariasság) gyakoroltatása és a tulajdonságok tárházának bővítése 

(önállóság, határozottság, segítőkészség, közösségi érzés, másokon való 

segítés, tolerancia) a tevékenységek végzése közben. 

Elvárások, normák megfogalmazása, közösségi egyeztetése, betartásuk 

elvárása, az együttműködés és egymás munkájának jó szándékkal 

történő értékelése, érzések és ellenérzések építő jellegű kifejezése, a 

vélemények nyílt közlése, egyszerű indoklása. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

1.1. Önkiszolgálás, vendéglátás 

Az életkornak, fejlettségnek megfelelő, különböző élethelyzetekben 

történő önkiszolgáló tevékenység gyakorlása. 

Egyszerű hideg étel (pl. szendvics, hidegtál) elkészítése. Teafőzés. 

Vendéglátás. Néhány egyszerű vendégváró étel, csemege 

elkészítése. 

Asztalterítés és tálalás szabályai. Szalvétahajtogatás. 

Környezetismeret: 

család, rokonság, 

hétköznapok és 

ünnepi alkalmak, 

emberi test, 

egészséges életmód. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegértés, 

szövegalkotás, 

szaknyelv használata, 

beszédkultúra, 

kommunikáció.  

 

Matematika: 

problémamegoldás, 

számok, 

alapműveletek, 

1.2. Családi ünnepek 

Ünneplés a családban. Családi szokások és hagyományok. 

Az ünnep hangulatát kifejező dekoráció készítése. 

Ajándékkészítés, csomagolás. Az ajándékozás módja, formája. 

1.3. Gazdálkodás a háztartásban 

Takarékosság alapanyaggal, energiával, idővel, pénzzel, fogyasztási 

cikkekkel. 

Bevételek, kiadások. Zsebpénz kezelése, beosztása. 

1.4. Egészségünk 
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Egészség és betegség fogalma. Betegségek tünetei. Betegségek 

elleni védekezés módjai. Betegápolás (egyszerű gondozási 

műveletek). 

Egészségkárosító és környezetszennyező hatások a háztartásban. 

Megelőzés, kármentesítés. 

Elemi elsősegély-nyújtási ismeretek. 

Segélyhívószámok (mentők, tűzoltók, rendőrség). A telefonos 

segélyhívás szabályai. 

becslés. 

 

Erkölcstan: egészség 

és környezeti hatások, 

önismeret, felelősség, 

példakép, 

kapcsolatépítés, 

kapcsolattartás. 

1.5. Önismeret 

Önismeret, felelősségvállalás, tudatosság a munkák végzésekor. 

Önellenőrzés, hibák javítása. 

1.6. A háztartásban használt vegyszerek 

A háztartásban használt vegyszerek (pl. tisztítószerek, 

kozmetikumok, festékek, ragasztók) használati utasításainak 

tanulmányozása. 

Környezetbarát termékek előnyben részesítése. Házi praktikák 

gyűjtése, ismertetése. 

Vendéglátás (Előkészületek) 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Életvitel, élettér, élővilág, tárgyi (épített) környezet, gazdálkodás, 

költségvetés, bevétel, kiadás, megtakarítás, zsebpénz, szolgáltatás, 

segélyhívószám, mentő, tűzoltóság, rendőrség, mosószer, tisztítószer, 

használati utasítás, egészség, betegség, járvány, betegápolás. 

 

 

Tematikai 

egység 
2. Tárgyi kultúra, technológiák, termelés 

Órakere

t 

16,

5 

  10% - 

Előzetes tudás 

A feladatmegoldáshoz szükséges információk szerzése és 

célszerű felhasználása. 

Tárgyak elkészítése segítséggel, mintakövetéssel. 

Eszközök biztonságos alkalmazása, tapasztalatok 

megfogalmazása. Természetes anyagok felismerése. 

 

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

Tapasztalatszerzés a tárgyak, modellek készítéséhez 

felhasznált anyagokról, eszközökről, technológiákról. A 

tapasztalatok megfogalmazása, rögzítése. 

Mintakövetéssel a feladat végrehajtási lépéseinek 

megtervezése, a szükséges idő, anyag, munkamennyiség 

becslése. 
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A tevékenységhez használt szöveges, rajzos és képi minta 

követéséből származó egyszerű utasítások, tervek 

végrehajtása. 

Figyelem és elővigyázatosság; a tervezett és az aktuálisan 

végzett tevékenységgel kapcsolatos veszélyérzet kialakítása, 

törekvés a biztonságra. 

A tevékenységhez kapcsolódó baleseti veszélyek és más 

biztonsági kockázatok felismerése és megelőzése, a 

segítségnyújtás lehetőségeinek ismerete. 

Az eszközök célnak és rendeltetésnek megfelelő, biztonságos 

használata. Kézügyesség, mozgáskoordináció, jó testtartás, 

megfelelő erőkifejtés képességének fejlesztése. 

Munka közbeni célszerű rend, tisztaság fenntartása, törekvés 

a takarékosságra. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

 

2.1. Ismerkedés a felhasznált anyagok tulajdonságaival 

Anyagvizsgálat szemrevételezéssel, tapintással, szaglással. 

Az anyagok felhasználási lehetőségeiket befolyásoló 

tulajdonságai. 

Környezetismeret: 

anyagi 

tulajdonságok. 

 

Matematika: 

mérés, becslés, 

szerkesztés. 

 

Vizuális kultúra: 

rajzeszközök 

használata, 

épületek jellemzői. 

 

Erkölcstan: 

Szellemi termékek 

az emberiség 

szolgálatában. 

A tudás hatalma. 

A világ 

megismerése. 

Tárgyaink világa. 

A világ öröksége. 

 

2.2. Tárgyak készítése, technológiák elsajátítása 

Kézi varrás és hímzés eszközei (varrótű, hímzőtű, 

varrócérna, hímzőcérna, szabóolló, gyűszű), alapöltései 

(előöltés, tűző öltés, pelenkaöltés), díszítőöltések (pl. 

száröltés, láncöltés, laposöltés, keresztöltés, gobelin-

öltés), hímzések gyakorlása. 

Szabás előrajzolással, minta vagy sablon alkalmazásával. 

Munkadarab készítése választott népi minta szerinti 

díszítőöltésekkel. 

Körmönfonás, szalagszövés. Textilek készítése fonalból 

szövéssel. 

Szövött anyagok, filcanyagok felhasználása. 

Ujjbábok készítése. 

Egyszerű használati tárgyak, dísztárgyak, játékok, 

ajándékok készítése természetes anyagok, papír, textil, 

bőr, fa, fonal, fémdrót, illetve maradék- vagy 

hulladékanyagok, -tárgyak felhasználásával minta vagy 

rajz alapján. 

Mérés, előrajzolás, méretre alakítás gyakorlása. 

Épületmakett és járműmodell készítése különféle 

anyagokból, vagy konstrukciós játékok (pl. faépítő, 
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fémépítő, Lego) felhasználásával minta, kép, illetve rajz 

alapján. 

A munkahely célszerű rendjének fenntartása. 

Baleset-megelőzés. Kéziszerszámok biztonságos 

alkalmazása, tárolása, veszélyforrások felismerése 

tárgykészítés közben, segítségnyújtás. 

2.3. Ismerkedés a műszaki ábrázolás elemeivel 

Mérés eszközei, használatuk. Méretazonosság 

megállapítása. 

Vonalfajták (vastag, vékony, folytonos, szaggatott, 

pontvonal). 

Körvonalrajz, alaprajz, vázlatrajz felismerése, készítése. 

 

2.4. A technika vívmányainak mindennapi használata 

A háztartásban lévő eszközök, berendezések és a 

megismert egyszerű termelési (készítési) folyamatok, 

valamint fogyasztási cikkek azonosítása. 

Neves magyar, illetve külföldi találmányok, feltalálók. 

Technikatörténeti érdekességek. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Anyag, alapanyag, termék, szerszám, fizikai tulajdonság, technológiai 

tulajdonság, anyagvizsgálat, termelés, makett, modell, minta, 

körvonalrajz, alaprajz, méret, mérés, veszélyforrás, baleset, 

segítségnyújtás. 

 

 

Tematikai egység 3. Közlekedés Órakeret  4 

  10% 1,5 

Előzetes tudás 

Az úttesten való átkelés szabályainak fegyelmezett és 

tudatos alkalmazása. Helyes viselkedés csoportos 

közlekedési helyzetben. 

A gyalogosok közlekedését szabályozó elemi közlekedési 

jelzések, táblák, lámpák, útburkolati jelek ismerete. 

Viselkedési normák, illemszabályok ismerete a helyi 

közösségi közlekedésben. 

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A biztonságos, fegyelmezett, tudatos gyalogos közösségi 

közlekedési magatartás és szokások megszilárdítása. 

A közösségi közlekedési környezet és a gyalogos 

közlekedési szabályok ismerete. 
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Figyelem és elővigyázatosság; a közlekedéssel 

kapcsolatos veszélyérzet kialakítása, törekvés a 

biztonságra. 

A közlekedési balesetek lehetséges okainak felismerése, a 

megelőzés, az elhárítás és a segítségnyújtás 

lehetőségeinek megismerése és gyakorlása. 

A kerékpár felépítésének és működésének megismerése. 

Kerékpározás forgalomtól elzárt területen és 

kerékpárúton. 

A városi, országúti, vasúti, vízi és légi közlekedés 

szerepének átlátása, eszközeinek megismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

3.1. Gyalogos közlekedési ismeretek 

A gyalogos közlekedés szabályai, lakott területen és lakott 

területen kívüli közlekedés. A gyalogos közlekedés elsőbbségi 

helyzetei. 

Közlekedési terepasztal készítése természetes anyagok, 

hulladéktárgyak és egyéb építőelemek (pl. konstrukciós játékok – 

faépítő, Lego) felhasználásával, közlekedési szituációk 

megjelenítéséhez. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

beszédértés, 

szaknyelvhasználat, 

szövegértés, 

piktogramok. 

 

Környezetismeret: 

lakóhelyismeret, 

térképismeret. 

 

Erkölcstan: 

közlekedési morál, 

udvariasság, 

kommunikáció. 

3.2. Kerékpározási alapismeretek 

A kerékpár részei, működése, közlekedésbiztonsági állapota, 

kötelező felszerelési tárgyai, biztonsági eszközök. 

Közlekedés lakó-pihenőövezetben, kerékpárúton. A kerékpárút 

közlekedési jelzései. Jelzőtáblatípusok – elsőbbséget jelző táblák, 

veszélyt jelző és tilalmi táblák. Az úttest részei. Útburkolati jelek. 

Kerékpárosok és gyalogosok viszonya a közösen használt 

területeken. 

3.3. Közösségi közlekedés és morál a tömegközlekedésben 

Viselkedési normák a közlekedési környezetben. 

Jegyvásárlás, jegykezelés, leszállási szándék jelzése. 

Balesetmentes, fegyelmezett viselkedés a helyi közlekedési 

járműveken.  

3.4. Közlekedési eszközök, környezet- és egészségtudatos 

közlekedés 

A szárazföldi, vízi és légi közlekedés eszközei. 

Közlekedési környezetünk veszélyforrásai: figyelmetlenségből, 

szabályok be nem tartásából fakadó balesetveszély, 

levegőszennyezés. 
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Egészségünk és a gyalogos, ill. kerékpáros közlekedés közötti 

kapcsolat.  

KRESZ 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Úttest, kerékpárút, gyalogos forgalom, fényjelző készülék, alul- és 

felüljáró, útburkolati jel, közösségi (tömeg)közlekedés, helyi és helyközi 

közlekedés, kerékpározás, forgalomtól elzárt terület, irányjelzés, 

bekanyarodás, károsanyag-kibocsátás, légszennyezés, védőfelszerelés, 

biztonsági szabály, udvariassági szabály. 

 

 

Tematikai egység 
4. Közösségi munka, közösségi 

szerepek 
Órakeret 

6 

  10% 1 

Előzetes tudás 

A családi, baráti, iskolai és egyéb közösségi 

rendezvényeken szerzett élmények és gyakorlati 

tapasztalatok. 

Néhány szokás, hagyomány ismerete. 

A megbeszélt öltözködési és viselkedési szabályok 

betartása. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Kulturált ünneplés. 

Közös értékek, szokások, hagyományok őrzése. 

A szabadidő hasznos eltöltésének tudatosítása. 

Az ünnepre való felkészülés, ünneplés, ünneplés utáni 

teendők végzésének természetes és megőrzendő 

szokásként való kezelése. 

Ismerkedés a tervezés, szervezés, irányítás, vezetés 

feladataival, folyamatos kommunikáció, egyeztetés. 

Alkalmassá tétel a feladatok megosztására, részfeladatok 

egyre önállóbb végrehajtására. 

A kockázati tényezők felismerése, mérlegelése. 

Munkavégzés egyénileg és csapatban. 

A tapasztalatok (eredményesség és etikus magatartás) 

értékelése, elemzése, s ezek megszívlelése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

4.1. Iskolai és osztályrendezvények 

Iskolai és osztályrendezvények (pl. Mikulás, Karácsony, Farsang, 

Anyák napja, Gyermeknap, osztálykirándulás, sportnap, 

játszódélután, nemzeti ünnepek) előkészítése. A helyszín 

Környezetismeret: 

szokások, 

hagyományok, jeles 
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berendezésével, az ünneplés lebonyolításával kapcsolatos 

tudnivalók. 

A szükséges kellékek (meghívó, programfüzet díszletek, jelmezek 

stb.) előállítása vagy beszerzése. 

A biztonságos környezet megteremtése. 

A közös tapasztalatok megbeszélése, az átélt érzések 

megfogalmazása. 

napok, családi és 

közösségi ünnepek. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegalkotás, 

egyszerű tipográfiai 

eszközök használata.  

 

Erkölcstan: 

hagyományok, 

szokások, ünnepek, 

élmények 

feldolgozása. 

4.2. A közösségért végzett munka 

A közösségi tér alakítása: teremdekoráció, faliújság készítése. 

Az iskola esztétikus, harmonikus külső és belső környezetének 

alakítása. 

A munka megszervezése, lebonyolítása, értékelése. 

Családi rendezvények 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Közösségi munka, közösségi szerep, rendezvény, ünnep, 

munkaszervezés, programszervezés. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

két évfolyamos 

ciklus végén 

Mindennapokban nélkülözhetetlen praktikus ismeretek – háztartási 

praktikák – elsajátítása és begyakorlása. 

Használati utasítások értő olvasása, betartása. 

Sikerélmények (a felfedezés és önálló próbálkozás öröme, a motiváló 

hatás érvényesülése tárgyalkotáskor). 

A hétköznapjainkban használatos anyagok felismerése, tulajdonságaik 

megállapítása érzékszervi megfigyelések és vizsgálatok alapján, a 

tapasztalatok megfogalmazása. 

Egyszerű tárgyak elkészítése mintakövetéssel. 

Munkaeszközök célszerű megválasztása és szakszerű, balesetmentes 

használata. 

A gyalogosokra vonatkozó közlekedési szabályok tudatos 

készségszintű alkalmazása. 

A kerékpár használatához szükséges ismeretek elsajátítása. 

Aktív részvétel, önállóság és együttműködés a tevékenységek során. 

Elemi higiéniai és munkaszokások szabályos gyakorlati alkalmazása. 
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ERKÖLCSTAN 

4. évfolyam 

ÉVES ÓRASZÁM 4. ÉVF: 36 ÓRA 

KERETTANTERVBEN TARTALOMMAL  :32,5 ÓRA 

KIDOLGOZÁSRA VÁRÓ:  3,5 ÓRA 

 

 

9–10 éves koruk körül társas életük és mentális képességeik változását megalapozó jelentős 

biológiai átalakuláson mennek keresztül a gyerekek. Ez teszi képessé őket arra, hogy 

figyelmüket irányítsák, terveket készítsenek és önmagukra is reflektáljanak. E változások jó 

lehetőséget kínálnak a testi és lelki egészségre neveléshez, a hazafias nevelés, valamint a 

családi életre nevelés különféle témáinak feldolgozásához – a tanulási formákat pedig jól össze 

lehet hangolni az anyanyelvi kommunikációs kompetencia aktuális fejlesztési céljaival. 

Ebben az életszakaszban erősödik meg a gyerekekben a szabályok elfogadásának belső 

késztetése, ami a közösségi szabályok megalkotásában és betartásuk ellenőrzésében való 

részvétel gyakorlása révén jó kiindulási pontot ad az állampolgárságra és demokráciára 

nevelés megalapozásához. 

Az írás-olvasás alapvető készségeinek elsajátítását követően ebben az időszakban már 

ráépülhet az alapkészségek bázisára a digitális kompetenciafejlesztés néhány eleme – 

elsősorban hangfelvételek, képek és videók készítése, illetve lejátszása, valamint képek 

szerkesztése és rövid szövegek alkotása számítógép segítségével – az erkölcstan óra 

tevékenységeihez kapcsolódóan. 

Bár ebben az életszakaszban nő a szóbeliség súlya az önkifejezésben, a foglalkozások 

témakörei még mindig jó lehetőséget kínálnak az esztétikai-művészeti tudatosság és 

kifejezőképesség fejlesztésére – immár kiegészülve a szöveges-dramatikus és bábjátékos 

formák alkalmazásával. 

9–10 éves korban nagymértékben erősödik a gyerekek realitásérzéke, növekszik 

áttekintő, absztraháló, analizáló-szintetizáló képességük. Érzelmi életük is sokat változik. 

Megszűnik a kisgyerekkori „álomszerű” lét. Az öntudatra ébredést, a külső és a belső világ 

szétválását gyakran egyedüllétként élik át. Az ebből fakadó magányosság és feszültség 

feloldásában sokat segíthetnek nekik azok a szabad beszélgetések, amelyek az erkölcstan órák 

egyik legfontosabb munkaformájának tekinthetők. Bár a rajzolás-festés-mintázás még mindig 

sokak számára az önkifejezés kedves formája, az egyre összetettebbé váló érzések és 

gondolatok kifejezésére fokozatosan alkalmasabbá válik a beszéd. Fontos azonban 

hangsúlyozni, hogy az órai beszélgetések csak akkor lesznek valóban személyiségformáló 

hatásúak, ha légkörük feszültségmentes, mindenki számára elfogadó – és őszinteségének 

csupán a többiek tiszteletben tartása szab korlátot, ami hosszabb távon a kulturált vita 

szabályainak elsajátítását jelenti.  

Ebben az életszakaszban a felnőtt minta követésének fokozatosan helyébe lép a kortárs 

minta követése, s egyre inkább a kortársak közül kerülnek ki azok, akikre a tanulók referencia 

személykénttekintenek. Ez nem csökkenti annak a fontosságát, hogy a pedagógusnak 

mindenkor hiteles erkölcsi modellt kell közvetítenie, viszont előtérbe hozza az órákon azokat a 

hétköznapi, irodalmi vagy filmbeli témákat, amelyek már nem a tündérmesékhez, hanem a 

tanulók reálisabb világához kapcsolódnak. 
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A gyerekek általában kilenc éves koruk táján kezdenek el kételkedni a korábban 

elsajátított normák, világképi elemek érvényességében, s fontos átalakuláson megy keresztül 

kritikai érzékük is. Így ebben a szakaszban már helye van az életkornak megfelelő dilemmák 

felvetésének, és az olyan jellegű értékelő beszélgetések kezdeményezésének, amelyekből 

később majd megszülethet a klasszikus erkölcsi dilemmavita. 

Mivel analizáló-szintetizáló gondolkodásuk fejlődése révén a gyerekek egyre inkább 

képessé válnak a különböző viselkedési formák és hatásaik közötti kapcsolat felfedezésére, 

ekkor már teremthetők számukra olyan valós vagy fiktív döntési helyzetek, amelyekben a 

várható következményeket mérlegelve, lelkiismeretük szavára kell hallgatniuk. 

 

 

Tematikai egység Milyen vagyok, és milyennek látnak mások? Órakeret 5 

  10% - 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

Elemi szintű gyakorlat személyek jellemzésében.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önismeret erősítése és az önelfogadás segítése.  

Az önkontroll és a szociális magatartás kialakulásának támogatása. 

A sajáton kívüli nézőpontok felvételének gyakoroltatása, értéket 

képviselő példaképek keresése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Tulajdonságaim 

Milyen külső és belső tulajdonságaim vannak? Mi változott meg 

rajtam az iskolába lépésem óta és mi nem? Mitől változnak a 

tulajdonságaim? 

Miben vagyok ügyes, és miben kevésbé? 

Milyen a kapcsolatom másokkal?  

Milyen tulajdonságaimat szeretem a legjobban? Miért? Mit nem 

szeretek magamban és miért? Mi az, amin szeretnék változtatni?  

 

Szokásaim, érzelmeim és indulataim  

Hogyan szoktam játszani? Hogyan tanulok? 

Hogyan vigyázok az egészségemre? 

Milyen feladataim vannak otthon, a családban és az iskolában? Mivel 

és hogyan töltöm a szabad időmet? 

Mit teszek, ha örülök, ha szomorú vagy dühös vagyok? Mit teszek, 

amikor önző vagyok, és mit teszek, amikor önzetlen? 

Szoktam-e segíteni a szüleimnek, a testvéreimnek és az 

osztálytársaimnak? Miben és hogyan? 

Környezetismeret: 

mitől látunk valakit 

szépnek; külső és belső 

tulajdonságok. 

 

Vizuális kultúra: 

emberábrázolás a 

művészetben; portré és 

karikatúra; emberi 

gesztusok értelmezése 

és kifejezése; 

a karakterábrázolás 

filmes eszközei; saját 

érzelmek felismerése 

és kifejezése 

mozgóképek és  

hanganyagok 

segítségével. 
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Ahogy mások látnak engem 

Mit szeretnek bennem a szüleim, a testvéreim, a nagyszüleim és más 

rokonaim? Milyennek látnak a tanáraim, a barátaim és mások? Ők 

mit szeretnek bennem és miért? Mit nem szeretnek és miért? Fontos-

e, hogy mindenki szeresse az embert? 

 

Hősök és példaképek 

Kik a kedvenc hőseim és miért? Kire szeretnék hasonlítani? 

Miben és miért? Milyen tulajdonságaimon szeretnék változni? Miért 

és hogyan tudnám ezt megtenni? 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

jellemzés készítése 

emberekről; 

vélemények 

összevetése.  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: önismeret. 

 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Külső tulajdonság, belső tulajdonság, önismeret, szokás, érzelem, indulat, 

öröm, szomorúság, düh, önzés, önzetlenség, segítőkészség, példakép. 

 

 

Tematikai egység 
Közösségben és egyedül – a társaim és én  

 

Órakeret 6 

  10% 1,5 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

A testbeszéd alapelemeinek ismerete. Személyes tapasztalatok az 

osztályközösség működéséről.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hatékony kommunikáció elemi feltételeinek tudatosítása. 

A baráti kapcsolatok létrehozásához, megtartásához és az esetleges 

konfliktusok kezeléséhez szükséges készségek fejlesztése.  

A mások kirekesztését elutasító szociális érzékenység erősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Párbeszéd 

Milyen helyzetekben beszélünk vagy beszélgetünk valakivel?  

Vannak-e a párbeszédnek szabályai? Mi segítheti, és mi gátolhatja a 

párbeszédet?  

Mi mindent tudunk jelezni egymásnak arcjátékkal, testtartással, 

hanglejtéssel? Honnan tudom, hogy pontosan megértettem-e, amit a 

másik mondani akar? Mi mindent kell figyelembe vennem ahhoz, 

hogy a másik pontosan megértse, amit közölni akarok vele?  

Hogyan beszélgetünk otthon? Mi a különbség a családi és az iskolai 

beszélgetések között? 

 

Környezetismeret: 

az emberi 

kommunikáció; 

beszéd, testbeszéd, 

arckifejezés, 

gesztusok; barátság; 

kommunikáció a 

barátok között. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: figyelem a 

beszélgetőtársra. 
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Az igazi barát 

Mitől függ, hogy kikkel vagyok szívesen együtt? Kikkel tudom 

megosztani örömeimet és bánataimat? Kinek mondhatom el a 

titkaimat? Kit nevezhetek a barátomnak? Mit tesz, és mit nem tesz 

egy igazi barát? Mi mindent tennék meg a barátomért? Mit tegyek, ha 

a barátom olyasmit csinál, amivel én nem értek egyet? 

 

Békében és haragban 

Mi a jó és fontos nekem? Mi a jó és fontos másoknak? 

Szoktam-e veszekedni vagy verekedni? Ha igen, miért? Hogyan 

alakulnak ki ilyen helyzetek, és hogyan lehetne elkerülni ezeket? 

Ki szoktunk-e utána békülni? Hogyan lehet egy összeveszés után 

kibékülni? Hogyan lehet elérni, hogy a béke tartós legyen? 

 

Elfogadva és elutasítva 

Mikor szoktam egyedül érezni magam? Milyen érzés ez? Mit 

csinálok ilyenkor?  

Honnan tudom, hogy szeretnek-e a társaim, vagy sem? Milyen lehet 

az, ha valaki úgy érzi, senki sem szereti? Milyen okai lehetnek 

ennek? Mit tegyek, ha valakivel kapcsolatban ezt tapasztalom? 

Önismereti játékok 

 

Vizuális kultúra: 

médiaszövegek 

értelmezése és 

létrehozása; a 

közvetlen és az online 

kommunikáció 

összehasonlítása. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Párbeszéd, odafigyelés, testbeszéd, arcjáték, testtartás, hanglejtés, barátság, 

öröm, bánat, titok, harag, veszekedés, kibékülés, magányosság, elfogadás, 

kirekesztés. 

 

 

Tematikai egység Az osztály és az iskola Órakeret  5, 5 

  10% 1 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

Az osztály szintjén megélt különböző tapasztalatok a tanórákhoz és 

egyéb közösségi tevékenységekhez kapcsolódóan.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai: 

Annak felismerése, hogy mindannyian többféle közösséghez tartozunk.  

Az összetartozás érzésének megerősítése az osztályon belül. 

A szabályok szerepének megértése a közösségek életében. 

A saját iskolához való kötődés érzésének erősítése. Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Közösségeim 

Milyen csoportokhoz tartozom? Mi változott ezen a téren az utóbbi 

időben? Vannak-e új közösségek az életemben? Van-e olyan 

közösség, amelyikkel szorosabbá vagy lazábbá vált a kapcsolatom? 

Mi lehet ennekaz oka?  

Mit jelent nekem a családom az életem jelenlegi szakaszában? 

Változott-e valami a kapcsolatunkban a korábbiakhoz képest? 

 

A mi osztályunk 

Mi minden kapcsol egymáshoz bennünket az osztályban? Mi a 

közös bennünk, és miben különbözünk egymástól? Milyen közös 

szokásaink vannak? Összetartó csapat vagyunk-e? Miből derül ez 

ki? Miben és hogyan tudjuk segíteni egymást? 

 

Az osztály működése 

Milyen közös szabályaink vannak az órán, a szünetben és egyéb 

helyzetekben? Ki találta ki ezeket a szabályokat? Készen kaptuk, 

vagy magunk alakítottuk ki őket? Melyik szabálynak mi a célja? 

Mennyire tartjuk be ezeket a szabályokat? Kinek jó, ha betartjuk 

őket? Mi a következménye annak, ha megszegjük a szabályokat? 

Van-e olyan szabályunk, amelyet esetleg érdemes lenne 

megváltoztatni? Hogyan lehetne ezt véghezvinni? 

 

A mi iskolánk 

Ki az iskolánk névadója, és mivel érdemelte ki, hogy iskolát 

neveztek el róla? Milyen szokások és hagyományok vannak a mi 

iskolánkban? Fontosak-e ezek?  

Vajon máshol milyenek az iskolák, és milyenek a hagyományaik? 

Lehet-e közöttük olyan, amelyet érdemes lenne átvenni? 

Osztályterem dekorálása 

Környezetismeret: 

magatartásformák, 

szabályok, viselkedési 

normák különféle 

élethelyzetekben; 

együttélés a családban; 

baráti kapcsolatok, 

iskolai közösségek. 

 

Vizuális kultúra: 

figurális alkotások 

létrehozása a 

környezetben élő 

emberek 

megjelenítésével. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

iskolai és 

osztályrendezvények; a 

közösségért végzett 

munka.  

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Csoport, közösség, csapat, összetartozás, hagyomány, szabály, 

szabályszegés, büntetés, szabályalkotás, felelősség. 

 

 

Tematikai egység Kulturális-nemzeti közösség 
Órakeret

18 óra 

9 

  10% 1 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 1890 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

A családban, az iskolában és a lakóhelyen a korábbiakban megélt, 

ciklikusan visszatérő ünnepek és szokások. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak megértetése, hogy a magyar nemzeti közösség számára fontos 

összekötő kapocs a közös nyelv, a jelképek, a ciklikusan visszatérő 

szokások és ünnepek; az ezekkel való azonosulás elősegítése.  

Annak megmutatása, hogy Magyarországon belül számos kisebbség él, 

amelyek kultúrája a nemzeti kultúrát gazdagítja. A kisebbségek 

szokásainak és ünnepeinek bemutatása, elfogadásuk természetességének 

megalapozása. 

Annak megértetése, hogy más népeknek is megvannak a maguk 

kulturális hagyományai, amelyek ugyanolyan értékesek, és számukra 

ugyanolyan fontosak, mint nekünk a mieink.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A nyelv, ami összeköt 

Milyen nyelven beszélek én, a szüleim, a nagyszüleim; milyen 

nyelven beszélnek egymással és velem? Milyen nyelvet használnak 

a szomszédaink? Hogyan kapcsol össze bennünket a közös nyelv?  

Milyen érzéseket kelt bennünk, ha valaki nem érti a nyelvet, 

amelyen mi beszélünk? És milyen érzés az, amikor mindenki más 

nyelven beszél körülöttünk? Mit lehet tenni egymás megértése 

érdekében, ha nem érjük egymás nyelvét? Hogyan lehet segíteni a 

közösség más anyanyelvű vagy nyelvi nehézséggel küzdő tagjait? 

 

Szokások és jelképek 

Milyen népszokások élnek a mai Magyarországon? Fontos-e ezek 

megőrzése?  

Milyen jelképek fejezik ki a magyarság összetartozását? Mit 

jelentenek számomra ezek a jelképek? 

 

Ünnepek 

Milyen ünnepeket tart meg a magyar családok többsége? Közülük 

melyik mennyire fontos nekem?  

Melyek a nemzeti és állami ünnepeink? Mit ünneplünk ilyenkor, és 

mit jelentenek nekem ezek az ünnepek?  

 

A Magyarországon együtt élő kulturális közösségek szokásai 

Milyen kulturális közösségek élnek Magyarországon? Miben 

különböznek ezek szokásai és ünnepei és miben hasonlítanak 

egymásra?  

 

Környezetismeret: jeles 

napok, ünnepek, helyi 

hagyományok. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom:ítéletek 

megfogalmazása, 

érvelés, vitakészség; 

mások véleményének 

megértése, elfogadása.  

 

Vizuális kultúra: 

Jelek a mindennapi 

életben; különböző 

kultúrák tárgyi 

világával való 

ismerkedés; 

a viselkedés szabályai 

az online 

közösségekben; 

kommunikációs 

szokások.  

 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 

Más kultúrák – más szokások – más ünnepek 

Milyen érdekes szokásokat ápolnak, és milyen ünnepeket tartanak a 

világ más részein élő kulturális közösségek?  

A „másság” elfogadása 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Anyanyelv, jelkép, nemzeti jelkép, népszokás, családi ünnep, nemzeti és 

állami ünnep, vallási ünnep. 

 

 

 

 

 

Tematikai egység Környezetem és én – Az épített és a tárgyi világ 
Órakeret

6 óra 

3 

  10% - 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

Helyi vagy múzeumi honismereti tapasztalatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai: 

Annak megéreztetése, hogy mindannyiunknak lehet szerepe a múlt 

értékeinek megőrzésében és továbbörökítésében.  

A tudatos vásárlói szemlélet kialakulásának támogatása.. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Lakóhelyi épített örökségünk 

Milyen utcákat, tereket, épületeket örököltünk az előttünk élő 

nemzedékektől?  

Mit érdemes megőrizni és miért a múlt építményeiből? Hol vannak 

ezek jobb helyen: ott, ahová eredetileg épültek vagy a 

múzeumfalvakban?  

 

Tárgyaink világa 

Milyen tárgyak vesznek körül minket? Miben különböztek ezektől 

szüleink és nagyszüleink gyermekkorának tárgyai? Milyen régi 

tárgyakat őrzött meg a családunk, és miért?  

Miért őrzik a régi világ tárgyait számos múzeumban? 

Miért változnak a tárgyaink? 

Mi történik napjainkban a megunt, elromlott vagy divatjamúlt 

tárgyakkal? Lehetne esetleg más is a sorsuk?  

 

A világ öröksége 

Környezetismeret: 

települési típusok; 

lakóhelyünk, hazánk fő 

nevezetességei; a 

lakóhely története és 

természeti környezete; 

nemzeti park, tájvédelmi 

körzet; háztartási 

eszközök. 

 

Vizuális kultúra: helyek, 

helyszínek megjelenítése 

személyes élmények 

alapján; a környezetben 

észlelhető változások 

megfigyelése és 

megjelenítése; terekhez 

kapcsolódó érzelmek, 

hangulatok azonosítása. 

 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 1892 

Mi mindent hagy örökül egy nemzedék az utána következőre? Mit 

lehet az összes ember közös kincsének tekinteni a mai világban? 

Melyek a világ legszebb, legkülönlegesebb helyei és építményei? 

Vajon miért fontos ezek védelme és megőrzése?  

Technika, életvitel és 

gyakorlat:a technika 

vívmányainak 

mindennapi használata.  

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Épített örökség, tárgyi örökség, nemzedék, hagyomány, emlékezet, 

múzeum, világörökség. 

 

 

Tematikai egység A mindenség és én – Születés és elmúlás 
Órakeret

8 óra 

4 

  10% - 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

Tapasztalatok a születésről, a halálról és az elhunytakra való 

emlékezésről. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai: 

Érzések és ismeretmorzsák társíttatása a kezdet és a vég elvont 

kategóriáinak jelentéssel való megtöltéséhez. Közös gondolkodás a 

világ megismerésének módjairól és lehetőségeiről. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Kezdet és vég 

Hogyan keletkeznek a dolgok a világban? Hogyan és miért 

érhetnek véget?  

Hogyan képzelték el az emberek a világ és egyes dolgok 

keletkezését különböző mítoszokban? Milyen kép jelenik meg a 

Bibliában a világ teremtéséről és a végéről? Mit gondolnak az 

emberek a halálról? 

 

A világ megismerése 

Mi lehet az oka annak, hogy kíváncsiak vagyunk a világra és 

kutatjuk a titkait? Milyen módon, milyen forrásokra támaszkodva 

tudhatok meg dolgokat saját magamról és a körülöttem lévő 

világról? Mi az, amiről képes vagyok személyes tapasztalatokat 

szerezni? Létezhet-e olyan dolog a világban, amiről nem 

nyerhetünk közvetlen tapasztalatot?  

 

Fantázia és kreativitás 

Hogyan működik a képzeletem? Mi minden jelenhet meg benne? 

Ki tudok-e találni, létre tudok-e hozni olyan dolgokat, amelyek 

most még nem léteznek a világban? 

Környezetismeret: 

születés és halál; a Föld 

alakjára vonatkozó 

mítoszok. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom:fantáziajátékok

, elképzelt helyezetek 

megjelenítése; 

ismerkedés különböző 

információhordozókkal; 

információk keresése és 

kezelése; műélvezet, a 

beleélés 

megtapasztalása. 

 

Vizuális kultúra: 

kitalált történetek és 

szereplők megjelenítése; 

képzeletbeli utazás 

megjelenítése. 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha
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Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Születés, elmúlás, kezdet, vég, élet, halál, mítosz, eredetmonda, túlvilág, 

képzelet.  

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei akét 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanulónak életkorának megfelelő szinten reális képe van saját külső és 

belső tulajdonságairól, és késztetést érez arra, hogy fejlessze önmagát.  

Oda tud figyelni másokra, szavakkal is ki tudja fejezni érzéseit és 

gondolatait, be tud kapcsolódni csoportos beszélgetésbe.  

Képes másokkal tartós kapcsolatot kialakítani, törekszik e kapcsolatok 

ápolására, és ismer olyan eljárásokat, amelyek segítségével a kapcsolati 

konfliktusok konstruktív módon feloldhatók.  

Érzelmileg kötődik a magyar kultúrához. 

Érti és elfogadja, hogy az emberek sokfélék és sokfélék a szokásaik, a 

hagyományaik is; kész arra, hogy ezt a tényt tiszteletben tartsa, és 

kíváncsi a sajátjától eltérő kulturális jelenségekre.  

Érti, hogy mi a jelentősége a szabályoknak a közösségek életében, kész a 

megértett szabályok betartására, részt tud venni szabályok kialakításában.  

Érti, hogy a Föld mindannyiunk közös otthona, és közös kincsünk számos 

olyan érték, amit elődeink hoztak létre. 

Képes a körülötte zajló eseményekre és a különféle helyzetekre a 

sajátjától eltérő nézőpontból is rátekinteni.  

Képes jelenségeket, eseményeket és helyzeteket erkölcsi nézőpontból 

értékelni.  
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 1894 

ÉNEK-ZENE 

4. évfolyam 

ÉVES ÓRASZÁM 4.ÉVF: 72 ÓRA 

KERETTANTERVBEN TARTALOMMAL  :65 ÓRA 

KIDOLGOZÁSRA VÁRÓ:  7 ÓRA 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei reprodukció – Éneklés 

Órakeret 

 

39 

  10% 
- 

Előzetes tudás 

A tanult dalok pontos dallammal, ritmussal, szöveggel, 

megfelelő tempóban, tiszta intonációval, és szép hangon 

való éneklése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Dalkincs bővítése elsősorban hallás utáni, a könnyebb 

dalok megfelelő előkészítéssel jelrendszerről tanítással. 

A többszólamú éneklés fejlesztése. 

Az éneklés helyes szokásainak további alakítása (helyes 

légzés, helyes hangzóformálás, hangadószerv megóvása, a 

hangerő akaratlagos alkalmazása, szövegejtés, artikuláció, 

frazeálás), a hangterjedelem bővítése (a–e”). 

A dalok metrumára, ritmikájára és dallamára vonatkozó 

megfigyelések megfogalmazása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Magyar népdalok megtanulása a már korábban elsajátított 

dalkészlet figyelembevételével. 

Műzenei példák többféle zenei stílusból válogatva (dalok 

és könnyen énekelhető témák hangszeres művekből a 

zenehallgatási anyagból. 

Többszólamú éneklés többféle zenei stílusból válogatva: 

biciniumok, kánonok, quodlibetek, dalok ritmushangszer 

kísérettel (ajánlott: Kodály Zoltán, Kerényi György, 

Bárdos Lajos, Szőnyi Erzsébet) 

Népi gyermekjátékok: lakodalom, leánykérés, kézfogó, 

magyar népdalok: változatos téma és hangulat szerint 

válogatva, dalos kalendárium: betlehemes, farsang, 

Gergely-járás, stb. 

Más népek dalainak éneklése magyar nyelven. 

A Himnusz éneklése csoportosan. 

Magyar nyelv és irodalom: 

szókincs bővítése, érthető 

szövegejtés, kifejező artikuláció. 

 

Dráma és tánc: népdal és néptánc 

kapcsolata, népszokások 

dramatizált előadása. 

 

Vizuális kultúra: a népi 

tárgykultúra jellemző példáinak 

ismerete. 

 

Testnevelés és sport: mozgás, 

helyes légzés, testtartás. 

Fen
nta

rtó
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Rubato, parlando, tempo giusto és alkalmazkodó ritmus, váltakozó ütem, 

hangszerkíséret, dallamvonal. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan 

és/vagy csoportosan alkotó), kreatív zenei 

tevékenység 

Órakeret 

 

6,5 

  10% 
- 

Előzetes tudás 

Egyenletes mérő, tempótartás, tempóváltozás érzete. 

Metrumérzet, helyes hangsúlyozás. Irányított rögtönzés, a 

hang jellemzőinek tapasztalata. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A páros tagolódású zenei formaegységek érzete, kérdés-

felelet improvizáció, a 4/4-es és ¾-es metrum érzete és 

helyes hangsúlyozása,  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Tempó, ritmus, metrum: 

Tempó metrum (3/4, 4/4) és ritmikai változások felismerése, 

reprodukciója és gyakorlása kreatív feladatokkal. 

Énekléssel megismert ritmusképletekhez kapcsolódó egy- és 

felelgetős többszólamú ritmus gyakorlat változatosabb 

mozgásokkal (pl. taps, csettintés, combütögetés, dobbantás), 

ritmusnevekkel vagy más szótagokkal csoportosan és párban 

(ritmusvariáció, ritmusimitáció párban, ritmuslánc, hiányzó 

ritmusmotívumok pótlása). 

Dallam: 

Dinamikai változások gyakorlása kreatív gyakorlatokkal. 

Ritmuskíséret komponálása, ritmus osztinátó, dallam két szólamra 

elosztva, tartott hangos/hangcsoportos kíséretek, dudabasszus. 

Zenei formaalkotás egyszerű szerkezettel: 

Kérdés-felelet játékok dallami kiegészítés. 

Egyszerűbb, saját költésű, vagy népdalszerű dallam 

improvizációja. 

Belső hallás és zenei memória fejlesztése: 

Játékos memória gyakorlatok rögtönzött dallamfordulatokkal, 

hangzó és „néma” éneklés. 

Magyar nyelv és irodalom: 

mondatszerkezetek - kérdés 

és felelet. 

 

Dráma és tánc: önkifejezés 

erősítése, néptánc. 

 

Vizuális kultúra: vizuális 

jelek és jelzések 

használata. 

 

Testnevelés és sport: 

mozgáskoordináció. 

Fen
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 1896 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ritmusvariáció, ¾ ütemmutató, osztinátó, dudabasszus, orgonapont, zenei 

forma, nyitás és zárás, kérdés és felelet, zenei mondat, (forte, piano, 

crescendo, decrescendo), memória, „néma” éneklés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, 

zeneelméleti alapismeretek 

Órakeret 

 

6,5 

  10% 
4 

Előzetes tudás 

A tanult ritmikai és dallami elemek felismerése kézjelről, 

betűkottáról, és azok hangoztatása tanári segítséggel 

csoportosan. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A hallás utáni daltanulás és a fejlődő zenei készségek és 

megszerzett zenei ismeretek alapján a zenei notáció újabb 

elemeivel. A zene jelrendszerének olvasása kézjelről, 

betűkottáról. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Zeneelméleti alapismeretek megszerzése az előkészítés-

tudatosítás-gyakorlás/alkalmazás hármas egységében. 

Ritmikai elemek, metrum: 

Ritmikai elemek: szinkópa, egész kotta és szünete, 

nyújtott és éles ritmus.  

Ütemmutató, ütemfajta: ¾. 

Dallami elemek: 

Belépő szolmizációs hangok: alsó szó, alsó ti, fá, felső dó’ 

és ti. 

A pentaton és a hétfokú hangsor 

Ritmusosztinátó 

Ritmikai játékok 

A nyújtott ritmus 

Matematika: 

halmazok, számsorok. 

 

Vizuális kultúra: 

vizuális jelek és 

jelzések használata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A ritmusok neve és gyakorló neve, a dallami elemek szolmizációs neve, 

kézjele, betűjele, hármas ütem, violinkulcs, kereszt és b mint előjegyzés 

jelöle. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák 

fejlesztése 

Órakeret 

 

3,5 
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  10% 
1 

Előzetes tudás 

Csendre való képesség, figyelem a zenehallgatásra, fejlődő 

hangszínhallás, többszólamú halláskészség és formaérzék. 

Alapismeretek hangszerekről, a zene befogadásának 

képessége a zenehallgatási anyaghoz kapcsolódóan. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A zenehallgatásra irányuló teljes figyelem képességének 

további fejlesztése. A tanulók zeneértővé nevelése a 

rendszeres zenehallgatás által. Hangszínhallás, a 

többszólamú halláskészség és a formaérzék fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A teljes figyelem kialakításának fejlesztése: 

tánccal és/vagy szabad mozgás improvizációval (egyénileg, párban 

vagy csoportosan) - differenciált karakterű zeneművek vagy zenei 

részletek többszöri meghallgatásával (ismétlődő lejátszásával); 

a figyelem időtartamának növelése hosszabb énekes és zenehallgatási 

anyag segítségével; 

teljes zenei befogadás kiegészítve egy-egy zenei megfigyelésre 

koncentráló feladattal;  

zenei memória gyakorlatok. 

Zenei jelenségek megfigyeltetésével: 

hangfajták (szoprán, mezzo, alt) hangszínhallás fejlesztése; 

a hangszerek hangszínének megkülönböztetése és azonosítása a 

hangadás módja szerint; 

zenei együttesek (szimfonikus zenekar, fúvós együttes, vonószenekar, 

énekkar és zenekar együttes megszólalása, a zenei analízis képessége 

a következő fogalmak használatával: azonosság (visszatérés), 

hasonlóság, variáció és különbözőség, a forma mozgásos és vizuális 

ábrázolása, kérdés-felelet; 

differenciált karakterek zenei ábrázolásának megfigyeltetése,  

ellentétpárok: szóló-tutti, dúr és moll jelleg, forte-piano, egyszólamú-

többszólamú; 

a dallam és kíséret különbözőségeinek megfigyelése. 

Fejlesztő hatás fokozása, tanult ismeret elmélyítése: 

– rövid történetek zeneszerzőkről, híres előadóművészekről; 

– a dalok szövegének értelmezése, dramatizált előadás; vizuális 

megjelenítés (különböző technikák); 

–  népi játékhangszerek készítése: dobok, sípok, húros hangszerek. 

– Zenehallgatás 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

memóriafejlesztés, 

hangszín, hangerő. 

 

Matematika: elemző 

képesség fejlesztése. 

 

Dráma és tánc: tánc és 

szabad mozgás, 

improvizáció, 

dramatizált előadás. 

 

Vizuális kultúra: zenei 

élmények vizuális 

megjelenítése. 

Kreativitás, manuális 

készség fejlesztése 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kórusfajta, zenekartípus, azonosság (visszatérés), hasonlóság, variáció, 

különbözőség, zenei ellentétpár, szóló-tutti, dúr és moll jelleg, forte-piano, 

egyszólamú-többszólamú, hangszercsaládok. 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei befogadás – Zenehallgatás Órakeret 

 

9,5 

 
 10% 2 

Előzetes tudás 
Befogadói kompetenciák a korosztálynak és az átélt zenei élményeknek 

megfelelően. Ismeretek hangszerekről.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanult énekes anyaghoz kapcsolódó műzenei anyag vokális és 

hangszeres feldolgozásainak megismerése. Más, a korosztály számára 

befogadható zeneművek meghallgatása élményszerű előadásban. Műfaji 

és stílusbeli sokszínűség. Közös zenei élmények feldolgozása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Zenei példák hallgatása és zenei tartalmak megfogalmazása az 

énekes, generatív tevékenységeihez és a befogadói kompetenciák 

fejlesztéséhez kapcsolódva:   

Természet ábrázolása a klasszikus zeneirodalomban.  

 Különböző zenei karakterek, ellentétpárok. 

 Énekhang: a gyermekkórus hangszíne, nőikar és férfikar, 

vegyeskar.  

 Kapcsolódás a zeneelméleti ismeretekhez (pl. metrum, ritmus), 

zenei szemelvények az azonosság, különbözőség, hasonlóság és a 

variáció megtapasztalásához. 

Zenés mese, gyermekopera, daljáték, balett.  

 A cselekmény és a zenei folyamatok összevetése. 

 A szereplők karakterének azonosítása, kifejezőeszközök 

felismerésével. 

 Feszültség és oldás megfigyeltetése zenei anyag felidézésével a 

szereplő felismertetése. 

Hangverseny 

Magyar nyelv és 

irodalom: memória 

fejlesztése a tanult 

szövegeken keresztül. 

 

Erkölcstan: zeneművek 

erkölcsi tartalma, 

üzenete, viselkedési 

normák a 

zeneművekben. 

 

Dráma és tánc: tánc és 

szabad mozgás, 

improvizáció, 

dramatizált előadás. 

 

Vizuális kultúra: zenei 

tartalmak vizuális 

megjelenítése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Zenei téma, kíséret, kórusok típusai, zenés mese, gyermekopera, daljáték 

balett. 
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A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

 A tanulók 40 dalt (30 népzenei és 10 műzenei szemelvény) el tudnak 

énekelni emlékezetből a-e” hangterjedelemben több versszakkal, 

csoportosan. A népdalokat csokorba szedve is éneklik. Csoportosan 

bátran és zengő hangon jó hangmagasságban énekelnek a dalok 

élményekből kiinduló, szövegtartalmat kifejező megszólaltatásával. 

Képesek az új dalokat rövid előkészítést követően tanári segítséggel 

kézjelről vagy betűkottáról előbb szolmizálva, majd szöveggel 

megtanulni. Többszólamú éneklési készségük fejlődik (ritmus osztinátó, 

kánon). 

 Kreatívan részt vesznek a generatív játékokban és feladatokban. Képesek 

ritmusvariációt, ritmussort alkotni. A 3/4-es és 4/4-es metrumot helyesen 

hangsúlyozzák.  

 A tanult zenei elemeket (pl. metrum, ritmus, dallam, dinamikai jelzések) 

felismerik kottaképről (kézjel, betűkotta). Az ismert dalokat olvassák 

kézjelről, betűkottáról és csoportosan. A megismert ritmikai elemeket 

tartalmazó ritmus gyakorlatot pontosan, folyamatosan szólaltatják meg 

csoportosan és egyénileg is. A tanult dalok stílusában megszerkesztett 

rövid dallamfordulatokat kézjelről, betűkottáról és hangjegyről 

szolmizálják. 

 Megkülönböztetik a tudatos zenehallgatást a háttérzenétől. Meg tudják 

nevezni a zeneművekben megszólaló ismert hangszertípusokat. Fejlődik 

formaérzékük, a formai építkezés jelenségeit (azonosság, hasonlóság, 

különbözőség, variáció) meg tudják fogalmazni. Fejlődik zenei 

memóriájuk és belső hallásuk. 

 Figyelmesen hallgatják az életkori sajátosságaiknak megfelelő zenei 

részleteket. A negyedik évfolyam végére olyan gyakorlati tapasztalatokat 

szereznek a zenehallgatásról, amelyre építve a zenei stílusérzék és 

zeneértés egyre árnyaltabbá válik. 

 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag 

Az alábbi felsorolás ajánlásokat tartalmaz, és minimális követelményeket határoz meg. A 

zeneművek megadott listája a tanár egyéni választása szerint módosítható, a megadott művek 

azonos stílusú és műfajú művekkel kiválthatók. A megadott művek egy része olyan terjedelmű, 

hogy az ének-zene óra keretei között csak részletek meghallgatására van mód (pl. 

szimfóniatétel, daljáték, meseopera). A megfelelő részletek kiválasztásához a fejlesztési 

céloknál meghatározott tartalmak adnak iránymutatást. 

Benyomások zenéről: különböző zenei karakterek, azonosság, hasonlóság, különbözőség, 

variáció, vokális együttesek (a szólóhangtól a kórusig), hangszeres együttesek 

(szólóhangszertől a zenekarig), hangszeres virtuozitás. 

 

A tanult népdalok felvételei, népi hangszerek bemutatása felvételről (kapcsolódjon gyakorlati 

zenéléshez), táncrend a népzenében, idegen népek zenéje. 
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Népdalok feldolgozásai (ajánlott: Bartók Béla: Negyvennégy duó két hegedűre, BB 104 – 

részletek, Bartók Béla: Magyar népdalok ,BB 80b, valamint válogatás Kodály Zoltán: Magyar 

népzene sorozatból). 

 

Zenés mese, meseopera, gyermekopera, daljáték (ajánlott: Benjamin Britten: A kis 

kéményseprő [The Little Sweep], in: Csináljunk operát! [Let’s Make an Opera] op. 45, Kodály 

Zoltán: Háry János) – DVD-felvételekről is. 

Ajánlott művek különböző stíluskorszakokból válogatva: 

Régi magyar táncok (Kájoni és Vietoris kódex) 

Clément Jannequin: A madarak éneke (Les chant des oiseaux) 

Thomas Morley: Fyre, fyre 

Antonio Vivaldi: A négy évszak (Le Quattro Stagioni) 

Johann Sebastian Bach: Karácsonyi oratórium (Weihnachtoratorium), BWV 248,  

Johann Sebastian Bach: Mer hahn en neue Oberkeet (Parasztkantáta), BWV 212  

Leopold Mozart: G-dúr (Vadász) szimfónia 

Wolfgang Amadeus Mozart: A dúr szonáta, KV. 331. III. tétel Alla Turca 

Bedřich Smetana: Moldva (Vltava) in: Hazám (Má vlast) 

Johann Strauss: Kék Duna keringő, Radetzky-induló, Tere-fere polka 

Camille Saint-Saëns: Az állatok farsangja (Le carnaval des animaux)  

Dohnányi Ernő: Variációk egy gyermekdalra, op. 25 

Bartók: Negyvennégy duó két hegedűre, BB 104,  

Kodály Zoltán: Gyermek- és nőikarok 

Bartók Béla: Egynemű karok 
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ÉVES ÓRASZÁM 4. ÉVF: 36 ÓRA/HETI 1 ÓRA 

KERETTANTERVBEN TARTALOMMAL  :32,5 ÓRA 

KIDOLGOZÁSRA VÁRÓ: 3,5  

SZABADON FELHASZNÁLHATÓ ÓRAKERET: 18 ÓRA 

 

 

Ebben a képzési szakaszban – az életkori sajátosságokhoz illeszkedve – tágul a megismerendő 

környezet: az iskola világából kitekintünk a felnőttek világa felé, miközben a szűkebb 

környezetből a tágabb környezetbe lépünk. Ennek kapcsán egy-egy jelenséggel kapcsolatos 

múltbeli elképzelések és modern magyarázatok, régi és mai alkalmazások vizsgálatára és 

értelmezésére is alkalom nyílik. 

A 3–4. évfolyamon az egyszerűbb vizsgálatok mellett egyre nagyobb szerepet kapnak a 

módszeresebb megfigyelések. A rácsodálkozástól a tapasztalatok mind szabatosabb 

megfogalmazásáig jutunk el: innen vezet majd az út azok rögzítéséig, rendszerezéséig és a 

természethez intézett kérdéseknek megfelelő kísérletek megtervezéséig a magasabb 

évfolyamokban. Mindez megalapozza az igényt az információkeresésre, az önálló 

munkavégzésre.  

Az emberi test működésével kapcsolatban a leíró megfigyelésen túllépve egyre 

fontosabbá válik az ok-okozati összefüggések feltárása. Emellett a divattal, szokásokkal 

kapcsolatos kritikus állásfoglalás, a tudás alkalmazásának igénye, az érvek és ellenrévek 

keresése és összevetése is fontos szerepet kap. Mindez a természettudományos műveltség 

megalapozásához elengedhetetlen. 

Az élő és élettelen természeti jelenségek rendszerbe foglalásán, a kölcsönhatások 

feltárásán keresztül a megértés igényére helyezünk hangsúlyt. Kiemelt szerepet kap a 

környezettudatosság, illetve az ember és a természet harmonikus együttélési módjainak 

tisztelete, ilyen megoldások értékelése és keresése. 

Az egyes foglalkozások, szakmák megismerésén keresztül azok tisztelete, a munka 

értékének megbecsülése, a kezdeményezőkészség és a segítő magatartás (önkéntesség) 

fejlesztése jelenik meg kiemelt nevelési célként. 

A visszatérő témák lehetőséget adnak az ismeretek elmélyítésére, miközben a tanulók 

megtapasztalhatják, hogy a már elsajátított ismeretek, készségek, a már megszerzett tudás 

(legyen az még egyelőre bármilyen töredékes vagy esetleges is) hasznosíthatók az újabb 

ismeretek megszerzésekor. A közvetlen környezetben, a mindennapi életben megtapasztalható 

jelenségekből kiinduló, a problémák megértését célzó tanulás a természettudományos 

gondolkodás fejlődése mellett segíti az egyéni tanulási stílus kialakítását is. Ezzel alapozzuk 

meg az igényt a tudás folyamatos bővítésére, a tudomány fejlődésének követésére, a környezeti 

jelenségek megfigyelésére, a magyarázatok megtalálására. 

Az önálló és kritikus információszerzés a természettudományos műveltség megalapozásának 

kulcseleme, de jelentős szerepe van a szociális és állampolgári kompetencia fejlesztésében, 

illetve az állampolgárságra, demokráciára való nevelésben is. A megvalósítást változatos 

tevékenységek: projektmunka, az érveken, tényeken alapuló vita, a különböző kollaboratív 

feladatok, szerepjátékok stb. segíthetik. Érdemes az írott információk mellett a különböző 

multimédiás és infokommunikációs források adta lehetőségeket is kihasználni. Ez a korosztály 

a képi információkra különösen fogékony, és képek segítségével igen hatékonyan fejezi ki 
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magát. Erre építve nemcsak a hatékony, önálló tanuláshoz, hanem az esztétikai-művészeti 

tudatosság fejlődéséhez is hozzájárulhatunk. 

A tantárgyi tartalmak és az aktív, problémaalapú tanulás módszerének alkalmazása 

jelentős szerepet játszanak a testi-lelki egészség alakulásában, a fenntarthatóság és a 

környezettudatos szemlélet fejlesztésében, a hatékony, önálló tanulás különböző technikáinak 

megismerésében és gyakorlásában. 

A lakóhely és az ország főbb nevezetességeinek megismerése és bemutatása, egy 

választott nemzeti park vagy tájvédelmi körzet megismerésének kapcsán fejlődik az 

azonosságtudat, valamint a hazához és a lakóhelyhez való kötődés, a tudománytörténeti elemek 

pedig a tudomány és technika fejlődésének felismerését, az egyes találmányoknak az emberiség 

fejlődésében betöltött szerepének értékelését segítik elő.  

A jeles napokkal kapcsolatos szokásoknak a természet változásával való 

összekapcsolása hozzájárul annak megértéséhez, hogy hagyományaink segítenek a 

természettel való kapcsolat újrafelfedezésében, megélésében és egyúttal életünket is 

strukturálják. 

A legtöbb tematikai egység 8 órára készült. A feldolgozás során azonban ezek az 

egységek két évfolyamra bontva is megvalósíthatóak.  

A megismerési folyamat irányításában általában, de a terepi látogatások és az önálló munka 

során különösen is fontos a tanító facilitátori szerepe és a segítő értékelés formáinak az 

alkalmazása. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Mennyi időnk van? Órakeret  

3,5 

  10% - 

  

szabadon 

felhasználható 

órakeret 

1 

Előzetes tudás Idő, napszakok, évszakok. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az anyag, energia, információ, a rendszerek, illetve az 

állandóság és változás szemszögéből az idő fogalmának 

megértése, az időegységek alkalmazásának fejlesztése, az 

időfogalom mélyítése. A felépítés és működés, illetve a 

környezet és fenntarthatóság szempontjából a Föld, a Nap 

és a Hold kapcsolatának felismertetése. A tudomány és 

technika fejlődésének felismertetése példák alapján, a 

találmányok jelentőségének meglátása a távcső példáján. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Időmérő eszköz készítése, 

kalibrálása. Napóra 

Magyar nyelv és 

irodalom: hasonlatok, 
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Miért épp 24 órából áll egy nap? 

Hogyan mérték az időt régen, és 

hogyan mérhetjük most? 

 

Ismeretek: 

Az idő mérése, az időmérés 

alkalmi és szabványegységei. 

Az idő kifejezése a mindennapi 

kommunikációban. 

Emberi életszakaszok. 

Születés és halál. 

A Föld mozgásai.  

Föld, Nap, Hold, holdfázisok 

képének megismerése.  

A távcső mint a távoli 

objektumok megfigyelésének 

eszköze. 

A földgömb használata 

megfigyelése. Időmérő 

eszközök csoportosítása 

(pontosság, használhatóság, 

esztétikum szerint). 

Az idő múlása jeleinek 

felismerése, szóbeli leírása az 

emberi egyedfejlődés egyes 

szakaszaiban. 

A születéssel, gyermekvárással, 

az elmúlással kapcsolatos 

gyermeki elképzelések 

megbeszélése. 

A Föld mozgásáról (forgás, Nap 

körüli keringés) elképzelés 

kialakítása modell alapján. 

Annak felismerése, hogy a 

Földön nem mindenütt 

egyszerre van nappal, illetve 

éjszaka. Az időzónák 

megsejtése. 

Kapcsolat keresése a naptár 

elemei és a Föld mozgásai 

között. 

Képek keresése, közös bemutató 

készítése: az égitestek 

szépségének meglátása. 

Az egyes holdfázisok rajzolása, 

elhelyezése a naptárban, a 

ciklikus ritmus felismerése. 

Annak megsejtése, hogy a 

különböző időszámítási 

módszerek miatt eltérések 

adódhatnak. 

A távcső működésének 

vizsgálata. Annak megértése 

konkrét példák alapján, miért 

jelentett a távcső felfedezése 

hatalmas mérföldkövet a 

tudomány fejlődésében. 

metaforák, 

szólásmondások (az 

idővel kapcsolatban). 

 

Vizuális kultúra: az 

idő képi ábrázolása, 

az égitestek képi 

ábrázolása. 

 

Ének-zene: ütem, 

ritmus, metronóm. 

 

Matematika: 

folyamat 

mozzanatainak 

időbeli elrendezése; 

időrend kezelése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Időmérés, égitest, naptár. 
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Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Tájékozódás a tágabb a térben  Órakeret  

3,5 

  10% 1 

  

szabadon 

felhasználható 

órakeret 

2 

Előzetes tudás 
Fő világtájak, tájékozódás vázlatrajz alapján, saját 

település neve, környezete. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A rendszerben való gondolkodás fejlesztése: a rész-egész 

kapcsolat értelmezése hazánk földrajzi helyzetén belül. A 

helyi és nemzeti azonosságtudat megalapozása, alakítása. 

A lakókörnyezettel és hazánkkal kapcsolatos pozitív 

attitűd megalapozása. A közlekedéssel kapcsolatos tudás 

bővítése. A térbeli tájékozódás fejlesztése, a 

térképhasználat előkészítése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Hol találjuk Magyarországot a 

Föld bolygón és lakóhelyünket 

Magyarországon?   

Hogyan tervezhetünk meg egy 

utazást? 

 

Ismeretek: 

A földfelszín formakincsének 

elemei (hegység, dombság, 

alföld, óceán, tenger, tó, folyam, 

folyó, patak).  

Magyarország helyzete: 

államhatárok, felszínformák, 

vizek, főváros, települések, 

útvonalak, szomszédos 

országaink. 

Magyarország elhelyezése: Föld 

bolygó, Európa kontinens, 

Közép-Európa, Kárpát-

medence. 

A felszíni formák megfigyelése 

terepasztalon, maketten vagy 

saját készítésű modellen 

(például homokasztalon) és 

összevetése térképpel, 

földgömbbel. A település és 

közvetlen környezete felszíni 

formakincseinek összekötése a 

modellezett formákkal. 

A fő világtájak megnevezése, 

elhelyezése a térképen. Az 

égtájak azonosítása a közvetlen 

környezetben. 

Magyarország domborzati 

térképén az alapvető térképjelek 

megnevezése, a szomszédos 

országok felsorolása. 

A nagy tájegységek felismerése 

Magyarország térképén. 

Irányok, távolságok leolvasása. 

A lakóhely elhelyezése az 

infrastruktúra rendszerében. 

Konkrét példák besorolása. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

közlekedés, utazás, 

közlekedési 

eszközök. 

 

Matematika: 

Tájékozódás a síkban. 

Távolságok, 

nagyságrendek 

becslése, 

megnevezése, mérése. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

Magyarország 

értékeinek, illetve a 

lakóhelyhez köthető 

értékek megjelenítése 

a szépirodalomban. 

 

Vizuális kultúra: 

nemzeti 

szimbólumaink, 
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A települések infrastruktúra 

rendszere: nagyváros, város, 

falu, tanya. Külváros, kertváros, 

belváros. Vonzáskörzet. 

Magyarország nagy tájegységei. 

Lakóhelyünk, lakókörnyezetünk 

és hazánk néhány főbb 

természeti és kulturális 

nevezetessége. A lakóhely 

történetének néhány fontosabb 

eseménye és természeti 

környezete. 

Közlekedési eszközök. 

Tömegközlekedés.  

A vízi, szárazföldi és légi 

közlekedési eszközök. 

Iránytű használata 

Tájékozódás mágnesekkel, a 

Nap segítségével 

Alaprajz készítése 

Egy tájegységgel kapcsolatban 

kutatómunka elvégzése: képek, 

történetek keresése. 

Térképmásolás. Saját település 

megtalálása Magyarország 

térképén. Néhány jellegzetes 

magyar nevezetesség 

megismerése képeken, 

multimédián keresztül. Közös 

bemutató készítése a lakóhely 

kulturális és természeti 

értékeiről. A természeti és 

mesterséges fogalompár 

alkalmazása a lakóhely 

értékeinek leírásában. 

Utazás tervezése a lakóhely és 

valamely nevezetes helység 

között, térkép segítségével: 

úticél megtalálása, közbenső 

állomások felsorolása, 

látnivalók felsorolása, a 

távolság és időtartam becslése.  

A tömegközlekedési rendszer 

jelentőségének, környezeti 

hatásainak elemzése. 

illetve az egyes 

tájegységekhez 

köthető jelképek. 

 

Ének-zene: 

Magyarországhoz, 

illetve az egyes nagy 

tájegységekhez vagy 

a lakóhelyhez köthető 

népdalok, 

zeneművek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Rész-egész viszony, távolságbecslés, térkép, Magyarország, település, 

közlekedési eszköz, tömegközlekedés. 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Megtart, ha 

megtartod 
Órakeret  

3,5 

  10% 1,5 

  
szabadon felhasználható 

órakeret 

2 

Előzetes tudás 
Növények, állatok, természetes és mesterséges 

környezet. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A hagyományos életmód és a helyi tudás 

jelentőségének megláttatása a környezet és 

fenntarthatósághoz kötődően. A környezet- és 

természetvédelem szerepének felismertetése. 

Az ember-természet kapcsolat mint rendszer 

értelmezése konkrét példán keresztül. A 

tapasztalati tudás értékelése. A természeti 
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ritmusok és ünnepeink, jeles napjaink közötti 

kapcsolatok felismertetése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Milyen kapcsolat van az 

ünnepek és az évszakok között? 

(Pl. farsang, húsvét, pünkösd, 

karácsony.) 

Mire jók a hagyományok? 

Lehet-e tanulni egy iskolázatlan 

embertől? 

Miért fontos a 

természetvédelem? 

 

Ismeretek: 

Jeles napok, ünnepek kapcsolata 

a természet változásaival. 

A lakóhely hagyományai. 

A gazdálkodó ember természeti 

és épített környezetének 

kölcsönhatása az ártéri 

fokgazdálkodás példáján.  

Haszonállatok: mézelő méh, 

szürkemarha, mangalica, racka. 

Haszonnövények: alma, meggy, 

szőlő. Vadon élő állatok: kárász, 

csuka, nemes kócsag, fehér 

gólya. Gyógy- és 

fűszernövények: galagonya, 

szeder, menta. 

A hagyományos házak anyagai 

(nád, sás, fűz, agyag, vályog), a 

települések mérete. 

A folyószabályozás hatása és a 

vizek védelme.  

Tanulmányi séta erdőben, 

tanyán 

Kalendárium készítése, jeles 

napok és természeti történések, 

népdalok, népköltések és versek, 

szépirodalmi részletek 

megjelenítésével.  

Példák keresése arra, hogyan 

látták el az ártéri gazdálkodásból 

élők táplálékigényüket 

(növények, tenyésztett állatok, 

halászat, vadászat), hogyan 

készítették és tartósították 

ételeiket, milyen használati 

tárgyakat és milyen 

nyersanyagokból készítettek, 

hogyan ügyeltek arra, hogy a 

megújuló természet hosszú 

távon is biztosítsa igényeiket. 

Egy-két anyag feldolgozásának 

kipróbálása (pl. agyag, 

fűzfavessző, 

gyógynövényszárítás). 

Annak megértése, hogy a helyi 

sajátosságokra, problémákra a 

hagyományos tudás kínálja a 

legmegfelelőbb megoldásokat. 

A körültekintő emberi 

beavatkozás jelentőségének 

felismerése. A vízvédelem 

szerepének belátása. 

Az iskolához legközelebb eső 

nemzeti park vagy tájvédelmi 

körzet megismerése, értékmentő 

munkájának megértése. 

A természetvédelem és a 

fenntarthatóság kapcsolatának 

felismerése. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

többjelentésű szavak 

(a fok szó jelentései). 

 

Ének-zene: népdalok. 

 

Vizuális kultúra: 

népművészet. 

 

Erkölcstan: a 

természet tisztelete, a 

hagyományok 

jelentősége. 

 

Matematika: rész-

egész kapcsolat. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a ház 

részei, építőanyagok, 

anyagok 

felhasználása, 

megmunkálása; 

élelmiszerek 

tartósítása. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fenntarthatóság, fokgazdálkodás, természetvédelem, vizes élőhely, 

tapasztalati tudás, egyensúly. 

 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Miért érdemes takarékoskodni? Órakeret  

3 

  10% 1 

  

szabadon 

felhaszná

lható 

órakeret 

3 

Előzetes tudás Hőmérséklet, az anyagok tulajdonságai. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az anyag, energia, információ szempontjából az energiatakarékos 

magatartás erősítése. A papírgyártás megismerésén keresztül az ipari 

folyamat főbb lépéseinek megértése, a tudatos fogyasztói magatartás 

kialakítása, a szelektív gyűjtés fontosságának felismertetése. A 

múzeumok munkájának értékelése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Fogyasztanak-e áramot az 

elektromos berendezések, ha 

készenléti üzemmódban 

vannak? 

Mi a különbség a hagyományos 

és az energiatakarékos izzók 

között?  

Mire jó a papír? Készíthetünk-e 

otthon is papírt? 

 

Ismeretek: 

A hőátadás. 

A háztartási gépek, eszközök és 

készülékek 

Megfigyelések, vizsgálatok a hő 

terjedésével kapcsolatosan.  

A megújuló és nem megújuló 

energiaforrások 

megkülönböztetése konkrét 

példák alapján. 

Különböző papírfajták 

vizsgálata megadott szempontok 

alapján. Példák gyűjtése a papír 

felhasználására. A gyűjtött 

példák alapján az egy hét alatt 

felhasznált papír mennyiségének 

mérése.  

Ismerkedés a papír történetével, 

merített papír készítése. A 

papírgyártás és papírkészítés 

Vizuális kultúra: 

műveletek különféle 

papírfajtákkal 

(ragasztás, kasírozás, 

kollázs), papírmasé. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: gyártási 

folyamatok. 

 

Erkölcstan: az egyéni 

felelősség kérdése. 

 

Matematika: 

halmazok. 
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energiatakarékossága. Az 

elektromos készülékek 

üzemeltetése a hőtermelés miatt 

veszteséggel is jár. 

A megújuló és nem megújuló 

energiaforrások. 

A papír szerepe mindennapi 

életünkben. 

A papírgyártás: az ipari gyártás 

vázlata (a termék előállítása: 

nyersanyag, termék, késztermék, 

hulladék; a papírgyártás 

vízigényes folyamat). 

Használati tárgyak és alkotások 

újrahasznosított papírból. 

A papír mint csomagolóanyag. 

Egyéb csomagolóanyagok.  

Példák a papír, műanyag, fém 

újrahasznosítására.  

Szelektív hulladékgyűjtés 

Papírgyártás folyamata 

Környezetünkben történő 

változások 

példáján a házi és ipari előállítás 

különbségeinek megfigyelése. 

A szelektív gyűjtés és a tudatos 

fogyasztói magatartás 

szerepének felismerése az 

újrahasznosítás kapcsán, az 

újrahasznosításra gyűjtött 

példák alapján. 

Az egyes csomagolóanyagok 

összehasonlítása különböző 

szempontok szerint (esztétikus, 

gazdaságos, környezetkímélő, 

energiatakarékos, 

újrahasznosítható, eldobó, 

pazarló). 

Múzeumlátogatás után a szerzett 

tapasztalatokról beszámoló 

szóbeli vagy írásbeli vagy rajzos 

formában előre megadott vagy 

választott szempont alapján. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Papírgyártás, újrahasznosítás, energiaforrás, energiatakarékosság. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az a szép, akinek a szeme kék? Órakeret  

2,5 

  10% - 

  

szabadon 

felhaszná

lható 

órakeret 

1 

Előzetes tudás Testrészek, emberi tulajdonságok. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az ember megismerése és egészsége szempontjából az alkat, a külső és 

belső tulajdonságok különbözőségének elfogadtatása. Példákon 

keresztül az öröklődés szerepének a felismertetése. A toleráns és 

segítőkész magatartás megalapozása, erősítése. 
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Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Mitől látunk valakit szépnek? 

Csak a szupermodellek lehetnek 

szépek? 

 

Ismeretek: 

Emberábrázolás a művészetben. 

Szépségideálok. 

Külső és belső tulajdonságok. 

Szerzett és öröklött 

tulajdonságok. 

Az ápolt külső szebbé tesz: a 

testápolás módjai (tisztálkodás, 

haj, körmök, bőr, fogak 

ápolása). A divat és a testápolás 

kapcsolata. 

Fogyatékkal élők, megváltozott 

munkaképesség. 

A „másság „ elfogadása 

Példák, illusztrációk gyűjtése 

különböző korok, kultúrák 

szépségideáljaira. Annak 

felismerése, hogy nem minden 

szépségideál vagy divat hat 

előnyösen egészségünkre, egyes 

szokások pedig kifejezetten 

egészségkárosítóak (tűsarkú 

cipők, fűző stb.). 

Az emberek közötti testi 

különbségek és hasonlóságok 

megfigyelése. Példák alapján az 

öröklött tulajdonság megértése, 

tulajdonságok csoportosítása. 

A helyes és rendszeres 

testápolási szokások 

megismerése, gyakorlása. 

Annak felismerése, hogy a divat 

nem mindig az egészséges 

testápolási szokásokat közvetíti, 

gyakran felesleges vagy káros 

szokásokat is erőltethet. 

Személyes tapasztat szerzése az 

érzékszervi és a mozgásszervi 

fogyatékkal élők életéről. 

Fogyatékkal élők elfogadása, 

segítése. 

Vizuális kultúra: 

emberábrázolás a 

művészetben; portré 

és karikatúra. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: a 

jellemzés; 

hasonlatok, 

metaforák a 

szépséggel 

kapcsolatban. 

 

Ének-zene: gunyoros 

népdalok, amelyek 

egy-egy testi 

tulajdonságot 

karikíroznak. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a 

testápolás módjai, 

egészséges életmód. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Testalkat, testi adottságok, személyes higiéné, öröklődés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Merre megy a hajó? Órakeret  

3 

  10% - 

  

szabadon 

felhaszná

lható 

órakeret 

4 

Előzetes tudás Halmazállapot-változások, oldódás, kölcsönhatás. 
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A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az anyag, energia, információ szempontjából a mágnesség szerepének 

felismerése és kölcsönhatásként való értelmezése; hang- és 

fényjelenségek tanulmányozása. Az állandóság és változás megfigyelése 

saját vizsgálatok értelmezésén keresztül. A tudomány, technika, kultúra 

szempontjából az egyes jelenségek gyakorlati alkalmazásának 

megismerése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Hogyan talál vissza tavasszal a 

fecske az ősszel elhagyott 

fészkére? 

Hogyan tájékozódtak a hajósok 

régen és most?  

Miért színes a szivárvány? 

Van-e hang a Holdon? 

Miért lehet szomjan halni a 

tengeren? 

Miért fagy be nehezen a tenger? 

Miért úszik a jégtömb a vízen? 

 

Ismeretek: 

Tájékozódás csillagképek 

alapján. 

A Göncölszekér legendája. 

Tájékozódás iránytűvel: a Föld 

mágneses tere, a mágneses 

vonzás, taszítás. 

Példák hang- és 

fényjelenségekre. 

Keverékek és oldatok. 

Megfordítható (fagyás-olvadás, 

oldódás-kristályosítás) és nem 

megfordítható folyamatok 

(égés). 

Körfolyamat: a víz körforgalma 

a természetben. 

Sós víz, édesvíz.  

Példák keresése az állatok 

tájékozódására. A Göncölszekér 

csillagkép felismerése. Rajz 

készítése szabadon választott 

csillagképről, a csillagkép 

nevével kapcsolatos 

gyűjtőmunka végzése. 

Vizsgálatok a mágnességgel 

kapcsolatban (vonzás, taszítás, a 

kölcsönösség felismerése). Az 

iránytű működésének 

értelmezése. Annak megértése, 

miért jelentett az iránytű 

feltalálása hatalmas segítséget a 

hajósoknak. 

Konkrét jelenségek (rezgő 

húrok, megütött vizespohár, 

rezgő vonalzó stb.) vizsgálatán 

keresztül annak 

megtapasztalása, hogy a hangot 

a levegő rezgésén keresztül 

érzékeljük. Fénytörés és -

szóródás vizsgálatán keresztül 

annak felismerése, hogy a fehér 

fény különböző színek 

keveréke. 

Példák gyűjtése 

környezetünkből keverékekre és 

oldatokra. A sós víz fagyásának 

vizsgálatán keresztül annak 

meglátása, miért fagy be 

nehezebben a tenger, mint az 

édesvíz.  

A vízkörforgalom egyes 

lépésein keresztül a már ismert 

fizikai változások (párolgás, 

lecsapódás) bemutatása, az 

Vizuális kultúra: 

képek vízről, 

tengerről, hajókról. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: a hajózás 

mint téma, a 

csillagképekhez 

kötődő mítoszok, 

mondák, legendák. 

 

Ének-zene: a 

hangszerek hangja, 

hangmagasság; a 

hajózáshoz kötődő 

dalok. 

 

Matematika: 

Tájékozódás a külső 

világ tárgyai szerint; 

a tájékozódást segítő 

viszonyok 

megismerése.  

Számok, nagy 

számok, 

mértékegységek. 

Fen
nta

rtó
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tal
 jó
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ha

gy
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Az édesvízkészlet mennyisége a 

Földön a sós vízhez képest. 

Szilárd, folyékony- és légnemű 

halmazállapotok ismétlése 

Halmazállapot- változások 

Az időjárás megfigyelése és 

vizsgálata 

ellentétes irányú folyamatok 

felismerése. A víztakarékosság, 

az édesvíz-készlet védelme 

fontosságának felismerése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tájékozódás, kölcsönhatás, vízkörforgalom. 

 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Egészség és betegség Órakeret  

3,5 

  10% - 

  

szabadon 

felhasználható 

órakeret 

1 

Előzetes tudás Testrészek, egészséges táplálkozás elemei, hőmérséklet. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az ember megismerése és egészsége, illetve a felépítés és 

működés kapcsolata szempontjából a betegségtünetek 

felismerésének képessége és a kezdeményezőkészség 

fejlesztése, az egészségtudatos életmód kialakítása és 

gyakorlása. A felelősségtudat erősítése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Miért betegszünk meg? Hogyan 

kerülhetjük el a betegségeket?  

Milyen jelei lehetnek annak, 

hogy betegek vagyunk?  

Mitől függ a gyógyulás? 

Az egészségünket károsító és 

védő szokások csoportosítása. 

Példák gyűjtése az aktív és 

passzív pihenésre. 

A betegségtünetek 

felismerésének gyakorlása 

esettanulmányokon keresztül. 

Testnevelés és sport: 

a rendszeres 

testmozgás szerepe, 

stresszoldás. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: hasonlatok, 

szólásmondások, 

közmondások, mesék 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 1912 

Mi a teendő baleset esetén? 

 

Ismeretek: 

Az egészséges életmód 

(táplálkozás, aktív és passzív 

pihenés, öltözködés, személyes 

higiéné, rendszeres testmozgás, 

lelki egészség). 

A betegség (nátha, influenza, 

bárányhimlő) tünetei. 

A testhőmérséklet, láz mérése. 

A betegség okai: fertőzés, 

örökletes betegség, életmód. 

A gyógyítás. A körzeti orvos és 

a kórház feladatai. A 

gyógyszertár. A védőoltások 

szerepe. 

Baleset: megelőzés, 

segélykérés, a mentők 

értesítése. A mentők munkája. 

Helyes fogápolás 

A fertőzés megelőzési 

módjainak gyakorlása. 

A gyógyítók munkájának 

elismerése, tisztelete. Az egyes 

egészségügyi intézmények 

használatának megismerése. 

A megelőzés szerepének 

felismerése. A mentők 

munkájának értékelése, 

tisztelete. Teendők, 

segítségkérés módjainak 

megismerése baleset esetén. 

(az egészséggel és 

betegséggel 

kapcsolatban).  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a betegség 

tünetei, teendők 

betegség esetén. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Egészségmagatartás, betegség, gyógyítás, baleset, fogyaték. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Önismeret és viselkedés Órakeret  

3,5 

  10% - 

  

szabadon 

felhaszná

lható 

órakeret 

1 

Előzetes tudás  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az önismeret és az önreflexió fejlesztése a viselkedési helyzetek 

tanulmányozásán keresztül. Az ember megismerése és egészsége 

szempontjából az emberi magatartásformák megfigyelése, hasonlóságok 

és különbségek keresése az állati kommunikációval. A kapcsolatok és a 

közösség jelentőségének felismertetése az ember életében. 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Igaz-e, hogy „ugatós kutya nem 

harap”? 

Van-e hasonlóság az emberi és 

az állati viselkedés között? 

Hogyan „olvashatunk” mások 

jelzéseiből? 

Hogyan kerülhetjük el a 

sértődéseket, veszekedéseket? 

Hogyan őrizhetjük meg 

barátságainkat? 

 

Ismeretek: 

Kommunikáció az állatvilágban: 

a kutya tájékozódása, 

területvédő és behódoló 

magatartása. 

Az emberi kommunikáció: 

beszéd, testbeszéd. 

Mosoly, fintor, bólintás, 

hunyorítás, testtartás szerepe. 

Magatartásformák, szabályok, 

viselkedési normák különböző 

élethelyzetekben. Példák a 

helytelen és helyes viselkedésre. 

Együttélés a családban. 

Baráti kapcsolatok, iskolai 

közösségek. 

Önismereti játékok 

A kutya magatartásán keresztül 

példák vizsgálata az állati 

kommunikációra. Hasonlóságok 

és különbségek keresése az 

állati és emberi kommunikáció 

között. 

Filmrészletek, fotók 

segítségével az emberi 

kommunikáció elemeinek 

vizsgálata, a mimika és a 

testtartás szerepének elemzése 

egy-egy példán. Szerepjáték 

során a megállapítások 

kipróbálása, ellenőrzése. 

Emberi magatartásformák 

megfigyelése különböző 

helyzetekben. 

Helyzetgyakorlatok elemzése. 

Példák csoportosítása (helyes és 

helytelen viselkedés), érvek és 

indokok keresése. 

Az együttélés alapvető 

szabályainak megbeszélése.  

Magyar nyelv és 

irodalom: szólások, 

közmondások, 

metaforák (az ember 

és az állatok 

viselkedésével 

kapcsolatban). 

 

Vizuális kultúra: 

arckifejezések, 

testbeszéd 

megjelenítése 

művészeti 

alkotásokon. 

 

Ének-zene: emberi 

konfliktusok 

megjelenése 

dalokban. 

 

Matematika: 

hasonlóságok és 

különbségek. 

 

Erkölcstan:emberi 

kapcsolatok, 

közösség, a helyes 

magatartás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kommunikáció, metakommunikáció, együttélés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Vágtat, mint a paripa Órakeret  

3 

Fen
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 1914 

  10% - 

  

szabadon 

felhaszná

lható 

órakeret 

1 

Előzetes tudás Testrészek. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A mozgásjelenségek tanulmányozása során az állandóság és változás és 

kapcsolatuk felismertetése. Az ember megismerése és egészsége 

szempontjából a mozgás szerepének felismertetése az 

egészségmegőrzésben, a mozgásszervrendszer működésének alapvető 

megértetése. A felépítés és működés kapcsolatának beláttatása a ló 

testfelépítésének és mozgásának példáján. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Miért vágtat sebesen a paripa? 

Kiből lesz jó rövidtávfutó? És jó 

hosszútávfutó?  

Hogyan fejleszthetjük 

mozgásunkat?  

 

Ismeretek: 

A mozgásfajták 

megkülönböztetése (egyenletes 

és gyorsuló mozgás, ütközés). 

A csontok, izmok, ízületek 

szerepe: hajlékonyság, erő, 

rugalmasság, gyorsaság, 

ügyesség. 

Az edzés és a bemelegítés. A 

testalkatnak, testi adottságoknak 

megfelelő mozgásformák. A 

tánc mint mozgás. A mozgás 

mint aktív pihenési forma. 

A mozgásszegény életmód 

veszélyei. 

A ló leírása: testfelépítés, 

életmód, alkalmazkodás a 

környezethez. 

Mozgásjelenségek vizsgálata 

játékos kísérleteken keresztül: 

kérdések megfogalmazása a 

mozgások jellemzőivel 

kapcsolatban. A jelenségek 

megfigyelése az állandóság és a 

változás szempontjából, a 

változások megfigyelése, adott 

szempontú besorolása (a 

mozgás gyorsasága, iránya). 

Példák gyűjtése mozgással 

kapcsolatos rekordokra. 

A rendszeres testmozgás 

jelentőségének felismerése. 

Esettanulmányok, példák 

feldolgozása arról, hogy a 

rendszeres testmozgás hogyan 

fejleszti az akaraterőt, 

állóképességet, ügyességet. A 

bemelegítés fontosságának, az 

edzésmunka során a 

fokozatosság elvének belátása. 

Lehetőségek keresése a 

lakóhelyen a rendszeres 

testmozgás gyakorlására. 

A kapcsolat felismerése a ló 

testfelépítése és életmódja, 

illetve természetes környezete 

között. Annak magyarázata, 

miért elterjedt haszonállat a ló: 

Vizuális kultúra: a 

mozgás megjelenítése 

a művészetekben, 

mozgókép készítése. 

 

Ének-zene: népdalok, 

zeneművek a ló és 

ember kapcsolatáról, 

a ritmus és a mozgás 

kapcsolata (táncok). 

 

Testnevelés és sport: 

a rendszeres 

testmozgás, az edzés, 

a bemelegítés; 

világcsúcsok, nemzeti 

rekordok különböző 

sportágakban, 

lovassportok. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: a mozgás 

leírására szolgáló 

rokon értelmű 

szavak, hasonlatok a 

mozgás kifejezésére; 

a mozgás, illetve a ló 

mozgásának 

megjelenítése 

Fen
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rtó
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A ló mozgása: ügetés, 

poroszkálás, vágta. 

 

Emberi mozgásformák 

példák keresése a ló és az ember 

kapcsolatára. 

A ló mozgásának megfigyelése 

és a különböző 

mozgásformáinak 

összehasonlítása. 

irodalmi 

alkotásokban, 

mondókákban. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: egészséges 

életmód, testmozgás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mozgásszerv, mozgásforma. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Kertben, mezőn Órakeret  

3,5 

  10% - 

  
szabadon felhasználható 

órakeret 

2 

Előzetes tudás Életfeltételek, tápanyagok, táplálék, évszakok. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A felépítés és működés kapcsolatában az élőlények 

csoportosítása, a haszonnövények fogyasztható részeinek 

megnevezése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások:  

Mit érdemes venni a piacon? 

Honnan származik, és mire utal 

a növény elnevezés?  

Mitől növekszik a növény? 

Hogyan kerül a kenyér az 

asztalra? 

 

Ismeretek: 

A Nap mint energiaforrás. A 

napsugárzás hatása az 

élővilágra. 

Gombák, növények, állatok. 

Életközösség megfigyelése. Az 

élővilág szerveződési 

szintjeinek felismerése. A 

megfigyelt élőhely élőlényeinek 

csoportosítása (gomba, növény, 

állat, zöldség, gyümölcs).  

Látogatás a piacon, a tanyán 

vagy a kertben. Az 

idényzöldségek, 

idénygyümölcsök felismerése, 

csoportosítása aszerint, hogy 

mely ehető növényi részt 

fogyasztjuk. Példák keresése 

magra, termésre. 

Naptár készítése az 

idényzöldségekről és 

idénygyümölcsökről. 

Magyar nyelv és 

irodalom: a kenyérrel 

kapcsolatos 

hasonlatok,  

szólás-mondások, 

mesék, mondák, 

műalkotások. 

 

Vizuális kultúra: 

mesterséges 

életközösségek (kert, 

mező) képi 

megjelenítése; 

zöldség- és 

gyümölcscsendéletek.  

 

Fen
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rtó
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 jó
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ha
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 1916 

Zöldségek, gyümölcsök. A 

növény részei (gyökér, szár, 

levél, virág, termés). A mag. 

Ehető növényi részek. 

Életszakaszok, csírázás, 

fejlődés, növekedés, öregedés. 

Háziállatok (kutya, macska), 

haszonállatok (tyúk, kacsa), 

hazai vadon élő állatok 

(rókalepke, májusi cserebogár, 

kárász, csuka, seregély, 

feketerigó, mezei pocok, őz, 

róka). 

Szaporodás: pete, tojás, 

elevenszülő. 

Lebomlás, komposztálás, 

rothadás. 

Kenyérsütés: búza, liszt és 

kenyér példáján a nyersanyag, 

termék, késztermék fogalma, a 

rostálás, a szitálás, az őrlés, a 

kelesztés és a dagasztás 

folyamata, az üzletekben 

kapható kenyerek és az 

adalékok szerepe, kenyérsütés 

házilag, kapcsolódás az új 

kenyér ünnepéhez, a kenyérrel 

kapcsolatos hagyományok. 

Tanulmányi séta 

Egészségnap 

Növény fejlődésének 

megfigyelése. A megfigyelt 

élőhelyen talált növények 

csoportosítása aszerint, mely 

életszakaszban voltak. 

Példaállatok csoportosítása a 

tanult csoportok szerint 

(háziállat, haszonállat, vadon 

élő állat, illetve ízeltlábúak, 

halak, madarak, emlősök). 

Néhány jellegzetes állatnyom 

tanulmányozása, lerajzolása. 

Életnyomok gyűjtése a terepi 

látogatás során. 

Állatnyomok megismerése. 

Lebomlás vizsgálata. A 

komposztálás szerepének 

felismerése. Szerves hulladékok 

csoportosítása a 

komposztálhatóság szerint. 

Példák gyűjtése kenyérfajtákra, 

összehasonlításuk különböző 

szempontok szerint. A 

kenyérsütés példáján a 

természet tiszteletének 

felismerése a hagyományos 

életmód egyszerű 

cselekvéseiben. 

Ének-zene: a 

kenyérsütéssel, illetve 

az egyes élőlényekkel 

kapcsolatos dalok. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: gyártási 

folyamat; alapanyag, 

nyersanyag, 

késztermék. 

Fen
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Életközösség, növényi szerv, életciklus, napenergia, kenyérsütés. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

két évfolyamos 

ciklus végén 

Az egészséges életmód alapvető elemeinek alkalmazása az 

egészségmegőrzés és az egészséges fejlődés érdekében, a betegségek 

elkerülésére. 

Az életkornak megfelelően a helyzethez illő felelős viselkedés 

segítségnyújtást igénylő helyzetekben. 

A hosszúság és idő mérése, a mindennapi életben előforduló távolságok 

és időtartamok becslése. 

Képesség adott szempontú megfigyelések végzésére a természetben, 

természeti jelenségek egyszerű kísérleti tanulmányozására. 

A fenntartható életmód jelentőségének magyarázata konkrét példán 

keresztül, a hagyományok szerepének értelmezése a természeti 

környezettel való harmonikus kapcsolat kialakításában, illetve 

felépítésében. 

Az élőlények szerveződési szintjeinek és az életközösségek 

kapcsolatainak a bemutatása, az élőlények csoportosítása tetszőleges és 

adott szempontsor szerint. 

Egy természetes életközösség bemutatása. 

Egy konkrét gyártási folyamat kapcsán a technológiai folyamat 

értelmezése, az ezzel kapcsolatos felelős fogyasztói magatartás ismerete. 

Magyarország elhelyezése a földrajzi térben, néhány fő kulturális és 

természeti értékének ismerete.  

Informatikai és kommunikációs eszközök irányított használata az 

információkeresésben és a problémák megoldásában.  
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 1918 

Angol 

IDEGEN NYELV 

 

Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel 

(KER), a tanulók idegen 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 idegennyelv-oktatás 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 mindennapi nyelvhasználatban – ezért a nyelvtanulásban is –, fontos szerepet 

játszanak a szövegértelmezési és szövegalkotási stratégiák. A recepció során a nyelvhasználó, 

ill. a nyelvtanuló észleli az írott vagy hallott szöveget, azonosítja mint számára lényegeset, 

felfogja mint nyelvi egységet, és összefüggésében értelmezi. A produkció során megtervezi és 

szóban vagy írásban létrehozza a közlendőjét tartalmazó szöveget. 

A sikeres kommunikáció érdekében a tanulóknak meg kell ismerniük és használniuk 

kell azokat a nyelvi eszközöket, amelyekből és amelyekkel helyesen megformált, értelmes 

mondanivaló alakítható ki. Tisztában kell lenniük a mondanivaló szerveződésének, 

szerkesztésének elveivel, hogy koherens nyelvi egységgé formálhassák közlendőjüket. 

Ismerniük kell azokat az eszközöket és forgatókönyveket, amelyekkel sikeresen megoldhatók 

a különféle kommunikációs helyzetek. Fel kell ismerniük, hogy minden nyelvi érintkezést 

szabályok szőnek át, amelyek a nemek, korosztályok, társadalmi csoportok között különböző 

alkalmakkor szabályozzák azt. Ide tartoznak a nyelvi udvariassági szabályok, rituálék és a 

helyzetnek megfelelő hangnem használatának szabályai is.  

A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg autentikus, 

a feladatvégzés szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a tanulók maguk is 

viszonylag könnyen kerülhetnek autentikus célnyelvi környezetbe, részeseivé válhatnak az 

adott kultúrának, kapcsolatot teremthetnek a célnyelven beszélőkkel, ami komoly motivációs 

forrás lehet, és nagyban elősegítheti az autonóm tanulóvá válást. A tanulási folyamat 

szervezésében nagy jelentősége van a kooperatív feladatoknak és a projektmunkának, ezek 

szintén erősíthetik a motivációt. 

Az idegen nyelvű kommunikáció során meghatározó jelentőségű a nyelvekkel, a 

nyelvtanulással, 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.  

A nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a NAT hangsúlyozza a tantárgyközi integráció 

jelentőségét. Fontos, hogy a tanulók az idegen nyelv tanulása során építeni tudjanak más 

tantárgyak keretében szerzett ismereteikre és személyes tapasztalataikra. Ugyanakkor az idegen 

nyelvvel való foglalkozás olyan ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagíthatja a tanulókat, 

amelyeket más tantárgyak keretében is hasznosítani tudnak.  
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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 hogy újabb nyelveket sajátítsanak el.  

A NAT bizonyos képzési szakaszokra meghatározza a minden tanuló számára kötelező 

minimumszinteket, emellett kitér az emelt szintű képzésben részesülő tanulókkal szemben 

támasztott követelményekre is. A közműveltségi elemeket a tantárgy egyedi jellemzői miatt a 

NAT-ban azok a nyelvi szintek és kompetenciák testesítik meg, amelyeket a nemzetközi 

gyakorlatban és az érettségi követelményrendszerben mérceként használt Közös európai 

referenciakeret (KER)határoz meg. A nyelvi kompetenciák komplex fejlesztéséhez az ajánlott 

témakörök kínálnak kontextust. A NAT által az egyes képzési szakaszokra minimumként 

meghatározott nyelvi szintek a következők: 

 

 
4. évfolyam, 

minimumszint 

8. évfolyam, 

minimumszint 

12. évfolyam, 

minimumszint 

Első idegen nyelv 
KER-szintben nem 

megadható 
A2 B1 

Második idegen 

nyelv 
– – A2 

 

A kerettanterv az elérendő célokat és nyelvi szinteket kétéves képzési szakaszokra bontva 

határozza meg. Ez alól csupán az általános iskola 4. évfolyama kivétel, mert ezen az 

évfolyamon kezdődik a kötelező idegennyelv-oktatás, így a képzési szakasz csak egy tanévet 

ölel fel. 

 

 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. 

évfolyam 

12. 

évfolyam 

Első idegen 

nyelv 

KER-

szintben nem 

megadható 

A1 A2 B1 mínusz B1 

Második 

idegen 

nyelv 

- - - A1 A2 

 

Az idegen nyelvi kerettanterv a KER-ben leírt készségek alapján határozza meg a nyelvtanulás 

fejlesztési egységeit; ezek: a hallott és olvasott szöveg értése, a szóbeli interakció, az 

összefüggő beszéd és az íráskészség. A KER-ben meghatározott nyelvi szintek és kompetenciák 

azonban nem mechanikusan, hanem a tanulók életkori sajátosságainak tükrében értelmezve 

kerültek be a kerettantervbe. 

Az idegen 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 idegen nyelv tanulásába és fordítva, 

az idegen nyelv tanulása során elsajátított kompetenciák hasznosak az anyanyelvi 
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kommunikáció területén.A két terület erősítheti egymást, olyannyira, hogy megfelelő 

módszerek alkalmazása esetén az is lehet sikeres nyelvtanuló és nyelvhasználó, akinek 

hiányosak az anyanyelvi ismeretei, sőt az idegen nyelv tanulása segíthet abban, hogy az 

anyanyelv használata tudatosabbá váljon. 

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, ma már számos lehetőség kínálkozik 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 blogolás is élményszerű nyelvtanulásra ad 

alkalmat. Az önálló tanulás képességének folyamatos fejlesztéséhez azonban szükség van a 

tanulásról magáról való beszélgetésre, a tanulási stratégiák kialakításában való 

segítségnyújtásra, az önértékelés és a társértékelés alkalmainak megteremtésére.  

A nyelvtanítás sikerében fontos szerepet játszik a nyelvtanulók ismereteinek, 

érdeklődésének, igényeinek, nyelvi és nem nyelvi készségeinek 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.  

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 4-8. évfolyamokra vonatkozó ajánlott témakörök egyes elemei újra és újra 

megjelennek, lehetőséget adva arra, hogy a korábban megszerzett ismeretek újabb nézőpontból 

kerüljenek feldolgozásra, így bővüljenek, mélyüljenek. A kerettanterv az általános iskolában 

minden fejlesztési szakaszban új témaköröket is javasol a tanulók életkorához, szükségleteihez 

alkalmazkodva.  

Külön táblázat tartalmazza az ajánlott témaköröket, amelyben a 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. 

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 ismertet, amelyek segítségével az adott nyelvi 

fejlesztés megvalósítható. A nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák szervesen beépültek a 

tartalomba. 

A kerettanterv a 4. évfolyam, majd később a kétéves fejlesztési ciklusok végén a 

fejlesztési egységek céljaiból és tartalmából kiindulva határozza meg a fejlesztés várható 

eredményét, kapcsolódva a szakasz végére előírt KER-szinthez (kivéve a 4. évfolyamot, 

amelynek kimenete KER-szintben nem határozható meg). 
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4. évfolyam 

 

A 4. évfolyamon kezdődő idegennyelv-tanítás elsődleges célja a tanulók idegen nyelvi 

kommunikatív kompetenciájának megalapozása. További fontos célkitűzése, hogy felkeltse a 

tanulók érdeklődését a nyelvek tanulása és a más nyelveket beszélő emberek és kultúrájuk 

megismerése iránt. A nyelvvel való játékos és örömteli foglalkozás, a kezdeti sikerek és a 

motiváló tanári visszajelzés segítenek a tanulóknak abban, hogy megmaradjon és erősödjön 

ösztönös tudásvágyuk és tanulási kedvük, bátran használják a rendelkezésükre álló nyelvi 

eszközöket, növekedjen önbizalmuk, fejlődjön önismeretük és önértékelésük. Mindez 

elengedhetetlen a nyelvtanulás hosszú távú eredményessége szempontjából. 

Gyermekkorban a nyelvtanulás a természetes nyelvelsajátítás folyamataira épül. A 

tanulók életkori sajtosságaiknak és fejlettségi szintjüknek megfelelő, érdekes, értelmes és 

kihívást jelentő tevékenységekben vesznek részt. A célnyelven elhangzó információk 

megértéséhez támaszkodnak a világról szerzett ismereteikre és tapasztalataikra, amelyek 

egyrészt segítik a nyelvtanulást, másrészt annak tartalmai révén tovább mélyülnek és bővülnek. 

Az anyanyelv elsajátításához hasonlóan az idegen nyelv elsajátítása is minden esetben 

kontextusba ágyazva, konkrét beszédhelyzetek során történik, amelyekben a verbális és a 

nonverbális elemek természetes egységet alkotnak. Utóbbiak a nyelvtanulás kezdetén 

különösen fontosak, hiszen a megfelelő nyelvi eszközök hiányában segítik a beszédhelyzet 

értelmezését, illetve a beszédszándék megvalósítását. A nyelvtanulás kezdő szakaszában a 

tanulók tanórai beszédének természetes része a magyar nyelvű kérdés és válasz is, amelyet 

visszajelzésként, megerősítésként használnak a tanár következetes célnyelv-használatával 

párhuzamosan. 

Az idegen nyelvvel való korai ismerkedés középpontjában, ebben a szakaszban, a hallott 

szöveg értése és a szóbeli interakció együttes fejlesztése áll. A készségfejlesztés során a tanulók 

megismerkednek az alapvető nyelvtanulási stratégiákkal, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, 

hogy a későbbiekben önálló nyelvtanulóvá váljanak.  

Az idegen nyelv tanítása a tantárgy jellegéből adódóan kiválóan alkalmas arra, hogy 

hozzájáruljon a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott nevelési célok eléréséhez és a 

kulcskompetenciák fejlesztéséhez. Utóbbiak közül kiemelten fontos az idegen nyelvi 

kommunikációnak az anyanyelvi kommunikációhoz, a szociális kompetenciához, az esztétikai-

művészeti tudatossághoz és kifejezőképességhez, illetve a hatékony tanuláshoz való 

kapcsolódása. Az anyanyelven elsajátított ismeretek, készségek és stratégiák támogatják az 

idegen nyelv tanulását, míg a nyelvtanulás eredményei pozitívan hathatnak az anyanyelvi 

tudatosság alakulására. A szociális kompetencia területén a kultúrák közötti hasonlóságok és 

különbségek felfedezése segíti a tanulókat abban, hogy nyitottá váljanak saját kultúrájuk és a 

célnyelv kultúrája iránt. Az idegennyelv-oktatás során alkalmazott, a tanulók együttműködését 

ösztönző munkaformák és tevékenységek hozzájárulnak a tanulók szociális érzékenységének 

fejlesztéséhez. Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség területén az 

idegennyelv-tanításban építeni lehet arra, hogy a tanulók életkori sajátosságaikból adódóan 

szeretnek játszani, rajzolni, festeni, énekelni, táncolni, és örömmel vesznek részt változatos 

művészeti tevékenységekben. A művészeti ágakkal való aktív kapcsolat gazdagítja a tanulók 

érzelmi világát. A hatékony tanulást az idegen nyelvvel való foglalkozás azáltal ösztönzi, hogy 

a tanulók elsajátítanak néhány alapvető nyelvtanulási stratégiát, és megteszik az első lépéseket 

idegen nyelvi teljesítményük értékelése útján.  

Az idegen nyelv tanulása keretében feldolgozott témakörök könnyen összehangolhatók 

a NAT-ban szereplő alsó tagozatos tantárgyak tartalmaival. A Témakörök táblázatban megjelölt 
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kapcsolódási pontok segítenek megtalálni azokat a területeket, ahol sikeresen megvalósítható a 

tantárgyakon átívelő - akár közös projektek keretében történő -tanulás. 

A tanulási folyamat során a tanuló egész személyisége formálódik, így alapvető 

fontosságú, hogy a kisgyermekkori idegennyelv-tanítást áthassa a holisztikus pedagógiai 

szemlélet. Ennek a szemléletnek a gyakorlatba való átültetése nagy körültekintést igényel mind 

a tananyagok, taneszközök kiválasztásában és felhasználásában, mind a tevékenységek 

megtervezésében, valamint a tanórák megszervezésében és megvalósításában. 

A megfelelően kialakított, változatos tevékenységformákra lehetőséget nyújtó tanulási 

környezet elősegíti az idegen nyelv sikeres elsajátítását. A gyermekbarát, vizuális elemekben 

gazdag berendezés ösztönzi a tanulókat a nyelvi tevékenységekben való aktív részvételre. Az 

infokommunikációs eszközök bevonása már ebben az életkori szakaszban is érdekesebbé, 

motiválóbbá teheti a nyelvtanulást, a pedagógus számára pedig lehetőséget ad arra, hogy az 

életkori sajátosságoknak megfelelő autentikus anyagok gazdag tárházából válogasson. 
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Fejlesztésiegység 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 

környezetére, mindennapi szükségleteire, tevékenységeire vonatkozó kérdések, illetve 

válaszok). 

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

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 

(játékos 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. 
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Fejlesztésiegység 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 

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. 

 

 

Fejlesztésiegység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, 

ismeretek, készségek, személyes és szociális kompetenciák, tanulási 
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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 

elemekkel támogatva. 

A tanuló bemutatja munkáját egyszerű nyelvi eszközökkel. 

Törekszik a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és 

beszédtempó elsajátítására. 

A fejlesztés tartalma 

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

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

tanárok részére. 

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

vagy mozgással kísérve. 

Nonverbális elemekkel támogatott, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott 

szerepjáték 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 

hangszín változtatásával, érzelmek kifejezésével, ritmushangszerek vagy mozgás 

kíséretével). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Gyermekdalok, gyermekversek, mondókák, mozgással kísért rövid történetek, 

cselekvéssorok, mesék, leírás (pl. tanulói munka bemutatása). 

 

 

Fejlesztésiegység 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. 
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 1926 

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 

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, 

ismertetők, táblák, célnyelvi szövegeket tartalmazó csomagolóeszközök, videofelvételek, 

animációs filmek, dalok, mondókák animált változata. 

 

 

Fejlesztésiegység 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. 
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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 a 4. évfolyamra 

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. 

Étkezés 

Napi étkezések. 

Kedvenc ételeim, italaim. 

Egészséges táplálkozás. 

Brit étkezési szokások 

Környezetismeret: az 

ember megismerése és 

egészsége: tápanyag, 

élelmiszer, étrend. 

 

Matematika: 

halmazok, állítások 

igazságának eldöntése, 

tapasztalati adatok 

lejegyzése, táblázatba 

rögzítése. 

Idő, időjárás 

Évszakok és hónapok. 

Környezetismeret: az 

idő mérése, az idő 

kifejezése a 
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 1928 

A hét napjai és napszakok. 

Az óra. 

Időjárás. 

mindennapi 

kommunikációban; 

a napszakok, az 

évszakok váltakozása. 

 

Matematika: számok 

írása, olvasása, 

állítások igazságának 

eldöntése, tapasztalati 

adatok lejegyzése, 

táblázatba rögzítése.  

Öltözködés 

Évszakok és ruhadarabok. 

Kedvenc ruháim. 

Környezetismeret; 

technika, életvitel és 

gyakorlat: egészséges 

életmód - öltözködés. 

 

Matematika: 

halmazok. 

Sport 

Testrészek és mozgás. 

Kedvenc sportom. 

Amerikai és angol sportok 

Környezetismeret: 

testrészek, 

egészségvédelem. 

 

Testnevelés és sport: 

mozgásos játékok. 

Iskola, barátok 

Iskolám, osztálytermünk. 

Tantárgyaim. 

Osztálytársaim, barátaim. 

Az angol oktatási rendszer 

Környezetismeret: 

baráti kapcsolatok, 

iskolai közösségek. 

 

Matematika: 

tájékozódás a térben, 

halmazok. 

Szabadidő 

Szabadidős tevékenységek. 

Kedvenc időtöltésem. 

Az angolok szabadidős szokásai 

Ének-zene: 

zenehallgatás. 

 

Vizuális kultúra: 

kreatív alkotások. 

Természet, állatok 

Kisállatok. 

Kedvenc állataim. 

Állatok a ház körül. 

Vadon élő és állatkerti állatok. 

Környezetismeret: 

élőlények 

csoportosítása élőhely, 

táplálkozási mód, 

egyéb tulajdonságok 

szerint; változatos 

élővilág. 
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Matematika: 

halmazok, adatgyűjtés, 

adatok lejegyzése. 

Ünnepek és hagyományok 

Az én ünnepeim. 

Ünnepek itthon és a célnyelvi kultúrában. 

Környezetismeret: 

ünnepek, 

hagyományok. 

Fantázia és valóság 

Kedvenc meséim, könyveim. 

Képzeletem világa. 

A cirkusz. 

Dráma és tánc: 

dramatikus játékok. 

 

Vizuális kultúra: 

képzeletem világa. 

Az adott témakörökhöz tartozó összefoglalások 

 

A fejlesztés várt 

eredményei 

aciklus végén 

KER szintben nem megadható. 

A tanuló aktívan részt vesz a célnyelvi tevékenységekben, követi a 

célnyelvi 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 

önmagáról, 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.  

 

Német 

4. osztály 

Fejlesztési 

egység 
Hallott szöveg értése 

 

Aktív részvétel az órai tevékenységekben, a célnyelvi óravezetés követése, 

az egyszerű tanári utasítások és kérdések, begyakorolt rövid párbeszédek 

folytatása. 

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

A nonverbális elemmel támogatott célnyelvi óravezetés követése; 

az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó nonverbális elemmel 

támogatott  rövid, egyszerű tanári utasítások megértése; 

az ismert témákhoz kapcsolódó, egy-egy rövid mondatból álló 

kérdések, néhány rövid mondatból álló megnyilatkozások megértése; 

a mindennapi témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegekben az 

ismerős szavak, fordulatok felismerése, ezekből következtetés a 

szövegek témájára.  

 

A fejlesztés tartalma 
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 1930 

A kissé komplexebb formában elhangzó és kevesebb nonverbális elemmel támogatott 

célnyelvi óravezetés növekvő biztonsággal történő követése (pl. osztálytermi 

rutincselekvések, a közös munka megszervezése, eszközhasználat).  

Rövid, egyszerű tanári utasítások alaposabb és biztosabb megértése (pl. játékos feladatok; 

manuális tevékenységek; mozgásos, játékos tevékenységek).  

A tanulóhoz közel álló, ismert témákról szóló rövid kérdések és néhány rövid mondatból álló 

szövegek megértése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Dalok, versek, képekkel illusztrált mesék és történetek, kisfilmek, animációs filmek, a 

korosztálynak szóló egyéb hangzó anyagok, tanárral, tanulótársakkal, célnyelvi országokból 

érkező személyekkel folytatott rövid párbeszédek, tanári beszéd. 

 

 

Fejlesztésiegység Szóbeli interakció 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A beszédszándék kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, nonverbális 

elemekkel támogatva; 

egyszerű kérdések feltevése ismert témákról, illetve válaszadás 

egyszerű nyelvi eszközökkel a hozzá intézett kérdésekre; 

rövid beszélgetés folytatása a társakkal a tanult témákról; 

az ismert szöveg célnyelvi normákhoz közelítő kiejtése, helyes 

intonációval és megfelelő beszédtempóban. 

A fejlesztés tartalma 

A mondanivaló nonverbális elemekkel (pl. testbeszéddel, hanglejtéssel, vizuális eszközökkel) 

támogatott kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel. 

Rövid válaszokkal, cselekvéssel való reagálás ismert témákhoz vagy osztálytermi 

szituációkhoz kapcsolódó, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre, 

kérésekre, felszólításokra. 

Egyszerű kérdések feltevése ismert témákhoz, osztálytermi szituációkhoz, egyéni 

szükségletekhez kapcsolódva. 

Egyszerű nyelvi eszközöket és nonverbális elemeket tartalmazó rövid párbeszéd eljátszása 

társakkal. 

Kommunikálás begyakorolt beszédfordulatokkal (pl. bemutatkozás, bemutatás, üdvözlés, 

köszönés, alapvető információ kérése és adása saját magáról, társairól, közvetlen 

környezetéről, különböző dolgok kérése és adása, tetszés, nemtetszés kifejezése). 

Meg nem értés esetén nonverbális elemekkel, pl. testbeszéddel támogatott ismétlés, 

magyarázat kérése. 

Aktív részvétel dalok, mondókák, versek, , szóbeli nyelvi játékokban. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Dalok, mondókák, versek, mesék, illusztrált történetek, mozgással kísért rövid 

cselekvéssorok, kérdések, rövid párbeszédek, dramatizált jelenetek, néhány mondatos 

leírások, egyszerű felszólítások, kérések, információ hiányán, illetve különbözőségén alapuló 

szövegek. 

 

 

Fejlesztésiegység Összefüggő beszéd 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Rövid, egyszerű szövegek elmondása, illetve párbeszéd előadása 

társaival közösen, tanári segítséggel; 

munkájának bemutatása egyszerű nyelvi eszközökkel; 
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A fejlesztés tartalma 

Gyermekirodalmi mű (pl. vers, dal, mese), történet, cselekvéssor közös vagy önálló előadása 

társak, másik osztály, szülők vagy tanárok részére. 

Felkészülést követően nonverbális elemekkel támogatott egyszerű nyelvi eszközökkel, 

begyakorolt beszédfordulatokkal megfogalmazott szerepjáték előadása társakkal.  

Tanári példa vagy autentikus hangzóanyag hallgatása és együttes elmondása után közös vagy 

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

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

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Dalok, versek, mesék, rövid történetek, cselekvéssorok, leírások (pl. tanulói munka 

bemutatása), rövid szerepek, interaktív feladatok. 

 

 

Fejlesztésiegység Olvasott szöveg értése 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A megértést segítő elemekre támaszkodva felismeri és megérti az 

egyszerű szövegeket 

egyszerű, autentikus szövegekből néhány alapvető információ 

kiszűrése;  

érdeklődés kialakítása a célnyelvi kultúra irodalmi, művészeti 

alkotásai iránt. 

A fejlesztés tartalma 

Rövid, hétköznapi szövegekben ismerős nevek, szavak és egyszerű fordulatok felismerése. 

Egyszerű, különböző műfajú szövegek olvasása, lényegük megértése. 

Különböző műfajú szövegek (pl. versek, mesék, történetek, fabulák, viccek) közös olvasása. 

 

 

 

Fejlesztésiegység Íráskészség 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

írásbeli válaszadás személyes adatokra vonatkozó egyszerű 

kérdésekre; 

a közösen feldolgozott olvasott szöveghez kapcsolódó írásbeli 

feladatok elvégzése; 

részvétel írásbeli nyelvi játékokban; 

A fejlesztés tartalma 

Szavak és rövid szövegek másolása, illetve hallás utáni leírása. 

Rövid mondatok írása egyszerű nyelvi szerkezetek felhasználásával (pl. napirend bemutatása, 

emberek, állatok, tárgyak jellemzése, képfeliratok készítése). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Leírás, felirat, utasítás, képeslap, üdvözlőkártya, meghívó, üzenet, SMS, e-mail, levél, 

adatlap, bejegyzés, dalszöveg. 

 

 

Ajánlott témakörök 
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 1932 

Ajánlott témakörök Kapcsolódási pontok Óraszám 

Család  

Bemutatkozás 

Én és a családom. 

Családtagok 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: család 

és lakóhely. 

Erkölcstan: társas kapcsolatok, 

szokások. 

10 óra 

Iskola, barátok 

Iskolám, osztálytermünk. 

Tantárgyaim, tanáraim. 

Osztálytársaim, barátaim. 

 

Anyanyelv 

Erkölcstan: társas kapcsolatok: 

barátság, szeretet, tisztelet, 

segítő kapcsolat. 

Technika 

10 óra 

Számok, színek 
Vizuális kultúra: színek 

Matamatika 

4 óra 

Otthon  

Lakóhelyiségek, bútorok, 

berendezési tárgyak. 

Kedvenc játékaim. 

 

Matematika: tájékozódás a 

térben, halmazok. 

7 óra 

Étkezés 

Napi étkezések. Alapvető 

ételek 

Gyümölcsök, zöldségek 

Kedvenc ételeim, italaim. 

Természetismeret: az ember 

megismerése és egészsége: 

étrend. 

 

 

7 óra 

Idő  és időjárás 

Az óra. 

Évszakok és hónapok. 

A hét napjai és a napszakok. 

 

 

Matematika: számok írása, 

olvasása, állítások igazságának 

eldöntése, tapasztalati adatok 

lejegyzése, táblázatba rögzítése. 

8 óra 

Öltözködés 

Évszakok és ruhadarabok. 

Kedvenc ruháim. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

öltözködés, divat.  

 

Matematika: halmazok. 

6 óra 

Sport 

Testrészek és mozgás. 

Kedvenc sportom. 

 

Természetismeret: az ember 

megismerése és egészsége: 

testrészek. 

Testnevelés és sport: mozgásos 

játékok, sportversenyek, 

szabályok. 

7 óra 

Szabadidő, szórakozás 

Szabadidős tevékenységek, 

kedvenc időtöltésem. 

Hobbik 

Testnevelés és sport: sportok. 

 

Ének–zene: zenehallgatás. 

Technika:barkácsolás 

8 óra 

Természet, állatok 

Kisállatok. 

Állatok a ház körül. 

Természetismeret: élőlények a 

ház körül, az állatok 

életmódjának főbb jellemzői, 

5 óra 
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Kedvenc állatok. szoba- vagy kerti növények 

gondozása, érdekes növények; a 

Föld szépsége, egyedisége: a 

Kárpát-medence és hazánk 

nagytájai, növénytakarója és 

élővilága. 

 

Összesen:72 óra 

 

 

4. évfolyam  

TESTNEVELÉS 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Előkészítő és preventív mozgásformák 

Órakeret 

10 óra+ 

folyamatos 

Előzetes tudás 

A tanóra menetét segítő egyszerű alakzatok kialakítása és megtartása. 

Az alapvető gimnasztikai szakkifejezések ismerete és végrehajtása. A 

fittség, a higiénia, a baleset-megelőzés és a környezettudatosság 

területein megszerzett elemi ismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A testnevelés optimális tanulási környezetének további erősítése. 

Az elemi kommunikációs szabályok, formák és jelek megszokottá 

tétele, a testi és lelki egészségért való személyes felelősség tudatosítása. 

A szervezési feladatok körének bővítése, egyre önállóbbá tétele. 

Az egészségfejlesztés alapvető területein szerzett ismeretek gyarapítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Térbeli alakzatok és kialakításuk (rendgyakorlatok): 

Tér- és távköz, többsoros vonal kialakítása. A tanórai feladat 

végrehajtásához szükséges egyéb térformák kialakítása. 

Gimnasztika: 

Nyújtó, erősítő és ernyesztő hatású szabadgyakorlati alapformájú 

gyakorlatok végrehajtása az ízületi és gerincvédelem szabályainak 

megfelelően eszköz nélkül és különböző eszközökkel. Játékos 

gyakorlatsorok zenére. Bemelegítő és levezető gyakorlatok 

egyénileg, párban és társakkal végrehajtva eszköz nélkül és 

különböző eszközöket felhasználva. Tudatos izomfeszítés, nyújtás és 

ernyesztés, légzőgyakorlatok a bemelegítésben és levezetésben. 

Tartásos és mozgásos elemek önálló végrehajtása. 

Keringésfokozó feladatok; zenés gimnasztika fokozódó intenzitással 

és terjedelemmel; gyermekaerobik gyakorlatsorok erőfejlesztő és 

aerob állóképesség-fejlesztő jelleggel. Ízületi 

mozgékonyságfejlesztés, aktív és passzív, dinamikus és statikus 

nyújtó gyakorlatokkal. Koordinációfejlesztő finommotoros 

gyakorlatok különféle eszközökkel. Testséma-, tér- és testérzékelés-

fejlesztő játékos gyakorlatok. 

Játék: 

Környezetismeret:tájék

ozódási alapismeretek. 

 

Vizuális kultúra: tárgy- 

és környezetkultúra, 

vizuális 

kommunikáció. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: életvitel, 

háztartás. 
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A térbeli tudatosságot, az energiabefektetés tudatosságát és a 

testtudatot alakító, koordinációfejlesztő szerepjátékok, 

szabályjátékok és feladatjátékok kreatív, kooperatív, valamint 

versenyjelleggel. Játékok testtartásjavító feladatokkal. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés: 

Preventív, szokásjellegű tevékenységformák végzése egyedül, párban 

és csoportban. A biomechanikailag helyes testtartást kialakító és 

fenntartó gyakorlatok önálló alkotással és végrehajtással. Egy-egy 

nyújtó és erősítő hatású gyakorlat önálló végrehajtása a testtartásért 

felelős főbb izomcsoportokra korrekciós céllal is. Motoros, illetve 

fittségi tesztek pontosabb végrehajtása. 

Aktív, mozgásos relaxációs gyakorlatok, a progresszív és az 

interaktív relaxáció gyakorlatai. 

Higiéniával és a környezettudatossággal kapcsolatos ismeretek 

tudatos alkalmazása. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A bemelegítés és levezetés alapvető szabályainak ismerete. 

A biomechanikailag helyes testtartás jellemzői, fontossága, a 

gerincvédelem szabályai. 

A szervezet terhelésével, edzésével kapcsolatos elemi ismeretek. 

Pulzusmérés. 

A tartásos és mozgásos elemek szakkifejezéseinek bővülése. 

Higiéniai alapismeretek: a biológiai éréssel járó testi változások 

alapismeretei. 

Relaxációs alapismeretek: belső figyelem, önkontroll, testtudat, a 

feszültségek feloldása. 

Környezettudatosság:takarékosság, öltözői rend, saját felszerelés és a 

sporteszközök megóvása. 

Személyes felelősség:feladatok megindítását és megállítását jelző 

kommunikációs jelek felismerése és alkalmazása, egészség, sport, 

életviteli és életmód alapismeretek, biztonság, baleset-megelőzés és 

elsősegély-nyújtási alapismeretek.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Alakzat, testséma, helyes testtartás, sérülés, megelőzés, tartásos elem, 

mozgásos elem, stressz, feszültség, életmód, táplálkozás, fittség, edzettség, 

mozgásintenzitás, hajlékonyság, vélemény. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák Órakeret 

27 óra 

Előzetes tudás 

A természetes hely- és helyzetváltoztató mozgások elnevezéseinek, 

legfontosabb vezető műveleteinek ismerete. Fentiek alkalmazása 

egyszerű játékhelyzetekben. Fen
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A mozgáskoordináció fejlődésével párhuzamosan az alapvető hely- és 

helyzetváltoztató mozgásformák stabillá és automatizálttá tétele, 

változó körülmények között is optimális precizitás kialakítása. 

Az alapvető mozgáskészségek tanulásának folyamatában nagyfokú 

cselekvésbiztonság kialakítása - lehetőség szerint – a Kölyökatlétika 

mozgásanyagának beépítésével. 

Az egyéni, a páros és a csoportos tanuláshoz szükséges személyes és 

szociális kompetenciák továbbfejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Járások, futások, oldalazások, szökdelések és ugrások: 

Fordulattal, ritmus- és irányváltással; manipulatív feladatokkal 

kombinálva; mozgáskapcsolatokban, vonalak, bóják, ugrókötél által 

meghatározott mozgásútvonalakon;változó magasságú akadályok 

beiktatásával; különböző ritmusú és tempójú zenére.  

Szökdelések, el-, fel- és leugrások és érkezések zenére, ritmikusan, 

áthajtások közben, különböző eszközök segítségével; manipulatív 

mozgásokkal összekötve. Haladás kiépített, komplex akadálypályán. 

Három-öt mozgásformából álló helyváltoztató mozgássorok alkotása 

és végrehajtása zenére is. Menekülés és üldözés különböző 

tértárgyak, akadályok kerülésével, egyéb taktikai feladatokkal.  

Lendítések, körzések: 

Különböző testrészekkel különböző iramú és sebességű mozgások 

közben. Rövid mozgássorok alkotása és végrehajtása önállóan vagy 

párban a lendítésekre és körzésekre építve (zenére is). 

Hajlítások és nyújtások: 

Különböző testhelyzetek kialakítása hajlításokkal és nyújtásokkal az 

egyéni kreativitást felhasználva. Hajlítások és nyújtások 

összekapcsolása futásból felugrással, illetve különböző eszközökkel. 

Rövid mozgássorok alkotása és végrehajtása önállóan vagy párban a 

hajlításokra és nyújtásokra építve (zenére is). 

Fordítások és fordulatok: 

Fordítások különböző helyváltoztató mozgásokhoz kapcsolva.Fél és 

egész fordulat helyben, ugrással különböző eszközökön 

is.Fordulatok manipulatív eszközökkel kombinálva.Rövid 

mozgássorok alkotása és végrehajtása önállóan vagy párban a 

fordításokra és fordulatokra építve (zenére is). 

Tolások, húzások: 

Különböző eszközök húzása és tolása egyénileg, párokban és 

csoportokban fokozódó erőkifejtéssel, különböző eszközökkel és 

testrészekkel. 

Emelések és hordások: 

Társemelések és társhordások csoportokban, illetve az egyéni 

kompetenciáktól függően párokban. Különböző eszközök emelése és 

hordása az ízület- és gerincvédelem alapelveinek megfelelően.  

Függés- és lengésgyakorlatok: 

Mászókötélen, mászórúdon, bordásfalon, alacsonygyűrűn, KTK-n, 

egyéb játszótéri eszközökön az egyéni kompetenciáknak 

megfelelően. „Vándormászás”. 

Vizuális kultúra: 

kifejezés, alkotás, 

vizuáliskommunikáció

. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: életvitel, 

háztartás. 

 

Matematika: 

műveletek 

értelmezése; 

geometria, mérés, 

testek. 
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Egyensúlygyakorlatok:Különböző testrészeken és testhelyzetekben 

stabil és labilis felületen, csukott vagy bekötött szemmel.Egyensúlyi 

helyzetek megtalálása hely- és helyzetváltoztató mozgásokból, 

illetve manipulatív eszközhasználattal. Társas egyensúlygyakorlatok 

a közös súlypont megtalálásával. Eszközök egyensúlyban tartása 

mozgásban különböző testrészekkel, illetve eszközökkel.Egyéb 

egyensúlygyakorlatok. 

Gurulások, átfordulások: 

Különböző szereken, eszközökön; különböző kiinduló helyzetekből, 

előzetes és utólagos mozgással, egyensúlygyakorlatokkal, illetve 

manipulatív mozgásokkal összekapcsolva. Társsal, társakkal 

tükörképben és azonosan, társon át. 

Támaszok: 

Haladás kéztámaszos helyzetekben (utánzó mozgásokkal is) 

komplex akadálypályán, nehezített feltételek mellett.Ugrások, 

lépegetések kézzel („támlázás”) és lábbal különböző 

támaszhelyzetekben.Elszakadás a talajtól kézzel és/vagy lábbal 

különböző támaszhelyzetekből. Fel-, le-, átmászások eszközökre 

nehezített feltételekkel. 

A természetes hely- és helyzetváltoztató mozgásokat alkalmazó 

játékok: 

Szerep-, szabály- és feladatjátékok, kreatív és kooperatív játékok, 

népi gyermekjátékok a helyváltoztató természetes mozgásformák 

felhasználásával. Akadályversenyek, különböző magasságú 

eszközök leküzdésével.A közösség összteljesítményén alapuló 

versenyjátékok.A saját egyéni teljesítmény túlszárnyalását célzó 

egyéni versenyek. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A térbeli tudatosság (érzékelés): elhelyezkedés a 

térben;mozgásirány;a mozgás horizontális síkjai; a mozgás 

végrehajtásának útvonala;a mozgás kiterjedése. 

Az energiabefektetés tudatossága: idő, sebesség; erőkifejtés; lefutás. 

Kapcsolatok, kapcsolódások: testrészekkel;tárgyakkal és/vagy 

társsal,vagy társakkal. 

A tematikus területhez kapcsolódó mozgásos feladatok elnevezései. 

Az egyes mozgások vezető műveleteinek, tanulási szempontjainak 

fogalmi ismerete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hely- és helyzetváltoztató mozgás, térérzékelés, testérzékelés, 

mozgáskapcsolat, mozgásos játék, játékszabály, játékszerep, gyorsaság, 

állóképesség, erő, akadályverseny.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Manipulatív természetes mozgásformák Órakeret 

35 óra 

Előzetes tudás 
Az eszközök ismerete, balesetmentes használata. 

A manipulatív alapmozgások vezető műveletei.  
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tudatos gyakorlás és a gyakorlás általi fejlődés örömteli megélése 

során a magabiztosság erősítése.  

Bátor, sikerorientált tanulási igény megalapozása, ezzel hozzájárulás a 

szabadidős aktivitások és játéktevékenység mindennapi életben való 

használatához. A finommotorika fejlesztése – lehetőség szerint – a 

Kölyökatlétika mozgásanyagának beépítésével. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Dobások (gurítások) és elkapások: 

Egy- és kétkezes gurítások és dobások helyből, majd haladásból.  

Különböző ívben és sebességgel érkező labdák és egyéb eszközök 

elkapása párban és csoportokban nehezített feltételek mellett. Alsó, 

felső, mellső dobások párban és csoportokban különböző erővel, 

irányba és távolságra haladómozgás közben. Gurítások, dobások és 

elkapások egyszerű cselekkel és egyéb feladatokkal kombinálva. 

Labdaátadások játékhelyzetekben. Kapura dobások talajról. Páros és 

hármas kapcsolatok kialakítása játékhelyzetekben.  

Rúgások, labdaátvételek lábbal: 

Labdás koordinációs gyakorlatok labdavezetéssel különböző 

alakzatokban. Labdavezetés- és labdakontroll-gyakorlatok váltakozó 

sebességgel és/vagy irányban társak között mindkét láb 

használatával. Belső csüd, teli csüd, teljes csüd, külső csüd 

használata feladatmegoldásoknál. „Dekázás” mindkét láb 

használatával. Rúgások a lábfej különböző részeivel helyből, 

mozgásból. Játékos passzgyakorlatok. Kézből rúgásfeladatok 

meghatározott célra, távolságra „dropból” is próbálkozva. 

Labdavezetések kézzel: 

A társsal azonosan, illetve tükörképben; váltakozó irányban, 

sebességgel, akadályok felhasználásával; kreatív feladatalkotással; 

labdadobással, gurítással kombinálva egyénileg, párban és 

csoportban; csoportos labdavezetéses feladatok. 

Ütések testrésszel és eszközzel: 

Puha labda és léggömb ütése testrésszel, rövid és hosszú nyelű ütővel 

különböző célfelületekre, távolságokra és magasságokra;háló (zsinór) 

fölött különböző magasságban és ívben a vizuális kontroll 

csökkentésével;egyénileg,párban és csoportban, tükörképben és 

azonosan. Ütések tenyeres és fonák mozgásmintával;szervaszerűen. 

A manipulatív természetes mozgásformák gyakorlása játékban 

Szabály- és feladatjátékok, sportjáték-előkészítő kisjátékok, alkotó és 

kooperatív játékok. Népi gyermekjátékok. A manipulatív mozgásokat 

alkalmazó, pontosságra, csökkenő hibaszázalékra, növekvő 

sikerességre, kreatív eszközhasználatra irányuló egyéni, páros és 

csoportos versenyek. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Bonyolultabb játékfeladatok által megkövetelt, szabályok szerinti 

eszközhasználat.  

A manipulatív eszközhasználati technikák vezető műveletei. 

Vizuális kultúra: 

vizuális 

kommunikáció. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: életvitel, 

háztartás. 
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Térbeli és energiabefektetésbeli ismeretek az eszközhasználattal 

összefüggésben. 

Az eszközkezelés lehetőségeinek megkülönböztetése. 

A játékfeladat által megkövetelt szabályok szerinti eszközhasználat 

ismerete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Alkalmazkodás, akarat, sporteszköz, használati szabály, lábfej, tenyeres, 

fonák, dekázás, droprúgás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű 

feladatmegoldásokban  
Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 

A tanult tornaelemek, táncmozdulatok felismerése, végrehajtása. 

Egyszerű, 24 mozgásformák összekapcsolása, esztétikus végrehajtás 

mellett. 

Nyújtott karú támaszhelyzetek. Eredményes mászókulcsolás. 

Magabiztos statikus és dinamikus egyensúlyi helyzetek. 

Egyszerű tánclépésekkel, a zene ritmusára a tanár, a pár, a társak 

mozgásának többnyire sikeres követése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A felelősségteljes gyakorlás révén az önálló tanuláshoz szükséges 

képességek fejlesztése.  

A tornajellegű feladatok kombinált megoldásával a testérzékelés, a tér-, 

izom- és egyensúlyérzékelés továbbfejlesztése. 

A torna- és a táncelemek gyakorlásával hozzájárulás a relatív erő- és a 

ritmusképesség fejlődéséhez. 

Az esztétikus mozgásvégrehajtás rögzítése.  

A tánc jellegű feladatok tanulása közben a térbeliség (mozgás), az 

időbeliség (ritmus) és dinamika összehangolása. 

Ösztönzés az együttműködésre, alkalmazkodásra, a másik nem, a másik 

személy, a másik csoport elfogadására és megbecsülésére. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Torna: 

Torna-előkészítő mozgásanyag. Talajgyakorlatok (gurulóátfordulás 

előre és hátra az egyéni kompetenciákhoz illeszkedő 

nehézséggel - különböző kiinduló helyzetből, repülési fázissal, 

szerekre, párban, csoportban; fellendülési kísérletek segítségadással 

vagy nélküle kézállásba; kézenátfordulás oldalt, emelés 

zsugorfejállásba; felugrás kéztámasszal különböző szerekre; 

támaszugrások az egyéni kompetenciákhoz igazodva talajról, 

ugródeszkáról és/vagy minitrambulinról, egyéni-páros-társas 

egyensúly- és gúlagyakorlatok. Alaplendület és leugrás gyűrűn 

és/vagy nyújtón és/vagy játszótéri eszközökön. 3-6 mozgásforma 

kapcsolatában tornagyakorlatok önálló alkotása és végrehajtása 

egyénileg és párokban; kötél- és/vagy rúdmászás kísérletek 

mászókulcsolással (3 ütemű mászás); gyermek aerobikgyakorlatok. 

Tánc: 

Kreatív tánc különböző ritmusú, tempójú zenére.  

Környezetismeret: 

testünk, 

életműködéseink. 

 

Ének-zene: magyar 

népi mondókák, népi 

gyermekjátékok, 

mozgásos 

improvizáció, ritmikai 

ismeretek. 
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A fantázia és képzelet megjelenítése játékosan, önállóan alkotott 

mozgásokon keresztül zenére (kreatív tánc). A zene hangulata, 

dinamikája hatásának a mozgás általi kifejezése a gyermeki 

képzelőerő, kreativitás által. 

Páros vagy társas táncfolyamatok összhangban. Motívumismeret 

bővülése és az adott tánc(ok) struktúrájának egyre mélyebb 

megértése és végrehajtása. Páros és csoportos, változatos térformájú 

motívumfüzérek, gyermektáncok. 

Ritmusgyakorlatok egész testtel, a különböző testrészek ritmusában 

egyszerű párhuzamosságok kivitelezése. 

Tornához és tánchoz kapcsolódó játékok, versenyek, bemutatók: 

Szerepjátékok, szabályjátékok, feladatjátékok, kreatív és kooperatív 

játékok tornajellegű mozgásformák illesztésével. Népi játékok 

énekre, dalra, zenére. Kreativitásra, esztétikumra és 

mozgáspontosságra épülő egyszerű torna- és táncbemutatók. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A tornamozgások megnevezése, torna és testnevelés 

megkülönböztetése. Baleset- és sérülésveszélyes helyzetek 

elkerülésének módjai, a személyes teljesítőképesség határai 

átlépésével kapcsolatos kockázatok létezésének elfogadása. A tanult 

dalok szövege, a tanult táncokhoz kapcsolódó népi hagyományok, 

ünnepek elnevezései.  

A táncjellegű feladatmegoldások a Tánc és dráma kerettanterv 

mozgásanyagával összekapcsolhatók. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gurulás, fellendülés, kéztámasz, spicc, egyensúlygyakorlat, tornaelem, 

alátámasztási pont, aerobik, pontozás, párvezetés, tánc, ütemmutató 

(metrum), szinkópa, szünet, táncház, fonó, „játszó”, felkérés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák az atlétika jellegű 

feladatmegoldásokban 

Órakeret 

20 óra+ 7 

óra+9 

óra 

Előzetes tudás 

A futó-, ugró- és dobóiskolai alapgyakorlatok végrehajtása, azok 

vezető műveleteinek ismerete.  

Különböző intenzitású mozgások többször rövid ideig történő 

fenntartása játékos, változó körülmények között, illetve játékban.  

Széleskörű mozgástapasztalat a Kölyökatlétika játékaiban. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A futó-, ugró- és dobóiskola alapgyakorlatainak fokozódó 

pontosságú végrehajtása. Idő-, és tempóérzékelésen alapuló tartós 

futások gyakorlása. A mozdulat- és reakciógyorsaság, az aerob 

képességek és a törzs- és ízületi stabilizáció fejlesztése. Az atlétikai 

jellegű alapmozgások tanulása iránti motiváció erősítése a mozgások 

pontosságra törekvő, változatos gyakorlásával.  

Az önértékelés további erősítése. A testséma, a testtudat, a figyelem 

összpontosításának és a figyelem rugalmasságának fejlesztése. 
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Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Járás- és futás mozgásformái: 

egyenletes és változó, illetve váltakozó ritmussal, sebességgel, 

erőkifejtéssel, lépéstávolsággal és/vagy lépésfrekvenciával; 

komplex akadálypályán;  

vágtafutás; tartós futás különböző terepeken; rajtgyakorlatok és a 

guggolórajt. 

Ugrások és szökdelések ugrásformái: 

Ugróiskolai gyakorlatok, sorozatszökdelések az ugrástávolság és  

-magasság változtatásával, páros és egylábon, különböző síkokban; 

távolugrás-kísérletek elugrósávból guggoló- és/vagy 

lépőtechnikával; magasugrás-kísérletek átlépő technikával; komplex 

futó- és ugróiskolai gyakorlatvariációk . 

Dobások mozgásformái: 

Egy- és kétkezes hajító-, lökő- és vetőmozdulatok célra, változó 

távolságra, különböző kiinduló helyzetekből. A forgómozgások 

előkészítő gyakorlatai. 

Hajítómozgások 3 lépéses dobóritmusban. 

 

Az atlétikai jellegű mozgások alkalmazása játékokban és a 

Kölyökatlétika versenyrendszerében: 

A Kölyökatlétika mozgásrendszerére épített szabályjátékok, 

feladatjátékok, kreatív és kooperatív játékok, önálló, páros és 

csoportos ugróiskolai gyakorlatsorok, játékok alkotása. 

A Kölyökatlétika eszközkészletének sokoldalú felhasználása 

kontrollált csapatversenyek formájában.  

A fent megnevezett tananyagtartalmakat megemelt óraszámban 

gyakoroljuk. 

 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az energia-befektetés tudatosságának összetevői. A futó-, ugró- és 

dobófeladatokhoz tartozó mozgások megnevezései, a tanult 

mozgások vezető műveletei, idő- és távolságmérés, atlétikai 

eszközök elnevezései. 

A Kölyökatlétikai versenyforma ismerete, az egyéni szerepvállalás 

fontossága a csapat eredményessége érdekében.  

Közös szervezés, egymás teljesítményének értékelése és elfogadása. 

Környezetismeret: 

testünk, 

életműködéseink.  

 

Matematika: 

geometria, mérés, 

testek. 

 

Vizuális 

kommunikáció: 

közvetlen tapasztalás 

útján szerzett 

élmények 

feldolgozása, 

látványok 

megfigyelése, leírása. 
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1941 

 

Kulcsfogalmak/f

ogalmak 

Futó-, ugró- és dobóiskola, váltott lábú szökdelés, váltás, gát, forgás, 

dobóritmus, sarok-talp gördülés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák a sportjátékok 

alaptechnikai és taktikai feladatmegoldásaiban 

Órakeret 

15 óra+ 

18 óra+ 9 

óra 

Előzetes tudás 

Tapasztalat a manipulatív természetes mozgásformák gyakorló- és 

feladathelyzetben történő alkalmazásáról. 

Motivált tanulás a játék folyamatában. 

Összjáték-tapasztalatok az egyszerű támadó és védő helyzetekről. A 

sportszerű viselkedés jellemzőinek ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A sportjátékok alaptechnikai és taktikai feladatmegoldásával 

hozzájárulás a taktikai gondolkodás fejlődéséhez.  

A közös játékfeladatok során a csapatérdek hangsúlyos megjelenítése az 

egyéni érdekkel szemben.  

A játéktevékenység során kialakuló döntéshelyzetek során a célszerű 

mozgásválasz megtalálása. 

A szabadidő aktív közösségi játékkal történő kitöltése igényének 

megerősítése.  

A tevékenységek során az énközpontúság csökkentése, ezáltal a taktikai 

gondolkodás további fejlesztése, az egyén csapathoz való pozitív 

viszonyának további megerősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Általános technikai és taktikai tartalmak: 

Támadó és védő feladatok terület- és emberfogással kisjátékok 

közben;páros cselezési feladatok, testcsel labdavezetéssel, játékos 

passzgyakorlatok; passzgyakorlatok labdavezetéssel kombinálva 1:1, 

2:1, 3:1 ellen.  

Minikosárlabda: 

Kosárra dobási kísérletek helyből, büntetődobás alacsony 

palánkra;megindulás, megállás, sarkazás a kosárlabdában. 

Miniröplabda: 

Kosárérintés és alkarérintés, alsó egyenes nyitás puha labdákkal, 

léggömbbel egyénileg, párokban, csoportokban. 

Labdarúgás: 

Rúgások kapura és társhoz belsővel, belső csüddel, teljes csüddel, 

labdaátvételek;labdakontroll-gyakorlatok, lövő- és testcselek 

nehezedő feltételek mellett. A kispályás labdarúgás szabályainak 

alkalmazása 4:1 felállási formában, rombuszalakzatban. A felállási 

forma alkalmazása Területnyitás támadásban. Területszűkítés 

védekezésben. Kapusok szerepe védekezésben, támadásban. 

Szivacskézilabda: 

Kapura dobási kísérletek helyből, nekifutásból, páros lefutásból. 

Passzgyakorlatok. Ismerkedés a kapusjátékkal. 

Vizuális kultúra: 

vizuális 

kommunikáció. 

 

Matematika: számolás, 

térbeli tájékozódás, 

összehasonlítások, 

geometria. 

 

Magyar nyelv- és 

irodalom: 

kommunikációs jelek 

felismerése és 

értelmezése. 
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Sportjáték-előkészítő (kis)játékok: 

Létszámazonos (1:1; 2:2; 3:3; 4:4 ellen), létszámfölényes 

helyzetekben (2:1, 3:1, 4:1, 4:2 ellen) labdarúgás, szivacskézilabda, 

minikosárlabda (streetball) jelleggel; kis létszámú cicajátékok 

labdarúgás-, kézilabda-, kosárlabda jelleggel, fokozatos 

szabálybevezetéssel; területfoglaló, menekülő-üldöző taktikai 

játékok; palánkkosárlabda, miniröplabda, vonaljátékok, (kooperatív) 

zsinórlabda, átfutós röplabda puha labdákkal; sportjátékok rögtönzött 

mérkőzései kis létszámú csapatokkal, egyszerűsített szabályokkal. 

A fent megnevezett tananyagtartalmakat megemelt óraszámban 

gyakoroljuk. 

 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Kommunikációs formák és jelek felismerése a csapatjáték során. A 

kisjátékokhoz szükséges sportági alapszabályok ismerete. 

Törekvés a társas szabályok betartására. A sportszerű viselkedést 

igénylő helyzetek felismerése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Labdaív, területvédés, cselezés, emberfogás, területfoglalás, technikai 

végrehajtás, taktikai gondolkodás, kooperatív játék, labdabirtoklás, 

emberelőny, esélykiegyenlítés, győzelem, vereség.  

 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős 

mozgásrendszerekben 
Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 

A szabadtéri és természetben űzött mozgásos tevékenységek alapvető 

egészségvédelmi és környezettudatos szabályai. 

Az időjárási körülmények hatása a testmozgásra. 

Mozgástapasztalat néhány szabadidős mozgásrendszerről. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az alternatív, szabadidős mozgásformák további megismerése és 

kipróbálása. 

A kihívást jelentő, új sportágak révén a mozgás iránti pozitív érzelmi 

bázis formálása. 

Az aktív szabad játék, majd a rekreáció a későbbi egészséget fenntartó, 

fejlesztő funkciójának megalapozása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Ismerkedés újabb alternatív és szabadidős aktivitásokkal, technikai 

készletükkel, taktikai elemeikkel és szabályaikkal és/vagy az 1-2. 

osztályban választottak további gyakorlása a lehetőségek 

függvényében: 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: közlekedési 

ismeretek. 

 

Környezetismeret: 

testünk, 
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1943 

 

Szabad, aktív játéktevékenység; szabad mozgás a természetben 

változatos időjárási körülmények közepette; feladatok és játékok 

havon és jégen; siklások, gördülések, gurulások, gurítások különféle 

eszközökkel; hálót igénylő és háló nélküli labdás sportok, játékok; 

labdás játékok különféle labdákkal ; falmászás; íjászat, lovaglás, :, 

karate, nordic-walking, vívás. Egyéb szabadidős mozgásos, táncos 

tevékenységek. Gyermekjóga gyakorlatok. 

Az alternatív, szabadidős mozgásos tevékenységekben 

megvalósítható játékok. 

A választott mozgásrendszerhez illeszkedő játékok, ügyességi 

csapatversenyek, házi bajnokságok 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A választott szabadidős mozgásrendszerek elnevezései, alaptechnikai 

és taktikai elemei, legfontosabb szabályai, KRESZ-alapismeretek, a 

szabadidős mozgásokhoz tartozó szabályok, eszközök ismerete, a 

szabadidő- és médiatudatosság.  

A választás a helyi sajátosságok figyelembe vételével (képesített 

szakember, felszereltség) a helyi tanterv alapján történik. 

életműködéseink; 

időjárás, éghajlat.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Rekreáció, szabadidő, játékszervezés, bőrbetegség, kullancs, UV-sugárzás,  
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 1944 

A fejlesztés várt 

eredményei akét 

évfolyamos ciklus 

végén 

Előkészítő és preventív mozgásformák 

Egyszerű, általános bemelegítő gyakorlatok végrehajtása önállóan, zenére 

is. 

Önálló pulzusmérés. 

A levezetés helyének és preventív szerepének megértése. 

A nyújtó, erősítő, ernyesztő és légzőgyakorlatok pozitív hatásainak 

ismerete.  

A gyakorláshoz szükséges egyszerűbb alakzatok, térformák önálló 

kialakítása.  

Az alapvető tartásos és mozgásos elemek önálló bemutatása. 

A testnevelésórán megfelelő cipő és öltözet, tisztálkodás igényének 

megszilárdulása. 

A játékok, versenyek során erősödő személyes felelősség a magatartási 

szabályrendszer betartásában és a sportszerűen viselkedés terén.  

Különbségtétel az aktív és passzív ellazulás között. A „tudatos jelenlét” 

ismerete és annak alkalmazása a gyakorlatban. 

 

Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák 

Az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások célszerű, folyamatos és 

magabiztos végrehajtása. 

Az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások kombinálása térben, 

szabályozott energiabefektetéssel, eszközzel, társakkal. 

A bonyolultabb játékfeladatok, a játékszerepek és játékszabályok 

alkalmazása.  

A természetes hely- és helyzetváltoztató mozgások megnevezése, 

valamint azok mozgástanulási szempontjainak (vezető műveletek) 

ismerete. 

 

Manipulatív természetes mozgásformák 

A manipulatív természetes mozgásformák célszerű, folyamatos és 

magabiztos végrehajtása. 

A manipulatív természetes mozgásformák kombinálása térben és 

szabályozott energiabefektetéssel.  

A rendszeres gyakorlás és siker mellett az önálló tanulás és fejlődés 

pozitív élményének megerősödése. 

A pontosság, célszerűség és biztonság igénnyé válása. 

A sporteszközök szabadidős használatának állandósulása. 

 

Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű feladatmegoldásokban  

Részben önállóan tervezett 3-6 torna- és/vagy táncelem összekötése 

zenére is. 

A képességszintnek megfelelő magasságú eszközökre helyes technikával 

történő fel- és leugrás. 

Nyújtott karral történő támasz a támaszugrások során. 

Gurulások, átfordulások, fordulatok, dinamikus kar-, törzs- és 

lábgyakorlatok közben viszonylag stabil egyensúlyi helyzet. 

A tempóváltozások érzékelése és követése. 

A tanult táncok, dalok, játékok eredeti közösségi funkciójának ismerete. 

 

Természetes mozgásformák az atlétikai jellegű feladatmegoldásokban 
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1945 

 

A futó-, ugró- és dobóiskolai gyakorlatok vezető műveleteinek ismerete, 

precizitásra törekedve történő végrehajtása, változó körülmények között. 

A 3 lépéses dobóritmus ismerete. 

A különböző intenzitású és tartamú mozgások fenntartása játékos 

körülmények között, illetve játékban. 

Tartós futás egyéni tempóban, akár járások közbeiktatásával is.  

A Kölyökatlétika eszköz- és versenyrendszerének ismerete. 

A Kölyökatlétikával kapcsolatos élmények kifejezése. 

 

Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai és taktikai 

feladatmegoldásaiban 

A tanult sportjátékok alapszabályainak ismerete.  

Az alaptechnikai elemek ismerete és azok alkalmazása az előkészítő 

játékok során. 

Az egyszerű védő és a támadó helyzetek felismerése. 

Az emberfogásos és a területvédekezés megkülönböztetése. 

Törekvés a legcélszerűbb játékhelyzet-megoldásra. 

A csapatérdeknek megfelelő összjátékra törekvés. 

A sportszerű viselkedés értékké válása. 

 

Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő jellegű 

feladatmegoldásokban 

Néhány önvédelmi fogás bemutatása párban. 

Előre, oldalra és hátra esés, tompítással. 

A tolások, húzások, emelések és hordások erőkifejtésének 

optimalizálódása.  

A grundbirkózás alapszabályának ismerete és alkalmazása. 

A sportszerű küzdés, az asszertív viselkedés betartására törekvés. 

Az saját agresszió kezelése. 

Az önvédelmi feladatok céljának megértése. 

 

Természetes mozgásformák a vízbiztonságot kialakító és 

úszógyakorlatokban 

Egy úszásnemben 25 méter leúszása biztonságosan. 

Fejesugrással vízbe ugrás. 

Az uszodai rendszabályok természetessé válása. 

A tanult úszásnem fogalmi készletének ismerete. 

 

Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős 

mozgásrendszerekben 

Legalább 4 szabadidős mozgásforma és alapszabályainak ismerete. 

A tanult szabadidős mozgásformák sporteszközei biztonságos 

használatának, alaptechnikai és taktikai elemeinek ismerete, alkalmazása.  

A szabadidős mozgásformák önszervező módon történő felhasználása 

szabad játéktevékenység során. 

A szabadtéren, illetve speciális környezetben történő sportolással együtt 

járó veszélyforrások ismerete. 
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 1946 

Informatika 

 

4. évfolyam 

heti 1 óra= 36 óra 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

1. Az informatikai eszközök 

használata 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás  --- 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Ismerkedés az informatikai környezettel. A számítógéppel való interaktív 

kapcsolattartás, programok futtatása. Alkalmazások kezelésének megismerése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények  

Az informatika-terem 

használatának szabályai, a 

számítógép üzemeltetése, 

balesetvédelmi tudnivalók.  

A számítógép fő részei, 

perifériái.  

Ismerkedés az informatikai környezettel.  

A számítógéppel „párbeszéd” ismert programok 

segítségével.  

Programok indítása, futtatása, a menüpontok 

felfedezése és használata.  

Magyar nyelv és irodalom 

 Matematika, 

 Környezetismeret,  

 

 

Testi és lelki egészség,  

 

Tanulás Tanítása, Digitális 

Kommunikáció 

A billentyűzet és az egér 

használata.  

 

Egyszerű készségfejlesztő szoftverek megismerése, 

didaktikai célú játékok, multimédia 

oktatóprogramok használata.  

A jelek és a számítógép 

kapcsolata. 

 

Gyakorlás az ismert szoftverekkel, a felhasználói 

felület kezelése, a jelek/ikonok értelmezése, 

csoportosítása.  

A hálózati bejelentkezés gyakorlása. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Alkalmazói ismeretek 

Órakeret 

10 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Ismerkedés a grafikus operációs rendszerrel. Egyszerű, rajzos dokumentumok, zenés 

alkalmazások, animációk készítése. Az alkalmazói környezet használata.  

Az adatkezelés, adatfeldolgozás, információ-megjelenítés alapjainak megismerése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Grafikus operációs rendszer 

indítása, bejelentkezés a 

rendszerbe. 

Tájékozódás a számítógép grafikus felhasználói 

felületén. Program indítása. Felhasználói felület 

jeleinek értelmezése. Hálózati azonosító és jelszó 

szerepe. A hálózat használatának alapszabálya. 

 

Programok indításának 

több módja. Jegyzettömb. 

Programok futtatása. Menüpontok használata, 

parancskiválasztás. 
Matematika, Magyar nyelv és 

irodalom, Környezetismeret 

 

Anyanyelvi kommunikáció, 

Matematikai kompetencia, 

Digitális kompetencia 

 

Erkölcsi nevelés, Gazdasági 

oénzügyi nevelés, Vállalkozói 

kompetencia,  

Az ablakok megnyitása, 

bezárása, szükség esetén 

méretezése. 

Az ablakok és ikonok használata. Az ablakok 

megnyitása, méretezése. Közlekedés az ablakok 

között. 
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1947 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Alkalmazói ismeretek 

Órakeret 

10 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Ismerkedés a grafikus operációs rendszerrel. Egyszerű, rajzos dokumentumok, zenés 

alkalmazások, animációk készítése. Az alkalmazói környezet használata.  

Az adatkezelés, adatfeldolgozás, információ-megjelenítés alapjainak megismerése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Egyszerű 

szövegíró/szerkesztő és 

rajzoló program 

kiválasztása, elindítása.  

Rövid szöveges 

dokumentum készítése. A 

szöveg begépelése, javítása.  

Egyszerű rajzok, ábrák 

elkészítése.  

A választott szövegszerkesztő- és rajzoló program 

alapszintű kezelése: a legfontosabb elemek, 

funkciók, megismerése, kiválasztása.  

Kreatív alkotás a számítógéppel: egyszerű rajzos 

dokumentumok készítése, „kép- és betűnyomdák” 

segítségével.  

Személyes dokumentumok létrehozása (pl. 

füzetcímke, képes meghívó). 

Magyar nyelv és irodalom, 

Környezetismeret, 

Művészetek,                 

Életvitel és gyakorlat 

 

 

Zenék meghallgatása, 

animációk megtekintése, 

készítése. 

Zenefelvétel és 

meghallgatás. 

 

Médialejátszó alkalmazása. Dallamok, animációk 

tervezése, kreatív szoftverek kipróbálása.  

Egyszerű animációs technikával mozgókép 

készítése. 

Anyanyelvi kompetencia, 

Esztétikai-művészeti 

tudatosság és kifejezőkészség 

 

 

Tanulás tanítása, Szociális és 

állampolgári kompetencia, 

Esztétikai – művészeti 

tudatosság és kifejezőkészség, 

Önismeret és társas kultúra 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

3. Problémamegoldás 

informatikai eszközökkel és 

módszerekkel 

Órakeret 

10 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

A számítógépes problémamegoldás tervezésének, megvalósításának alapjai. 

Ismerkedés néhány közhasznú információforrással. Algoritmusok megismerése. 

Mindennapi tevékenységek algoritmizálható részeinek megfogalmazása. Egyszerű 

fejlesztőrendszer használata. 

Hétköznapi modellek tanulmányozása 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Információ kifejezése 

beszéddel, írással, rajzzal, 

jelekkel 

Az információ különféle 

megjelenési formái. A 

mindennapi életben 

előforduló információs 

jelek, szimbólumok. 

Információgyűjtés változatos forrásokból. Az 

információ kifejezése többféle módon: beszéddel, 

írással, rajzzal, jelekkel, mozgással stb.  

Környezetismeret, Matematika, 

Testnevelés és sport, Életvitel 

és gyakorlat, Művészetek 

 

 

Anyanyelvi kompetencia, 

Matematikai kompetencia, 

Természettudományi 

kompetencia 

 

 

Tanulás tanítása, Erkölcsi 

nevelés 

Az algoritmus hétköznapi 

fogalmának megismerése. 

Mindennapi folyamatok 

megbeszélése, értelmezése. 

Ismert folyamatok, cselekvések lépésekre bontása, 

egyszerű lejegyzetelése szöveggel, rajzzal. 

Problémák megoldása 

részben tanári segítséggel, 

részben önállóan 

A pedagógus által felvetett problémához 

gyűjtőmunka: 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

3. Problémamegoldás 

informatikai eszközökkel és 

módszerekkel 

Órakeret 

10 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

A számítógépes problémamegoldás tervezésének, megvalósításának alapjai. 

Ismerkedés néhány közhasznú információforrással. Algoritmusok megismerése. 

Mindennapi tevékenységek algoritmizálható részeinek megfogalmazása. Egyszerű 

fejlesztőrendszer használata. 

Hétköznapi modellek tanulmányozása 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Egyszerű problémára 

megoldási javaslatok 

megfogalmazása, a  

Problémamegoldás 

informatikai eszközökkel 

Problémamegoldás 

gyakorlása informatikai 

eszközökkel. 

Információhordozó 

eszközök ismerete. 

Milyen informatikai eszközt érdemes használni? 

Megoldási terv készítése segítséggel. A terv és a 

megvalósítás összehasonlítása.  

 

Egyszerűbb algoritmusok 

felismerése, 

megfogalmazása, 

végrehajtása 

Mindennapi algoritmusok 

elemzése, készítése. Az 

algoritmus adatai.  

Az informatikai környezet 

algoritmusai. Algoritmusok 

a számítógépen. 

A mindennapi élet algoritmusainak felismerése, 

megfogalmazása, egyszerű lejegyzése és/vagy 

eljátszása. („Robotjátékok”) 

Egyes algoritmusok kipróbálása, az utasítások 

változtatásának megfigyelése. 

Matematika, Életvitel és 

gyakorlat 

 

 

Matematikai kompetencia, 

Digitális kompetencia, 

Hatékony önálló tanulás, 

Természettudományos 

kompetencia, Esztétikai 

művészeti tudatosság  

 

 

Testi és lelki egészségre 

nevelés, Fenntarthatóság és 

környezettudatosság, Tanulás 

tanítása 

Egy egyszerű automata 

elvű fejlesztő rendszer 

használata 

A fejlesztőrendszer 

alaputasításainak 

megismerése. 

Algoritmusok kipróbálása. 

Sorrend, részek kapcsolata. 

Alkotás a korosztálynak megfelelő 

fejlesztőrendszer segítségével. Egyszerű ábrák 

tervezése, megrajzolása (pl. a teknőc háza). 

Programírás: az algoritmus végrehajtása a 

számítógépen, az eredmény értelmezése. 

A tanuló által a 

hétköznapokban használt 

modell vizsgálata eltérő 

paraméterekkel 

Az algoritmusokban 

használt adatok 

értelmezése. Paraméterek 

használatának bemutatása. 

Az algoritmusban használt adatok kigyűjtése. Az 

adatok változtatásának kipróbálása segítséggel, a 

hatás megfigyelése, a változások nyomon követése 

az adott fejlesztőrendszer használatával. 

Matematika, Környezetismeret 

 

 

Vállalkozási kompetencia 

 

 

Tanulás tanítása 
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1949 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Infokommunikáció 

Órakeret 

4 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Információk hatékony keresésének megismerése 

Az infokommunikáció előnyeinek és veszélyeinek megismerése 

A digitális média lehetőségeinek megismerése 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Egyszerű helyzetekkel 

kapcsolatos kérdések 

megfogalmazása 

Információk keresése, 

pontos kérdések 

megfogalmazása. 

Szituációs játék az információ adása-vétele 

kapcsán. Kérdések feltétele adott információ 

megszerzéséhez. 

Magyar nyelv és irodalom, 

Erkölcstan 

 

 

Anyanyelvi kompetenciák, 

Szociális és állampolgári 

kompetenciák, Vállalkozói 

kompetenciák 

 

 

Állampolgárságra 

demokráciára nevelés, 

Pályaorientáció 

Irányított 

információkeresés 

Információközlő rendszerek 

bemutatása. Kereső-

rendszerek megfigyelése. 

Információszerzés az interneten, a pedagógus által 

irányított keresés segítségével. 

A megtalált információ közös értelmezése. 

Az elterjedt 

infokommunikációs 

eszközök lehetőségeinek és 

kockázatainak megismerése 

Információ küldése és 

fogadása a digitális 

technika segítségével. A 

digitális kommunikáció 

eszközei, lehetőségei. 

Beszélgetés a hagyományos és virtuális világ 

jellemzőiről, eltéréseiről, a kommunikációt segítő 

technikai eszközökről, módszerekről (pl. 

mobiltelefon, chat, e-mail, blog), használatuk 

szabályairól és veszélyeiről. E-mail küldése. 

Matematika, Erkölcstan 

 

 

Anyanyelvi kommunikáció, 

Szociális és állampolgári 

kompetencia 

 

 

Erkölcsi nevelés, Önismeret és 

társas kultúra, Fenntarthatóság 

Környezettudatosság, 

Médiatudatosságra nevelés 

Az informatikai eszközöket 

alkalmazó média egyes 

lehetőségeinek 

megismerése 

A digitális média 

lehetőségei, eszközei 

(közösségi portálok, 

interaktív média, e-könyv) 

Ismerkedés a digitális média lehetőségeivel, 

bemutatás, elemzés. Digitális reklámok fajtáinak 

megtekintése, az online veszélyek megbeszélése, a 

segítségkérés lehetőségei. 

Magyar nyelv és irodalom, 

Művészetek 

 

Szociális és állampolgári 

kompetenciák, Digitális 

kompetenciák 

 

 

Erkölcsi nevelés, Testi és lelki 

egészségre nevelés, 

Médiatudatosságra nevelés 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Az információs társadalom 

Órakeret 

4 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Felkészítés a személyes információk használatára 

Az elektronikus ügyintézés, vásárlás feltételeinek és biztonságának alapszintű 

megismerése 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A személyi információk és 

személyes adatok 

fogalmának megismerése 

Szituációs játékok adatgyűjtésre és -közlésre. Mit 

adhatunk meg és mit nem az interneten?  
Erkölcstan, Életvitel és 

gyakorlat 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Az információs társadalom 

Órakeret 

4 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Felkészítés a személyes információk használatára 

Az elektronikus ügyintézés, vásárlás feltételeinek és biztonságának alapszintű 

megismerése 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Személyes adataink 

fogalma. Internetes 

adatgyűjtés, kérdőívek, 

közösségi oldalak. 

 

Anyanyelvi  kommunikáció, 

Vállalkozói kompetencia, 

Hatékony önálló tanulás 

 

 

Önismeret és társas kultúra, , 

Testi és lelki egészség, 

Médiatudatosságra nevelés 

A netikett alapjainak 

megismerése 

Az internethasználat 

szabályai, illemtana. Helyes 

viselkedés a kommunikáció 

során. 

Szituációs játék és vita az internethasználat 

illemtanáról, jó és rossz példák gyűjtése. 

A gyerekeknek szóló 

legelterjedtebb elektronikus 

szolgáltatások 

megismerése. 

Elektronikus szolgáltatások 

tanulóknak. Digitális napló, 

e-ellenőrző. Vásárlás, 

megrendelés a neten.  

Népszerű, gyerekeknek szóló honlapok közös 

meglátogatása. 

Beszélgetés a netes ügyintézés előnyeiről. 

Regisztráció bemutatása, szabályainak 

megbeszélése.  

Ember és társadalom, Ember és 

természet 

 

Digitális kompetencia, 

Szociális és állampolgári 

kompetencia 

 

Gazdasági, pénzügyi nevelés, 

Felelősségvállalás másokért, 

Médiatudatosságra nevelés 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
6. Könyvtári informatika 

Órakeret 

2 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

A tanulók könyvtárhasználati műveltségének fejlesztése, a könyvtári 

információkeresés lehetőségeinek megismerése 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódás 

Az iskolai könyvtár tér- és 

állományszerkezete. Főbb 

állományrészek a 

dokumentumok tartalmának 

és használati 

sajátosságainak 

megfelelően. 

Tájékozódás a könyvtárban a feliratok 

segítségével. Könyvek keresése segítséggel, majd 

önállóan a szabadpolcon szerző, cím és téma 

szerint. 

 

Matematika, 

Ember és társadalom, Ember és 

természet, Környezetismeret, 

Művészetek, Erkölcstan 

 

 

Anyanyelvi Kommunikáció, 

Idegen nyelvi kommunikáció, 

Hatékony önálló tanulás 

 

 

 

Erkölcsi nevelés, Nemzeti 

öntudat, hazafias nevelés, , 

Tanulás tanítása 

A könyvtár szolgáltatásai, 

használati szabályai 

(kölcsönzés, helyben 

használat), viselkedési 

normák.  

A könyvtári keresés 

algoritmusa.  

Beiratkozás, kölcsönzés. 

A könyvtári helyes viselkedés megbeszélése példák 

alapján. 

A főbb 

dokumentumtípusok 

(könyv, folyóirat, 

audiovizuális és 

elektronikus 

ismerethordozók) jellemzői 

Azonos tantárgyi témákról szóló különböző 

információhordozók keresése.  A kiválasztott 

ismerethordozók összehasonlítása. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
6. Könyvtári informatika 

Órakeret 

2 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

A tanulók könyvtárhasználati műveltségének fejlesztése, a könyvtári 

információkeresés lehetőségeinek megismerése 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódás 

(a használatukhoz 

szükséges eszközök 

bemutatásával). A 

különböző médiumok 

szerepe az 

ismeretszerzésben. 
Szépirodalmi (mese, 

regény, vers) és 

ismeretterjesztő művek 

megkülönböztetése. 

A források azonosító 

adatainak megállapítása 

Segédkönyvek: lexikon, 

szótár, enciklopédia. Főbb 

jellemzőik, a 

tájékozódásban betöltött 

szerepük. 
Felfedező keresés az 

életkornak megfelelően, 

tantárgyi témákban. 

Tájékozódási feladatok megoldása, tények, adatok 

keresése az életkori sajátosságoknak megfelelő 

segédkönyvekben, elektronikus adathordozókon, 

illetve az interneten. 

A kiválasztott dokumentum tartalmának és főbb 

azonosítási adatainak megállapítása, feljegyzése. 

 

Követelmények a 4. évfolyam végén: 

A tanuló 

 ismerje fel és nevezze meg a számítógép fő részeit. Legyen képes kezelni a 

billentyűzetet és az egeret, használatukkal a számítógéppel kommunikálni, és 

életkorának megfelelő oktatási célú programokkal tevékenykedni. Elakadás, 

hibaüzenet esetén tudjon segítséget kérni. Ismerje a mindennapi életben leginkább 

elterjedt digitális eszközöket/adathordozókat, ezek funkcióit, alkalmazási területeit. 

 ismerje meg egy szövegszerkesztő és rajzoló szoftver alapvető szolgáltatásait, 

alkalmazásukkal tudjon egyszerű szöveges dokumentumot létrehozni, illetve ábrát, 

rajzot, illusztrációt készíteni. 

 legyen képes egyszerű, hétköznapi, illetve térbeli tájékozódási képességet fejlesztő 

algoritmusokat értelmezni, illetve végrehajtani. 

 ismerje néhány infokommunikációs eszköz lehetőségét és a legelterjedtebb 

elektronikus szolgáltatásokat. legyen képes segítséggel információt keresni a 

világhálón, ismerje a netikett alapjait. 

 tudjon tájékozódni az iskolai könyvtár szabadpolcos állományában és innen 

dokumentumot választani. Legyen képes a választott dokumentum legfontosabb 

adatainak megnevezésére. Ismerje az információhordozók mindennapi életben 

leggyakrabban használt típusait. Legyen képes olvasmányairól röviden, szóban 

beszámolni. 

Kulcsfogalmak a 4. évfolyam végén: 

 Kommunikáció, jel, ikon, piktogram. Számítógép, képernyő (monitor), billentyűzet, 

egér, nyomtató, projektor, interaktív tábla, program, szoftver, fájl, mappa, hálózat, 

jelszó, multimédia, prezentáció. 
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 Algoritmus, az információátvitel digitális eszközei, személyes adat, információ, e-

mail, internet, honlap, portál, link, keresőprogram, számítógép-függőség. 

 Könyvtár, katalógus, olvasójegy, e-könyv 

 

 

 

 

Az intézmény helyi tanterve 

Óraszámok  

5–8. évfolyamon 

 

 

 

Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 
7. 

évf. 
8. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4+1 3+1 4+1 

Idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 4 3+1 3+0,5 3+0,5 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Tört., társ. és államp. Ismeretek 2 2 2 2 

Természetismeret 2 2   

Fizika   2 1 

Kémia   1+0,5 2 

Biológia – egészségtan   2 1+0,5 

Földrajz   1 2 

Ének-zene 1 1 1 1 

Dráma és tánc  1    

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Informatika 1+1 1+1 1+1 1+1 

Technika, életvitel és gyakorlat 1 1 1  

Testnevelés 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 2 3 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 
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A dráma és tánc tantárgy az 5. osztály magyar óráiba integrálva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyar irodalom 

5-8. évfolyam 

 

 

5. évfolyam  

 

A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges 

kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása. A 

tanulók hallott és írott szövegalkotási és szövegértési kompetenciának fejlesztése a kognitív 

folyamatok, az életkori sajátosságok és az egyéni képességek figyelembevételével.  

A kerettanterv úgy tekint erre a fejlesztési periódusra, mint amely már lehetőséget nyújt 

az irodalom jelenségének mélyebb megértésére. Nemcsak a kultúra hordozójának tekinti az 

irodalmat, és nemcsak a kommunikáció egyik változatának, hanem például a János vitéz, a 

mesék és a közösen megismert regények során a nagy emberi kérdésfeltevésekkel való 

ismerkedés helyének is. Ennek előfeltétele a tanterv, az iskola és a nevelő részéről, hogy vegye 

figyelembe a tanuló életkorából fakadó absztrakciós szintjét. A tanuló részéről pedig az, hogy 

legyen partner azoknak a képességeknek a kialakításában, amelyek az effajta irodalomértéshez 

elengedhetetlenek.  

         Az 5 évfolyamon számos képességszintet el kell érni. Beszédkészség szempontjából a 

tanuló beszéde fejlődjön tovább a megfelelő artikuláció, szókincs és nyelvhelyesség 

szempontjából. A hallott szövegről legyen képes rövid szóbeli összefoglalást adni. 

Megszólalásaiban magyarórán és azon kívül is alkalmazkodjék a hallgatósághoz és a 

beszédhelyzethez.  

Olvasás szempontjából legyen képes érzékelni a szövegek műfaji különbségeit. Tudjon 

néhány mondatos véleményt megfogalmazni az olvasottakról szóban és írásban. Legyen képes 

rövidebb szövegek alkotására, személyes és olvasmányélmények megfogalmazására.  

Tanulási képesség szempontjából jó, ha a tanuló képes különböző vázlatok 

felhasználására különböző témájú, műfajú szövegek megértésére, megfogalmazására.  

Szövegértés szempontjából szükséges a globális, információkereső, értelmező és 

reflektáló olvasás, továbbá tartalommondás; a cím és a szöveg kapcsolatának magyarázatása; a 

címadás.    

Irodalomismeret szempontjából a tanuló ebben a szakaszban megfigyeli a költői nyelv 

néhány sajátosságát, a műfajok némelyikét, a szerkezetiség némely megnyilvánulásait, a téma 

és hangulat változatait, a szereplő, az elbeszélő kérdésköreinek némely aspektusát, továbbá a 

tantervben számára előírt fogalmakat.  
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Erkölcsi ítélőképesség szempontjából megismerkedik a tetszésnyilvánítás árnyaltabb 

nyelvi formáival, a különböző kultúrák és eltérő vélemények tiszteletben tartásának 

fontosságával. 

 

 

 

 A kerettanterv által előírt óraszám:  

65 óra.  

 A tematikai egységeknél feltüntetett 

óraszám magában foglalja a 

témakörök összefoglalásait, a 

számonkéréseket, a szövegalkotás 

fejlesztésére, valamint arégió, a 

lakóhely kultúrája, irodalmi emlékei 

megismerésére szánt órákat is.  

 Ajánlás a helyi tanterv időkeretéből 

felhasználható órákra:  

           : 4 óra - műajánlás (a tematikai   

             egységeknél feltüntetve) 

           : 3 óra -ismétlések, rendszerezések,  

             számonkérések  

 
 

 

 

 

Éves óraszám: 72+36 

Heti óraszám: 2+1 

 

 

 

 

 Órakeret 

A könyvek varázsa 1 óra+1 óra 

Mesék bűvöletében 14 + 2+2 óra 

Petőfi Sándor: János vitéz 18+18 óra 

Múltunk a mítoszokban                            4+4 óra 

A Biblia világa 4+4 óra 

Ez a föld a mi hazánk 

(Táj, szülőföld; Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 

15 + 1+3 óra 

 

Az ember világa 

(Család, gyerekek és szülők; barátság, emberi kapcsolatok) 

9 +1+3 óra 

Ismétlések, rendszerezések, számonkérések + 3+1 óra 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A könyvek varázsa Órakeret 

   1+1 óra 

Előzetes tudás 

Művek az olvasásról, a tömegkommunikációs eszközökről, az 

internetezésről és hatásaikról.  

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak felismertetése, hogy az olvasás jelentős szerepet játszik a 

személyiség formálásában, a képzelet, a szövegalkotás, a szövegértés 

fejlesztésében. Az olvasási kedv erősítése. A számítógép-használat 

előnyei és káros hatásai. 

Érvek és ellenérvek megfogalmazása adott témában.  

 

 

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

 

Művek a világ- és magyar 

irodalomból az olvasásról,  

a számítógép-használatról és 

hatásaikról. 

Pl.: Michael Ende: Előszó 

helyett: Szigorúan véve,  

Petőcz András: Internet-

vers.András:  

A tanuló 

 azonosítja a művekben 

megjelenített témát, 

gondolatot, érzelmet, 

hangulatot; 

 ismert műfajú művek 

olvasásával, értelmezésével  

érveket és ellenérveket 

fogalmaz meg bizonyos 

kérdésekben. 

 

 

Dráma és tánc: 

kifejező beszéd, 

történetmondás. 

 

 

 

 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Olvasás. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Mesék bűvöletében 

Órakeret 

14 óra 

 

A helyi 

tanterv 

időkeretéb

ől + 2 

óra+2 a 

szabadon 

f. 

Előzetes tudás 

Népmesék, műmesék. Verses és prózai formájú mesék. A mese műfaji 

változatai. 

Mesehősök, meseformulák. Meseírók, mesegyűjtők (magyar és 

világirodalmi, valamint kortárs példákkal). 

Tájékozottság a lakóhely néhány kulturális sajátosságáról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak felismerése, hogy a mesék segítenek alapvető 

magatartásformák,erkölcsi értékek megismerésében és értékelésében. 

Meseélmények, mesehősök, mesei fordulatok, mesei jellemzők 

felidézése, rendszerezése, kreatív gyakorlatok, mesemondás. Újabb 

mesék megismerése, a műfaji változatok tudatosítása. A befogadói 

képességek fejlesztése: a valóság és fikció különbségének belátása, 

mesék verses és prózai formáinak tudatosítása. A fogalmi gondolkodás 

fejlesztése a mesékkel kapcsolatos fogalmak alkalmazásával. Szóbeli 

kifejezésformák: történetmondás, cselekményismertetés, mesehősök 

bemutatása; művek, részletek előadása. 

A szűkebb környezethez való kötődés alakítása, az értékek 

megbecsülése. 

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Mesék. 

Nép- és műmesék. Hazai 

nemzetiségek és más népek 

meséi.  

Verses és prózai formájú mesék. 

Meseregény(ek), meseregény-

részletek. 

Példák különféle műfaji 

változatokra (pl. tündér-

varázsmese, valódi mese, 

hősmese, csalimese, láncmese, 

hazugságmese, tréfás mese). 

(Pl. TündérszépIlona és Árgyélus, 

Az okos lány, A bolond falu, egy 

cigánymese.)  

 

A tanuló 

 ismert műfajú művek 

olvasásával, értelmezésével 

illeszkedik az új nevelési-

oktatási szakasz 

irodalmi/képességfejlesztési 

folyamatába (átismétel, 

felidéz);  

 megismer műveket a magyar 

népmesék, műmesék, hazai 

nemzetiségek és más népek 

meséi köréből; 

 tudatosítja a mese különféle 

műfaji változatainak, illetve 

egy-egy mű variánsainak 

létezését, a népmese és a 

műmese fogalmát;  

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: 

történetekben a valós 

és a fiktív elemek 

megkülönböztetése. 

 

Dráma és tánc: 

kifejező beszéd, 

mesemondás. 
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Állatmesék verses és prózai 

formában (egy téma több 

variánsa, pl. La Fontaine 

klasszikus történetei és új 

átdolgozások). 

 

J. K. Rowling: Harry Potter és a 

bölcsek köve. 

 

A lakóhely kultúrája. 

 

 

 

Irodalmi művekhez kapcsolódó 

szövegalkotási feladatok 

készítése különféle műfajokban. 

 

 

Ajánlás a helyi tanterv 

időkeretéből felhasználható 

órákra:  

Népdalok.  

A népköltészet hatása Petőfi 

Sándor verseiben (Megy a juhász 

szamáron…). 

 

 

 tudatosítja a valóság és mese 

(fikció) különbségét; egy-egy 

feldolgozás verses és prózai 

formáját;  

 alkalmazni tudja a műfajjal 

kapcsolatos legfontosabb 

fogalmakat;  

 képes 

cselekményismertetésre, hős-

bemutatásra;  

 megtanul és előad 

művet/műrészletet; 

 képes az elbeszélés, jellemzés 

közlésformáinak 

gyakorlására; 

 megismer valamely népi 

hagyományt lakóhelye 

vonatkozásában. 

 

 

 

Hon és népismeret: 

helyi hagyományok, 

hazai nemzetiségek 

kultúrája és 

hagyományai. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Népmese, tündérmese, csalimese, állatmese (fabula), meseregény, 

mesealak, meseformula, meseszám; vers, próza, más mesei elemek. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Petőfi Sándor: János vitéz 

Órakeret 

18 óra+ 

18 óra a 

szabadon 

f. 

Előzetes tudás 

Mesék; mesehős, kaland. Cselekmény, helyszínek, elbeszélés, párbeszéd, 

leírás. Verses epikai művek, verselés, rímelés.  

Petőfi néhány lírai alkotása (köztük: Anyám tyúkja, Füstbe ment terv, 

Nemzeti dal).  

Elbeszélés, leírás, jellemzés, levél; mindennapi tájékoztató szövegek. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Magatartásformák megítélése, az erkölcsi jó és rossz elkülönítése, 

azonosulás erkölcsi értékekkel (pl. hűség, bátorság). 

A János vitéz olvasása, részletes feldolgozása folyamatában felismer 

epikai jellemzőket, adott szempontokból elemzi és minősíti a művet (pl. 
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tér, idő, cselekmény, szereplő, elbeszélő). Megismeri, megérti és képes 

jellemezni a szereplőket; együttműködik a mű poétikai, nyelvi 

sajátosságainak feltárásában. Szóbeli és írásbeli fogalmazási képessége 

különböző közlésformájú önálló gyakorlatok révén fejlődik. Képessé 

válik élménye, véleménye megosztására, memoriterek előadására.  

Az olvasott irodalmi műhöz (is) kapcsolódóan az elbeszélés, a leírás, a 

jellemzés közlésformáinak gyakorlása, rövid érvelő szövegek készítése.  

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

A János vitéz cselekménye, 

szerkezete.  

A mű mesei elemei 

(cselekmény, hősök) – népies 

elbeszélő költemény/verses 

mese.  

 

Kukorica Jancsi útja, tettei, 

választásai (értelmezés, 

jellemzés). 

 

A megjelenítés eszközei (az 

egységenkénti feldolgozás során 

néhány poétikai eszköz 

megismerése: képek, pl. 

hasonlat, megszemélyesítés, 

metafora; alakzatok, pl. ellentét, 

párhuzam, felsorolás, 

megszólítás, felkiáltás, kérdés). 

 

Verselési elemzések, ritmizálási 

gyakorlatok. Az epikus 

közlésformák, az epikus művek 

szerkezeti részei. 

 

 

 

 

 

 

 

A szűkebb környezethez való 

kötődés alakítása. 

 

 

 

A tanuló 

 ismeri az epikai műnem 

jellegét (tér, idő, cselekmény, 

szereplő, elbeszélő); 

 elemzi és minősíti ezeket a 

viszonyokat, szempontokat a 

János vitéz részletes 

feldolgozása során; 

 - jellemzi a mű szereplőit; 

 megismeri a kapcsolódó 

elméleti fogalmakat (pl. 

népiesség, verses epika; 

elbeszélő költemény); 

 megkezdi az ismerkedést a 

poétikai eszközökkel – a 

szóképek, alakzatok 

felismerése, megnevezése ettől 

kezdve folyamatos feladat; 

 felismeri a versritmust; 

 képes önálló szövegalkotási 

feladatok megoldására 

(különféle közlésformák; 

nézőpontváltás stb.); 

 képes az elbeszélés, leírás, 

jellemzés közlésformáinak 

gyakorlására; 

 néhány, különféle típusú, a 

mindennapokban megjelenő 

írott és elektronikus szöveg 

elkészítésére; 

 képes saját véleményének 

megfogalmazására, érvelő 

szövegek készítésére; 

 alkalmas memoriterek 

előadására (szövegrészletek a 

műből); 

 megismer valamely kulturális, 

népi hagyományt lakóhelye 

vonatkozásában  

Erkölcstan: társas 

kapcsolatok, segítő 

kapcsolatok, felnőtté 

válás, beavatás. 

 

Ének-zene: ritmusérzék 

fejlesztése, ritmizálás. 

 

Vizuális kultúra; 

mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

illusztrációk,a János 

vitéz rajzfilmen, 

hangoskönyvben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek; 

természetismeret; 

matematika; vizuális 

kultúra: narratív 

szövegek, leírások, 

érvelő szövegek 

alkotása. Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha
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1959 

 

 képes az elbeszélés, leírás, 

jellemzés közlésformáinak 

gyakorlására. 

  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Epika, elbeszélő költemény; hasonlat, megszemélyesítés, metafora, 

ellentét, párhuzam; ritmus, ütemhangsúlyos verselés, verssor, ütem, felező 

12-es sorfajta, páros rím, leírás. 

 

 

 

 

Tematikaiegység/ 

Fejlesztési cél 

Múltunk a mítoszokban                            

 

Órakeret 

4 óra +4 

óra a 

szabadon 

f. 

 

 

Előzetes tudás Olvasmányélmények kapcsolatokról, viselkedési mintákról, családról, 

szülő-gyerek kapcsolatról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Archetipikus helyzetek felfedezése mitológiai történetekkel.  

Olvasói tapasztalatok, élmények előhívása, megidézése (szereplőinek 

tettei, érzelmei, gondolatai, a megjelenített emberi helyzetek szóbeli és 

írásbeli közlésekben. 

 

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Kapcsolatok (családi, baráti stb.) 

sokfélesége az irodalmi 

művekben. 

 

Mitológiai történetek (pl. Parisz 

ítélete, Daidalosz és Ikarosz stb.) 

 

A választott művekhez 

kapcsolódó fogalmi ismeretek. A 

leghíresebb görög mitológiai 

alakok . 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tanuló  

 az irodalmi művek 

segítségével is megfigyeli a 

kapcsolatok sokféleségét, a 

téma irodalmi 

megjelenésének 

változatosságát, felfedez 

archetipikus helyzeteket 

mitológiai történetekkel; 

 felismer irodalmi témákat, 

formákat;  

 gyakorolja a jegyzetelést, 

vázlatkészítést;  

 képes véleménye szóbeli és 

írásbeli megfogalmazására az 

olvasott szövegek 

szereplőinek tetteiről, 

érzelmeiről, gondolatairól, a 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: ókori görög 

istenek, hősök. 

 

Ének-zene; vizuális 

kultúra: mitológiai 

témák a zenében, a 

képzőművészetben. 

 

Erkölcstan: család, 

kapcsolatok. 

 

 Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó
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 1960 

 

 

 

megjelenített helyzetekről, 

folyamatos fejlesztési célként. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Mítosz, mitológiai történet.   

 

 

 

 

Tematikaiegység/ 

Fejlesztési cél 
A Biblia világa 

Órakeret 

4 óra +4 

óra a 

szabadon 

f. 

 

 

Előzetes tudás Olvasmányélmények kapcsolatokról, viselkedési mintákról, családról.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Archetipikus helyzetek felfedezése bibliai történetekkel. 

A harmonikus családi élet megtartó erejének felismerése, az értékes 

emberi kapcsolatok megbecsülése. Folyamatos fejlesztési cél az 

irodalmi művekben az emberi alaphelyzeteknek, az emberi kapcsolatok 

sokféleségének, a téma irodalmi megjelenésének megfigyelése, 

ideértve a témák változatait is.  

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

 

Kapcsolatok sokfélesége az 

irodalmi művekben. 

 

Bibliai történetek (pl. A világ 

teremtése, A vízözön 

története,Jézus, az ember fia stb.) 

A Biblia legismertebb alakjai. 

 

A választott művekhez 

kapcsolódó fogalmi ismeretek. 

 

 

 

 

 

A tanuló  

 az irodalmi művek 

segítségével is megfigyeli az 

kapcsolatok sokféleségét, a 

téma irodalmi 

megjelenésének 

változatosságát korszaktól, 

műfajtól és formától 

függetlenül; 

 képes véleménye szóbeli és 

írásbeli megfogalmazására az 

olvasott szövegek 

szereplőinek tetteiről, 

érzelmeiről, gondolatairól, a 

megjelenített emberi 

helyzetekről folyamatos 

fejlesztési célként; 

 gyakorolja a jegyzetelést, 

vázlatkészítést. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: ó- és 

újszövetségi történetek.  

 

Ének-zene; vizuális 

kultúra: biblikus témák 

a zenében, a 

képzőművészetben. 

 

Erkölcstan: 

család,kapcsolatok. 

 

Rajz: 

A Biblia a festészetben 

és a szobrászatban. 

 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha
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va



 

1961 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Biblia, Ószövetség, Újszövetség.Kereszténység. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Ez a föld a mi hazánk 

(Táj, szülőföld; Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 

Órakeret 

15 óra  

A helyi 

tanterv 

időkeretéb

ől+ 1 

óra+3 óra 

a 

szabadon 

f. 

 

Előzetes tudás 

Lírai alkotások és a kapcsolódó fogalmak. 

Korábban olvasott gyermekregények, meseregények, ifjúsági regények.  

Epikus művek jellemzői: szerkezet, idő, helyszín, cselekmény, fordulat, 

szereplő; magatartásformák értékelése; vélemény megosztása. 

Tájékozottság a lakóhely, az iskola környezetének néhány kulturális 

sajátosságáról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tájhoz, a szülőföldhöz való kötődés érzelmi igényének alakítása. 

Annak tudatosítása, hogy vannak gyakori témák, motívumok az 

irodalomban; ezzel párhuzamosan annak megértetése, hogy a tematika 

nem műnemhez, műfajhoz kötődik. Olvasói tapasztalatok 

megidézésével szövegek műfaji különbségének érzékeltetése.  

A Pál utcai fiúk keletkezése, cselekménye, valóságalapja, sikerei, 

utóélete. 

A gyermekkori konfliktusok átélése, azonosulás a vállalható erkölcsi 

értékekkel. Az elmélyült olvasás, a hatékony, önálló szövegfeldolgozás 

támogatása, felkészülés A Pál utcai fiúk sok szempontú 

megközelítésére. A szóbeli és írásbeli szövegalkotási képesség 

továbbfejlesztése feladatok megoldásával, pl. jellemzés, levél, 

elbeszélés, jellemzés nézőpontváltással, kreatív írás. Dramatikus játék 

előadása. 

 

A szűkebb környezethez való kötődés alakítása, az értékek 

megbecsülése. Valamely kulturális, irodalmi, népi hagyomány, továbbá 

jelen, kortárs kulturális tény megismerése a lakóhely 

(tájegység/település/kerület) vagy az iskolája vonatkozásában. Önálló 

és/vagy csoportos gyűjtőmunka támogatása (internethasználattal is), 

felkészítés prezentáció bemutatására/értelmezésére. Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 1962 

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Petőfi Sándor: Az Alföld(és más 

műve, pl. Úti levelek). 

Epikai művek (részletek) és lírai 

alkotások magyar tájakról, 

városokról illetve vallomások a 

szülőföldről.  

A választott tárgyhoz kapcsolódó 

fogalmi ismeretek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A régió, lakóhely kultúrája, 

emlékhelyei/az iskola névadója.  

 

A választott tárgyhoz kapcsolódó 

fogalmi ismeretek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tanuló 

 tudatosítja, hogy vannak 

gyakori témák, motívumok az 

irodalomban; 

 megismeri, hogy a tematika 

nem műnemhez, műfajhoz 

kötödik;  

 érzékeli a szövegek műfaji 

különbségét (mese – 

dokumentum; lírai mű – 

elbeszélés);  

 megfigyeli a jellegzetes 

magyar tájak, városok 

megjelenítésének formáit;  

 megismeri egy-egy jelentős 

alkotónak a szülőföldjéhez, a 

magyar tájhoz való 

viszonyulását (ez is fejleszti, 

alakítja a kötődés igényét, pl. 

nemzeti öntudat, hazafias 

nevelés);  

 azonosítja a művekben 

megjelenített témát, 

motívumot, gondolatot, 

érzelmet, hangulatot;  

 Petőfi Sándor: Az Alföld 

(elemzés és memoriter is). 

 

 

A tanuló 

 megismer valamely kulturális, 

irodalmi, népi hagyományt 

lakóhelye 

(tájegység/település/kerület) 

vagy iskolája vonatkozásában 

(pl. felkeresnek egy irodalmi 

emlékhelyet, emléktáblát, 

szobrot); 

  ismerkedik jelenének 

hagyományaival (pl. 

nemzetiségi irodalom, folklór, 

múzeum, színház), az ide 

kötődő/kapcsolódó szerző 

legalább egy irodalmi 

művével;  

gyűjtőmunkája 

eredményeképpen (internet-

Természetismeret: az 

olvasott művek 

topológiája. 

 

Hon és népismeret: 

hazai táj; az én 

városom, falum. 

 

Informatika: 

tájékozódás, 

információgyűjtés 

tájakról, városokról. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hon és népismeret: 

hazai táj, helytörténet, 

helyi hagyományok; az 

én városom, falum; 

hazai nemzetiségek 

kultúrája és 

hagyományai. 

 

Vizuális kultúra: 

folklór, 

képzőművészet, 

tárgykultúra, építészet 

a településen, a 

régióban. 
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1963 

 

 

 

 

Molnár Ferenc: A Pál utcai 

fiúk- sok szempontú 

megközelítés. 

Tér- és időviszonyok 

(cselekményidő/külső, történelmi 

idő), cselekmény, szerkezet, 

szereplők/jellemek, kapcsolatok, 

konfliktusok. Elbeszélői 

nézőpont. 

 

A mű fontos témái (pl. barátság, 

közösség, önfeláldozás, 

gyerekek-felnőttek, hűség-

árulás). 

 

 

 

 

 

Ajánlás a helyi tanterv 

időkeretéből felhasználható 

órákra:  

Petőfi Sándor: Szülőföldemen, 

Weöres Sándor: Tájkép.  

használattal is) az anyagból 

valamely prezentációt készít. 

 

A tanuló  

 megismerkedik a házi 

olvasmányok megközelítési 

szempontjaival, 

lehetőségeivel;  

 előzetesen felkészül a mű sok 

szempontú megközelítésére 

(feladatok; adatkeresés, 

jegyzetelés, vázlatkészítés 

stb.); 

 képes szövegalkotási 

feladatok megoldására 

(szóban/írásban), pl. 

jellemzés, levél, elbeszélés, 

jellemzés nézőpontváltással, 

kreatív írás; 

képes szövegrészlet 

megtanulására, esetleg 

jelenet, dialógus előadására, 

dramatikus játékra. 

 

 

 

Erkölcstan: jó és rossz, 

bűn és erény, a 

lelkiismeret. 

 

Dráma és tánc: 

elbeszélő szöveg egy-

egy jelenetének 

dramatizált 

megjelenítése. 

 

 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tájleíró költemény, úti levél, útleírás, téma, motívum.  

Ifjúságiregény, cselekmény, tér- és időviszonyok, szerkezet, konfliktus, 

elbeszélői nézőpont. 

Hagyomány, emlékhely, irodalmi emlékhely. 

 

 

Tematikaiegység/ 

Fejlesztési cél 

Az ember világa 

 

     (Család, gyerekek és szülők; barátság, emberi         

kapcsolatok) 

Órakeret 

9 óra  

 

A helyi 

tanterv 

időkeretéb

ől + 1 

óra+3 óra 

a 

szabadon 

f. 

Előzetes tudás Olvasmányélmények; családról, anya-gyerek kapcsolatról szóló lírai és 

epikai alkotások. 

Fen
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 1964 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A harmonikus családi élet megtartó erejének felismerése, az értékes 

emberi kapcsolatok megbecsülése. Folyamatos fejlesztési cél az 

irodalmi művekben az emberi alaphelyzeteknek, az emberi kapcsolatok 

sokféleségének, a téma irodalmi megjelenésének megfigyelése, 

ideértve a témák változatait is.  

Olvasói tapasztalatok, élmények előhívása, megidézése (szereplőinek 

tettei, érzelmei, gondolatai, a megjelenített emberi helyzetek szóbeli és 

írásbeli közlésekben. 

Felkészítés Arany János Családi kör című művének elemző 

bemutatására, szöveghű tolmácsolására.  

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Családi, baráti 

kapcsolatoksokfélesége az 

irodalmi művekben. 

 

Kisepikai (pl. Móricz Zsigmond, 

Fekete István művei) és 

nagyepikai (teljes művek és 

részletek, pl. Mark Twain: Tom 

Sawyer kalandjai, Nógrádi 

Gábor: PetePite), valamint lírai 

alkotásokban. 

 

Arany János: Családi kör – 

versértelmezés. 

 

A választott művekhez 

kapcsolódó fogalmi ismeretek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajánlás a helyi tanterv 

időkeretéből felhasználható 

órákra:  

kisepikai és nagyepikai művek és 

részletek, lírai alkotások az adott 

témában: pl.  

A tanuló  

 az irodalmi művek 

segítségével is megfigyeli az 

emberi kapcsolatok 

sokféleségét, a téma irodalmi 

megjelenésének 

változatosságát korszaktól, 

műfajtól és formától 

függetlenül; 

 felismer emberi 

alaphelyzeteket és irodalmi 

témákat, formákat;  

 részt vesz ajánlott 

olvasmányok közös 

feldolgozásában (tér- és 

időviszonyok, cselekmény, 

szereplők, elbeszélői 

nézőpont, szerkezet stb.); 

 választhatja klasszikus és 

népszerű ifjúsági regények 

bemutatását (szemelvények 

vagy egyéni beszámolók, 

ajánlások); az érdeklődés 

felkeltésének céljából is (a 

mű hatása); 

 gyakorolja a jegyzetelést, 

vázlatkészítést;  

 képes Arany János Családi 

kör című művének elemző 

bemutatására (memoriter is); 

 képes véleménye szóbeli és 

írásbeli megfogalmazására az 

olvasott szövegek 

szereplőinek tetteiről, 

érzelmeiről, gondolatairól, a 

megjelenített emberi 

 

 

Erkölcstan: 

család,barátság.  

 

 

 

Fen
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rtó
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vá
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1965 

 

Petőfi Sándor: Egy estém otthon, 

Bálint Ágnes: Szeleburdi család. 

 

helyzetekről, folyamatos 

fejlesztési célként. 

Fen
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 1966 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Életkép, elbeszélés, novella, regény, vers, ritmus. 

 

 

 

 

 

 

Magyar nyelv 

 

5. évfolyam  

 

A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges 

kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása. A 

tanulók hallott és írott szövegalkotási és szövegértési kompetenciának fejlesztése a kognitív 

folyamatok, az életkori sajátosságok és az egyéni képességek figyelembevételével. A nyelvről 

szerzett tapasztalati (élményalapú) és tárgyi ismeretek mélyítése, bővítése.  

Az 5. évfolyamon a tanulók már jól olvasnak, viszonylag hosszabb szövegeket is rövid 

idő alatt meg tudnak ismerni.  

Az 5. évfolyamon számos képességszintet el kell érni.  

Beszédkészség szempontjából az 5. évfolyamon a tanuló beszéde fejlődjön tovább a 

megfelelő artikuláció, szókincs és nyelvhelyesség szempontjából. A hallott szövegről legyen 

képes rövid szóbeli összefoglalást adni. Megszólalásaiban magyarórán és azon kívül is 

alkalmazkodjék a hallgatósághoz és a beszédhelyzethez. Legyen képes néhány mondatos 

vélemény szóbeli és írásbeli megfogalmazására az olvasottakról. Szövegalkotás szempontjából 

legyen képes rövidebb szövegek alkotására, személyes és olvasmányélmények 

megfogalmazására.  

Tanulási képesség szempontjából jó, ha a tanuló képes különböző vázlatok 

felhasználására különböző témájú, műfajú szövegek megértésére, megfogalmazására. 

Szövegértés szempontjából szükséges a globális, információkereső, értelmező olvasás, továbbá 

tartalommondás; a cím és a szöveg kapcsolatának magyarázatása; a címadás.  

Erkölcsi ítélőképesség szempontjából megismerkedik a tetszésnyilvánítás árnyaltabb 

nyelvi formáival, a különböző kultúrák és eltérő vélemények tiszteletben tartásának 

fontosságával. 
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1967 

 

Éves óraszám: 72 

Heti óraszám: 2 

 

 Órakeret 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 9 + 2 

Olvasás, az írott szöveg megértése. Olvasás, szövegértés 12 

Írás, fogalmazás 10 + 1 

Helyesírás 11 + 1 

A szavak szerkezete és jelentése 12  

A nyelv szerkezete 11 + 3 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 
Órakeret 

9 + 2óra 

Előzetes tudás 

Mindennapikommunikációs helyzetekben való megnyilvánulás, 

törekvés az érthető, kifejező beszédre.  

Szóbeli szövegek megértése, reprodukálása, utasítások megfelelő 

követése, a kommunikációs partner szóbeli közlésének megértése.  

Az alapvető kommunikációs kapcsolatfelvételi formák ismerete és 

alkalmazása: köszönés, bemutatkozás, megszólítás, kérdezés, kérés stb. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hallásértés fejlesztése (pl. dramatikus játékkal, szövegmondással). 

A kommunikációs helyzetnek megfelelő helyes beszédlégzés, 

hangképzés, hangsúlyozás, tempó és szünettartás kialakulásának 

segítése: pl. beszédgyakorlatokkal, dramatikus játékkal, hangos 

szövegmondással. 

Törekvés a különböző beszédhelyzetekben a jól formált, a 

kommunikációs célt közvetítő beszéd alkottatására. A kifejező 

kommunikáció, a megfelelő szókincs alkalmaztatása személyes 

beszámolóban, történetmeséléskor. A társas viselkedés szabályozásához 

szükséges nyelvi kompetenciák fejlesztése.  

A kiejtés, a szöveg és a nem nyelvi jelek közötti összhang 

kialakulásának fejlesztése. A magyar nyelv kiejtési sajátosságainak 

(hangsúly, hanglejtés) tudatosításán keresztül a nemzeti identitás 

erősítése.  

A nyelvjárási változatok (pl. hangkészlet) felismertetése, ezen keresztül 

az elfogadó attitűd, a másság iránti tisztelet erősítése. 

A kommunikációs folyamat alapvető tényezőinek tudatosítása. 

Kommunikációs (illem) szabályok tudatosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A hallásértés fejlesztése analitikus gyakorlatokkal. 

Különböző hallott szövegek, információk megértése, rövid 

összefoglaló reprodukálása. 

Aktív részvétel különféle kommunikációs helyzetekben. 

Alkalmazkodás a beszédhelyzethez, a kommunikációs célhoz. A 

közlési szándéknak megfelelő szókincs, kiejtés (hangsúly, tempó, 

hangerő stb.), valamint nem nyelvi jelek alkalmazása.  

Különböző, a kommunikációs célnak, a kommunikációs helyzet: tér, 

idő és résztvevői szerepeknek megfelelő beszédhelyzetek 

létrehozása szerepjátékkal, drámapedagógiai gyakorlatokkal. 

Dráma és tánc: 

kommunikációs 

kapcsolatteremtés, 

szituációk, 

helyzetgyakorlatok. 

 

Vizuális kultúra: 

vizuális kommunikáció. 
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Mindennapi kommunikációs szituációk különféle helyzetekben 

történő gyakorlása: kapcsolatfelvétel, kérdés, kérés, beszélgetés.  

Felnőttek és gyermekek kommunikációjának különbözőségei, 

kommunikációs (illem)szabályok (férfiak és nők, felnőttek és 

gyermekek, gyermekek és gyermekek) között. 

Tanult szövegek szöveghű és kifejező tolmácsolása.  

A kommunikációs helyzet; tér, idő és résztvevői szerepek 

(kontextus), valamint a beszédpartner közlésének, viselkedésnek 

megfigyelése, értelmezése. 

A kommunikáció teljes folyamatának megfigyelése, a 

következtetések nyomán alaptényezőinek megnevezése egy-egy 

példa elemzésével. 

Természetismeret: az 

ember megismerése, 

érzékszervek.  

 

Erkölcstan: önismeret, a 

személyes kapcsolatok, 

a beszélgetés 

jelentősége. 

 

Idegen nyelv: 

udvariassági formulák, 

egyszerű üzenetek 

megfogalmazása a 

tanult idegen nyelven 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Beszédhelyzet, arcjáték, gesztus, testtartás, távolság, külső, a 

kommunikáció folyamata, tényezői: adó, vevő, csatorna, kód, üzenet, 

kapcsolat; a beszéd zenei eszközei: dallam, hangsúly, tempó, hangerő, 

szünet. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Olvasás, az írott szöveg megértése. Olvasás, szövegértés 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

A tanult olvasási stratégiák adekvát alkalmazása olvasás előtt, alatt és 

után. A tanult különböző típusú és műfajú szövegek felismerése és 

megértése. A szöveg információinak és gondolatainak a tanuló életkora 

szerint elvárható értelmezése és értékelése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szövegfeldolgozás általános sémájának tudatosítása változó 

szövegeken.  

Az olvasási technika fejlesztése különféle folyamatos és nem 

folyamatos szövegeken többféle szövegértési eljárással. A szöveghez 

tartozó kép és szöveg közötti összefüggés felismertetése. 

Az olvasási, a szövegértési hibák felismerésének fejlesztése, és a 

megfelelő javítási stratégia megismertetése, alkalmazásának elősegítése.  

Ismeretek/fejlesztésikövetelmények Kapcsolódási pontok 

Különféle szövegek néma és a szöveg üzenetének megfelelő hangos 

olvasása.  

Olvasási, szövegértési stratégiák alkalmazása, gyakorlása és bővítése 

különböző témájú és típusú nyomtatott szövegeken. Az ismert 

szöveg-feldolgozási stratégiák (átfutás, jóslás, előzetes tudás 

aktiválása stb.) alkalmazása, illetve újabb stratégiákkal való bővítése 

(szintézis, szelektív olvasás).  

Tájékozódás, információkeresés (betűrend, tartalomjegyzék, utalók 

használatával) a különféle dokumentumtípusokban (könyv, 

folyóirat), korosztálynak szóló kézikönyvekben (szótár, lexikon), 

ismeretterjesztő forrásokban. 

A szövegértés folyamatának megfigyelése, a szöveg megértésének 

követése. A hibás olvasási, szövegértési technika felismerése, a 

megfelelő javító stratégia megtalálása és alkalmazása. 

Az olvasott szövegek szöveg mondanivalójának saját szavakkal 

történő megfogalmazása. A szöveg szereplőinek bemutatása.  

Matematika;természeti

smeret: szövegértés, a 

feladatok szövegének 

értelmezése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret; vizuális 

kultúra: szöveg és kép 
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A szöveg és a kép összefüggéseinek feltárása, értelmezése. összefüggéseinek 

feltárása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Üzenet, betűrend, tartalomjegyzék. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Írás, fogalmazás 
Órakeret 

10 +1 óra 

Előzetes tudás 

A társas kultúrában való részvételhez szükséges nyelvi kompetenciák 

fejlesztése az írástechnikai téren: az érzelmek hiteles kifejezésének 

képessége, a szeretetteljes emberi kapcsolatok ápolásának képessége, 

udvariassági formulák ismerete, alkalmazása stb. Megfelelő, kialakult 

egyéni írástechnika alkalmazása. A szövegalkotás műveleteinek 

ismerete: anyaggyűjtés, címválasztás, a lényeges gondolatok 

kiválasztása, elrendezése, az időrend, a szöveg tagolása bekezdésekre. 

A tanult fogalmazási műfajokban való jártasság, szövegalkotás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az írástechnika tempójának, esztétikai megjelenésének fejlesztése, 

javítása. Az önálló és a tanári segítséggel történő anyaggyűjtés 

módjainak fejlesztése.  

Az ismert fogalmazási műfajokban történő változatos, kreatív 

szövegalkotás támogatása. Újabb szövegalkotási eljárások 

megismertetése, alkalmazásának segítése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A kialakult egyéni írástechnika további fejlesztése. Törekvés az 

esztétikus, olvasható kézírásra.  

Az írás folyamatának megtapasztalása, folytonos ön- és 

társkorrekció.  

Anyaggyűjtés különféle nyomtatott forrásokból az írott mű 

elkészítéséhez.  

A vázlatkészítés szabályainak, fajtáinak megismerése; gyakorlatok a 

vázlat kifejtéséhez, kiegészítéséhez. 

Néhány internetes szövegtípus formai és tartalmi jellemzőinek 

megfigyelése.  

Az írott és nyomtatott szöveg formájának üzenete. 

Az írásmű üzenetének, céljának, befogadójának megfelelő szókincs 

használata. 

Személyes élmények megfogalmazása különböző szöveg-

típusokban: mese, elbeszélés, leírás, levél.  

 

Szövegalkotás az internetes műfajokban: pl. e-mail. 

 

 

 

 

Természetismeret: 

anyaggyűjtés, 

vázlatkészítés. 

 

 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: narratív 

szövegek, 

történetmondás 

történelmi 

eseményekről, 

hősökről. 

Informatika: internetes 

kapcsolattartó műfajok 

nyelvi jellemzői. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Anyaggyűjtés, vázlat, elbeszélés, leírás, levél, e-mail, SMS emotikon. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Helyesírás Órakeret 

11 + 1 óra 

Előzetes tudás 
A tanult főbb helyesírási szabályok felismerése, alkalmazása a 

szövegalkotásban, az írásbeli munkákban. Helyesírási kézikönyv 

használata tanári segítséggel. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A leggyakrabban előforduló, a helyesírási alapelvekre épülő helyesírási 

szabályok megismertetése, tudatosítása, azok fokozatos önálló 

alkalmazásának fejlesztése az írott kommunikációban.  

A helyzetnek megfelelő, pontos helyesírás iránti igény kialakítása, a 

helyesírást segítő segédeszközök (helyesírási szabályzat, szótár stb.) 

önálló használatának kialakítása. 

A magyar helyesírás alapelveinek ismeretében az írott magyar nyelvi 

norma tudatosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az alapvető helyesírási szabályok (kiejtés elve, szóelemzés eleve, 

hagyomány elve, egyszerűsítés) megismerése főleg a hangtani 

ismeretek elsajátításához kapcsolódóan.  

A megismert helyesírási esetek felismerése és tudatos alkalmazása az 

írott szöveg megértése és szövegalkotási folyamatában; az önkontroll 

és szövegjavítás fokozatos önállósággal. Hibajavítási gyakorlatok 

segédeszközök használatával. 

Törekvés a mindennapi írásbeli alkotásokban az igényes 

helyesírásra. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek; Idegen 

nyelvek; Vizuális 

kultúra; 

Természetismeret;Infor

matika: a tantárgyra 

jellemző fogalmak, 

digitális kifejezések 

helyesírása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ábécé, helyesírási alapelv (kiejtés elve, szóelemzés elve, hagyomány elve, 

egyszerűsítés elve), elválasztás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A szavak szerkezete és jelentése Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

A szavak szerkezeti elemzése egyszerűbb esetekben: szótő, toldalékok, 

összetett szavak tagjai. 

Az azonos alakú*, többjelentésű* és a rokon értelmű szavak megfelelő 

alkalmazása a beszélt és írott szövegalkotásban;  

közmondások, szólások jelentésének értelmezése, eredeti funkciójuk 

ismerete. 

* Csak a 2017/18-as tanévtől várható el. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szavak szerkezetének megfigyeltetése, a főbb szóelemek funkcióinak 

tapasztalati úton történő fölfedeztetése.  

A magyar nyelv szinonima-gazdagságának, a szójelentések 

rétegzettségének, sokszínű kifejezőképességének fölfedeztetése. 

Szókincsbővítés, annak megtapasztaltatása, hogy ugyanazt a tartalmat 

többféle szerkezettel, más-más szavakkal is ki lehet fejezni.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A szavak szerkezete: szó, szótő, toldalékok: képző, jel, rag. 

Hangalak és jelentés kapcsolata a szavakban. A szavak jelentése és 

hangalakja közötti összefüggés megfigyelése.  

Az állandósult szókapcsolatok, szólások, közmondások jelentésének, 

szerkezetének, használati körének megfigyelése. 

Egynyelvű szótárak használata, könyvtári kutatás, szójelentések 

csoportos és önálló feltárása. 

Idegen nyelv: a tanult 

idegen nyelv 

szókincse, néhány 

állandósult 

szókapcsolat. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szótő, toldalék, képző, jel, rag; 

egyjelentésű szó, többjelentésű szó, rokon- és ellentétes jelentés; azonos 

alakú szavak,rokonértelmű szavak, hasonló alakú szavak,hangutánzó szó, 

hangulatfestő szó, állandósult szókapcsolat, közmondás, szólás. 

 

 

Tematikaiegység/ 

Fejlesztési cél A nyelv szerkezete 
Órakeret 

11 + 3 óra  

Előzetes tudás 
A hangok, képzésük, kiejtésük, kapcsolódásuk.  

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Nyelvi tudatosság figyelemfejlesztéssel: a magyar nyelv szerkezetének 

megfigyeltetése; a hangok, a szóelemek részletesebb vizsgálata. A 

magyar nyelv sajátosságának tudatosítása. (pl. hangrend és illeszkedés, 

agglutináló nyelvtípus.) 

A kiejtés és az írás összefüggése szabályszerűségeinek megismertetése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A magyar hangrendszer jellemezőinek tapasztalati úton történő 

megismerése. A hangok, a szóelemek és a szavak szintjének 

részletesebb vizsgálata. 

A beszédhangok hasonlóságainak és különbségeinek felfedezése, a 

képzési módok megfigyelése. 

A magyar hangok rendszere és főbb képzési jellemzőik: 

 magánhangzók, mássalhangzók; 

 magánhangzók: magas, mély; rövid, hosszú; 

 mássalhangzók: zöngés, zöngétlen. 

Néhány, a magyar nyelvre jellemző hangkapcsolódási 

szabályszerűség: megfigyelésük kiejtésben, a beszédben és az 

írásban. A hangok kapcsolódási szabályszerűségei: hangrend, 

illeszkedés, teljes és részleges hasonulás, összeolvadás, rövidülés, 

kiesés. A saját nyelvváltozatból ismert hangok eltérései a sztenderd 

változattól. A szóelemzés elvének gyakorlása. 

A magyar nyelv szerkezetének összehasonlítása a tanult idegen nyelv 

hangtani szerkezetével. 

 

 

Természetismeret: az 

ember hangképző 

szervei. 

 

 

 

 

 

 

 

Idegen nyelv: a tanult 

idegen nyelv 
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hangállománya, 

hangtani szerkezete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Magánhangzó, mássalhangzó; hangrend, illeszkedés, teljes hasonulás, 

részleges hasonulás, összeolvadás, rövidülés kiesés. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az 5. 

évfolyam végén  

A tanuló törekszik gondolatait érthetően, a helyzetnek megfelelően 

megfogalmazni, adekvátan alkalmazni a beszédet kísérő nem nyelvi 

jeleket. 

Képes mások rövidebb szóbeli üzeneteinek, rövidebb hallott történeteknek 

a megértésére, összefoglalására, továbbadására.  

Ismeri és alkalmazni tudja a legalapvetőbb anyaggyűjtési, vázlatkészítési 

módokat. Képes önállóan a tanult hagyományos és internetes műfajokban 

(elbeszélés, leírás, levél, SMS, e-mail stb.) szöveget alkotni. Törekszik az 

igényes, pontos és helyes fogalmazásra, írásra.  

Az írott felületen megjelenő olvasott szövegek globális (átfogó) 

megértése, a szövegből az információk visszakeresése mellett képes újabb 

és újabb szövegértési stratégiákat megismerni, azokat alkalmazni. Képes 

önálló feladatvégzésre az információgyűjtés és ismeretszerzés 

módszereinek alkalmazásával (kézikönyvek és korosztálynak szóló 

ismeretterjesztő források). 

Felismeri a szövegértés folyamatát, annak megfigyelésével képes saját 

módszerét fejleszteni, hibás olvasási szokásaira megfelelő javító stratégiát 

találni, és azt alkalmazni.  

A megismert új szavakat, közmondásokat, szólásokat próbálja aktív 

szókincsében is alkalmazni. 
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Kerettanterv 

Történelem 

5. osztály 

65+7=72óra 

 

Tematikai 

egység 

Az emberiség őskora.  

Egyiptom és az ókori Kelet kultúrája 

Órakere

t 12 óra 

+2 

Össz:14 

Előzetes tudás 

Alsó tagozatos olvasmányok az őskori emberről és a Bibliából. 

A negatív számok használata a mindennapi életben 

(hőmérséklet, adósság), a számok helye a számegyenesen. Az 

idő mérése. 

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló felismeri az emberi munka és a környezethez való 

alkalmazkodás jelentőségét, valamint a különböző emberi 

közösségeknek (család, törzs stb.) az egyes történelmi 

korokban betöltött szerepét. Tudatosulnak benne az állam 

különböző társadalomszervező funkciói (munka 

megszervezése, védelem stb.). Belátja, hogy az emberi 

civilizációt sokak munkája teremtette meg, valamint a múlt 

emlékei, maradványai megóvásra érdemesek. 

Képes tankönyvi olvasmányok és képek által közvetített 

történetekből ismereteket szerezni az őskorról és az ókori 

Keletről, valamint azok valós és a fiktív elemeinek a 

megkülönböztetésére a régi korokról szóló történetekben. A 

történetek elmesélésével fejleszti szóbeli kifejezésmódját. 

Megérti az időszámítás jelentőségét és megismeri annak 

technikáját. Felismeri a történelmi térképek sajátosságait, a 

földrajzi térképekhez viszonyítva is. 

 

Témák Fejlesztési 

követelmények 

Kapcsolódási pontok  

Ismétlés, az alsó 

tagozatos történelmi 

tárgyú olvasmányok 

felidézése. 

 

Rejtőzködő múlt, a 

régészek munkája. 

 

Képek az őskori ember 

életéből.Az őskori ember 

világa. 

 

Varázslók és varázslatok. 

Az őskor kulturális 

emlékei. 

 

Az első letelepült 

közösségek: falvak és 

városok. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Tankönyvi szövegek 

tanulmányozása. (Pl. a 

régészet szerepe a múlt 

megismerésében.) 

– Képek, képsorok 

megfigyelése. (Pl. az 

emberek őskori 

tevékenységei leletek 

és rekonstrukciós 

rajzok alapján.) 

– Információk 

rendezése. (Pl. bibliai 

történetek olvasása 

alapján.) 

– A hallott és olvasott 

elbeszélő szövegek 

tartalmának elemzése. 

(Pl. bibliai történetek 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

Mondák, mitológiai 

történetek, bibliai 

történetek (pl. a 

teremtéstörténet és a 

vízözön története a 

Bibliában). 

 

Erkölcstan: 

Alapvető erkölcsi értékek. 

 

Természetismeret: 

Tájékozódás a térképen, 

égtájak, földrészek, 

alapvető térképészeti 

jelölések. Az állatok 

háziasítása. 

 

Vizuális kultúra:  
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Falvak és városok.1 

 

Az időszámítás. 

Az időbeli tájékozódó 

képesség fejlesztése 

Az ókori Egyiptom 

anyagi és szellemi világa 

Hétköznapok és ünnepek. 

 

A piramisok titkai: az 

egyiptomi vallás, 

tudomány és művészetek. 

A Biblia. Történetek az 

Ószövetségből. Dávid és 

Salamon. 

A világvallások alapvető 

tanításai. Népek és 

vallások egymásra 

hatása. 

Térbeli tájékozódó 

képesség fejlesztése 

Ókori keleti 

örökségünk(időszámítás, 

írás, tudományos 

ismeretek, vallások, 

építmények)Mezopotámia

, India, Kína területéről. 

Az írásbeliség kezdetei. 

Hasonlóságok és 

különbségek.  

meghallgatása, 

olvasása alapján.) 

 

Kritikai gondolkodás:  

– Valós és fiktív elemek 

megkülönböztetése. 

(Pl. Bábel tornya.) 

 

Kommunikáció: 

– Ismertető az őskori 

szerszámokról, 

eszközökről; a 

művészet kezdeteiről. 

(Pl. a barlangrajzok 

és őskori szobrok 

alapján.) 

– A nagy folyamok 

szerepének 

érzékeltetése a 

földművelés 

kialakulásában. (Pl. 

az öntözéses 

földművelés és a 

kereskedelem 

kialakulásának okai, 

következményei.) 

– Az ókori kulturális 

örökség számbavétele 

írásban és szóban. 

(Pl. a piramisok, a 

kínai nagy fal; az 

írásfajták.) 

 

Tájékozódás időben és 

térben: 

– Az időszámítás 

kialakulásának okai 

és jelentősége. (Pl. 

időszalag készítése.) 

Őskori művészet: 

építmények, 

barlangrajzok, szobrok 

(pl. Stonehenge, altamirai 

barlangrajz). Egyiptomi 

és mezopotámiai 

sírtípusok és templomok 

(pl. Kheopsz fáraó 

piramisa, zikkurat 

/toronytemplom/, a 

karnaki Amon templom), 

szobrok az ókori 

Egyiptomból (pl. az írnok 

szobra, Nofretete 

fejszobra),ókori keleti 

falfestmények vagy 

domborművek (pl. Fáraó 

vadászaton – thébai 

falfestmény). 

 

 

 

 

 

+1 óra 

Értelmező 

kulcsfogalom 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, 

történelmi forrás, tény és bizonyíték. 

 

Tartalmi 

kulcsfogalom 

Életmód, kereskedelem, város, állam, egyeduralom, gazdaság, 

társadalom, kultúra, vallás, többistenhit, egyistenhit. 

 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: őskor, ókor, régészet, szerszámkészítés, öntözéses 

földművelés, Krisztus előtt, Krisztus után, évtized, évszázad, 

emberöltő, fáraó, piramis, hieroglifa, ékírás, betűírás, múmia, 

Biblia, Ószövetség. 
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Személyek: Ádám, Éva, Noé, Mózes, Dávid, Salamon. 

Topográfia: ókori Kelet, Egyiptom, Nílus, Jeruzsálem, 

Mezopotámia, Kína. 

Évszámok: Kr. e. 3000 körül (az Egyiptomi Birodalom 

egyesítése). 

 

 

Tematikai 

egység 
Az ókori görög-római világ 

Órakere

t 23 óra 

+2 óra 

Össz:25 

Előzetes tudás 

Olvasmányok, filmek ókori görög és római mitikus és valós 

eseményekről, személyekről. Iskolában szerzett újszövetségi 

ismeretek. 

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló felismeri, hogy az ókori görögséget a közös nyelv, a 

mondai történetek, a vallás és az olimpiai játékok kapcsolták 

össze. Látja, hogy az athéniak a perzsák elleni harcokban 

nemcsak a földjüket, városukat védték, hanem a 

szabadságukat is. Értékeli az ókor hőseinek közösségükért tett 

bátor, önfeláldozó magatartását. Megérti, hogy a történelem 

szereplőit, hőseit elsősorban a közösség érdekében tett 

cselekedeteik alapján értékelhetjük. Tisztában van azzal, hogy 

az ókori rómaiak olyan hatalmas birodalmat hoztak létre, mely 

a Kárpát-medence területére is kiterjedt, így fontos a 

pannóniai római örökségünk kulturális emlékeinek 

megismerése, megbecsülése és védelme. 

Képes szöveges és képi információk gyűjtésére, azok 

egymással való összevetésére ókori görög-római témákból, 

valamint korabeli régészeti emlékek megfigyelésére, lelet és 

rekonstrukció összevetése is. A megismert történelmi 

fogalmakat helyesen alkalmazza, az egyszerű írásos forrásokat 

megérti, és tanári segítséggel feldolgozza. Képes történelmi 

események időrendbe állítására és időszalagon való 

elhelyezésére is. 

 

Témák 
Fejlesztési 

követelmények 
Kapcsolódási pontok 

 

Mondák a krétai és trójai 

mondakörből. 

 

A görögök vallása és az 

ókori olimpiák. 

Hétköznapok és ünnepek. 

Hétköznapok Athénban és 

Spártában. 

Gyermekek nevelése, 

oktatása. 

Az értő olvasás fejlesztése 

 

Történeteka görög-perzsa 

háborúk korából. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Információk gyűjtése a 

görög világról. (Pl. az 

életmód 

jellegzetességei.) 

– Információk gyűjtése a 

görög-római világban 

lezajlott jelentősebb 

háborúkról képek és 

történelmi térképek 

segítségével. (Pl. a 

görög-perzsa háborúk, 

a pun háborúk.) 

– Történetek és képek 

gyűjtése az ókori 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

Mese, monda, mítosz. (Pl. 

ismert görög mondák 

Prométheuszról, 

Odüsszeuszról, Daidalosz 

és Ikaroszról.) 

 

Idegen nyelvek: 

Néhány példa a 

görög/latin szavak 

átvételére a tanult idegen 

nyelvben. 

 

Matematika: 

 

 

 

 

+1 óra 
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Békék, háborúk, 

hadviselés. Egyezmények, 

szövetségek. 

 

Az athéni demokrácia 

virágkora. 

Tanulási képesség 

fejlesztése 

Művészek és művészetek, 

tudósok és tudomány az 

ókori görög világban. 

 

Történetek Nagy 

Sándorról. Birodalmak. 

 

Róma alapítása és 

terjeszkedésének 

kezdetei. A pun háborúk 

és hadvezérei. 

Birodalmak. A földrajzi 

környezet. Közlekedés, 

úthálózat, hírközlés. 

 

Köztársaságból 

egyeduralom. Híres és 

hírhedt császárok. 

Uralkodók és 

államférfiak, hadvezérek 

 

A régi Róma művészeti 

emlékei, híres tudósai és 

művészei. 

 

Élet a Római 

Birodalomban. 

Család, lakóhely. 

 

Pannónia provincia. 

 

A kereszténység zsidó 

gyökerei, kialakulása és 

elterjedése. Az 

Újszövetség. Jézus 

története. 

A világvallások alapvető 

tanításai, vallásalapítók, 

vallásújítók.  

 

A Római Birodalom 

meggyengülése, a 

Nyugatrómai Birodalom 

bukása. 

római világból. (Pl. 

Romulus és Remus 

mondája; 

olvasmányok 

feldolgozása Róma 

fénykoráról.) 

– Képszerű ismeretek 

gyűjtése az antik 

építészetről. (Pl. a 

görög és római 

építészet 

hasonlóságainak és 

különbségeinek 

összevetése.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Valóság és fikció 

szétválasztása egy-egy 

görög és római 

mondában. (Pl. a 

trójai faló története 

vagy Romulus és 

Remus.) 

– Mondák forráskritikai 

elemzése. (Pl. a valós 

és a fiktív elemek 

megkülönböztetése az 

Ariadné fonaláról 

szóló történetben.) 

– A hódító Róma 

történelmi szerepe. 

(Pl. a római hódítások 

pozitív és negatív 

következményei.) 

– Lelet és rekonstrukció 

összevetése. (Pl. 

Colosseum, diadalívek 

stb.) 

 

Kommunikáció: 

– A görög világ főbb 

jellegzetességeinek 

bemutatása. (Pl. 

néhány monda szóbeli 

felidézése.) 

– Szituációs játék. (Pl. 

az athéni demokrácia 

működése.) 

– Rendszerező tábla 

készítése (pl. az ókori 

Hellászról és a Római 

Birodalomról). 

A római számok. 

 

Erkölcstan: 

A vallási közösség és 

vallási intézmény. A nagy 

világvallások világképe és 

erkölcsi tanításai. 

 

Természetismeret: 

A félsziget fogalma, 

jellegzetességei a 

gazdasági életben. A 

Balkán-félsziget és az 

Itáliai félsziget Európa 

térképén.  

 

Vizuális kultúra:  

Ókori épületek 

maradványai (pl. az 

athéni Akropolisz, a 

római Colosseum); a 

görög és római 

emberábrázolás, 

portrészobrászat; korai 

keresztény és bizánci 

templomok. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

Részleteknépszerű 

játékfilmekből. (Pl. 

Wolfgang Petersen: 

Trója; Oliver Stone: Nagy 

Sándor; Ridely Scott: 

Gladiátor; William 

Wyler: Ben Hur; Franco 

Zeffirelli: Jézus élete.) 
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1977 

 

 

Tájékozódás időben és 

térben: 

 Az Itáliai-félsziget 

elhelyezkedése, 

felszínének 

jellegzetességei. A 

Római Birodalom 

terjeszkedése. (Pl. a 

második pun háború 

nyomon követése 

történelmi térképen; a 

Római Birodalom 

helye Európa mai 

térképén.) 

 Az időszámítás 

technikájának 

gyakorlása. (Pl. a 

főbb görög és római 

események ábrázolása 

párhuzamos 

időszalagon.) 

Értelmező 

kulcsfogalom 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, 

jelentőség. 

 

Tartalmi 

kulcsfogalom 

Társadalom, társadalmi csoportok, életmód, város, gazdaság, 

termelés, állam, birodalom, egyeduralom, demokrácia, királyság, 

köztársaság, császárság, vallás, vallásüldözés.Gyermekek 

nevelése, oktatása. család, lakóhely, falvak és városok, 

urbanizáció, hétköznapok, ünnepek, öltözködés, divat, 

betegségek, járványok, megkülönböztetés, kirekesztés. 

 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: mítosz, városállam, olimpia, népgyűlés, Akropolisz, 

légió, rabszolga, provincia, népvándorlás, Újszövetség. 

Személyek: Zeusz, Periklész, Romulus, Hannibál, Julius Caesar, 

Augustus, Jézus, Mária, József, Attila. 

Topográfia: Balkán-félsziget, Olümposz, Athén, Spárta, Perzsa 

Birodalom, Marathón, Itáliai-félsziget, Róma, Karthágó, Szicília, 

Római Birodalom, Pannónia, Aquincum, Júdea, Betlehem. 

Évszámok: Kr. e. 776 (az első feljegyzett olimpia játékok), Kr. e. 

490 (a marathóni csata), Kr. e. V. század közepe (Athén 

fénykora), Kr. e. 44 (Julius Caesar meggyilkolása), Kr. u. 476 (a 

Nyugat-római Birodalom bukása, az ókor vége). 

 

 

 

Tematikai 

egység 
A középkori Európa világa 

Óraker

et 14 

óra 

+2 óra 

Össz:1

6 

Előzetes 

tudás 

Olvasmányok – mesék és valós történetek –, filmek 

a középkor világából/világáról: királyok, lovagok, 

polgárok, parasztok. 
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A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

A tanuló felismeri, hogy a különböző népek vallása, 

kulturális, társadalmi és gazdasági tevékenysége 

kölcsönösen hat egymásra. Látja, hogy a 

közösségeket a munka tartja fenn, a gazdasági 

fejlődés szempontjából pedig fontos az egyéni 

érdekeltség, valamint azt, hogy a társadalmi életet a 

szellemi és anyagi viszonyok együttesen határozzák 

meg. Érzékeli, hogy a korszak meghatározó vallási 

és szellemi irányzatainak (lovagi kultúra, 

humanizmus stb.) máig mutató hatásuk van. 

Felismeri a középkori keresztény államok 

kialakulása jelentőségét. 

Képes a középkori Európa főbb változásainak a 

bemutatására, meghatározó vallásainak 

megkülönböztetésére jellegzetességeik alapján. 

Sokoldalúan és kritikus szemlélettel megismeri a 

középkori ember életét, és. szóbeli 

kifejezőképességét fejleszti erről szóló történetek 

elbeszélésével. 

 

Témák Fejlesztési 

követelmények 

Kapcsolódási 

pontok 

 

A Frank Birodalom 

és keresztény 

királyságok. A 

Bizánci Birodalom. 

 

Az iszlám vallás 

megjelenése és 

alapvető tanításai. Az 

iszlám kulturális 

hagyatéka. Népek és 

vallások egymásra 

hatása, együttélése. 

 

A keresztény egyház 

felépítése, 

jellemzői.A nyugati 

és keleti keresztény 

államiság főbb 

jellemzői. 

A fontosabb európai 

államok az első 

ezredfordulón. 

Gondolkodási 

képességek fejlesztése 

Az uradalmak. 

Földesurak és 

jobbágyok. 

Család, lakóhely.A 

középkori élet 

színterei 

Ismeretszerzés, 

tanulás: 

– A középkori élet 

színtereinek, főbb 

jellemzőinek 

megismerése. (Pl. 

a földesúri vár 

felépítésének, az 

egyes részek 

funkciójának 

számba vétele 

képek alapján.) 

– Ismeretek gyűjtése 

az érett 

középkorról. (Pl. a 

reneszánsz stílus 

jegyeinek 

megfigyelése 

festmények, 

szobrok és 

épületek képeinek 

segítségével; a 

vallási fanatizmus 

megnyilvánulásai.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Társadalmi 

csoportok 

jellegzetességeine

k felismerése, 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

Középkori témájú 

mesék, mondák a 

királyokról, 

lovagokról, 

földesurakról. 

 

Idegen nyelvek: 

A híresebb középkori 

városok nevének 

helyes kiejtése a 

tanult nyelven. 

 

Matematika: 

Az „arab” számok 

eredete. 

 

Vizuális kultúra: 

A középkori 

építészet, a román és 

a gótikus stílus 

jellemzői; középkori 

freskók, táblaképek, 

üvegablakok és 

oltárszobrok. 

Reneszánsz paloták. 

A reneszánsz nagy 

mesterei. 
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A keresztény egyház. 

Világi papok és 

szerzetesek. 

 

Lovagi életmód, 

lovagi erények. A 

keresztes hadjáratok. 

 

A középkori városok. 

A katedrálisok és a 

gótika. 

A polgárok.Falvak és 

városok. 

Kognitív 

kommunikációs 

képességek fejlesztése 

A céhek kialakulása, 

feladatai és 

működésük. 

A távolsági 

kereskedelem vízen 

és szárazföldön. 

Felfedezők, feltalálók. 

 

Járványok a 

középkorban. 

Betegségek, 

járványok. 

 

A középkori Európa 

öröksége. 

 

A humanizmus és a 

reneszánsz. A 

könyvnyomtatás. 

összevetése. (Pl. a 

bencés rend 

legfontosabb 

jellegzetességeinek 

ismerete; 

társadalmi 

csoportok 

[szerzetesek, 

lovagok] közös 

jellemzői.) 

– A középkori 

városok 

jellegzetességeine

k számbavétele, 

magyarázata, az 

életmód jellemzői. 

(Pl. képek és 

térképek 

segítségével 

megértetni, miért 

az adott helyen 

alakultak ki a 

középkori 

városok.) 

– Kérdések 

megfogalmazása 

egyszerű írásos 

források alapján. 

(Pl. a 

könyvnyomtatás 

elterjedésének 

jelentősége a 

kultúrában.) 

 

Kommunikáció: 

– A középkori 

életmód 

ismertetése szóban 

vagy feldolgozása 

játékos 

formákban. (Pl. 

apródból lovag – a 

lovaggá válás 

folyamatának 

megbeszélése 

dramatizált 

formában) 

– Események, 

történések 

dramatikus 

megjelenítése. (Pl. 

Ének-zene:  

Gregorián énekek, a 

reneszánsz zene. 

 

Testnevelés és sport: 

Érdekességek a 

testedzés történetéből 

– a parasztok sportjai, 

lovagi játékok. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

Részletek népszerű 

játékfilmekből (pl. 

Mel Gibson: A 

rettenthetetlen; Luc 

Besson: Jeanne 

d’Arc.) 
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hűbéri eskü, 

lovaggá avatás.) 

 

Tájékozódás időben 

és térben: 

– A középkori 

birodalmak 

térképen való 

elhelyezése. (Pl. a 

Frank Birodalom, 

a Bizánci 

Császárság.) 

– Az időszalag 

használatának, 

valamint a tanult 

évszámokkal való 

számítás 

gyakorlása. (Pl. a 

tanult események 

elhelyezése az 

időszalagon.) 

Értelmező 

kulcsfogalo

m 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és 

következmény, történelmi forrás. 

 

Tartalmi 

kulcsfogalo

m 

Társadalom, társadalmi csoportok, életmód, város, 

falu, gazdaság, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, 

politika, állam, államforma, politika, állam, 

államforma, királyság, császárság, egyeduralom, 

birodalom, vallás, vallásüldözés, kultúra.A 

gyeremekek nevelése, oktatása, család, lakóhely, 

falvak, városok, urbanizáció, hétköznapok, ünnepek. 

 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: középkor, uradalom, hűbérúr, hűbéres, vár, 

jobbágy, robot, majorság, iszlám, pápa, szerzetes, 

eretnek, kolostor, kódex, lovag, középkori város, céh, 

járvány, távolsági kereskedelem, könyvnyomtatás. 

Személyek: Nagy Károly, Mohamed, Szent Benedek, 

Gutenberg. 

Topográfia: Bizánci Császárság,Frank Birodalom, 

Mekka, Arab Birodalom, Német-római Császárság. 

Évszámok: 622 (Mohamed „futása”), 800 (Nagy 

Károly császár), XV. század (könyvnyomtatás). 

 

 

Tematikai 

egység 

A magyarság történetének kezdetei és az 

Árpádok kora 

Órakere

t 16 óra 

+ 1óra 

Össz:17 

Előzetes tudás 

Magyar népmesék, hazai nemzetiségek és más népek meséi, 

mesefajták; mondák, regék, legendák. Alsó tagozatos 

olvasmányok a hun-magyar mondakörből, a vérszerződésről, a 

honfoglalásról, Szent Istvánról. 
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A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló megbecsüli az országalapítók és -építők (uralkodók 

és közemberek) munkáját és emlékét. Felismeri a közösségi 

összefogás, áldozatkészség és helytállás erejét a haza 

építésében és védelmében. Értékeli hazánk európai keresztény 

államközösségbe való sikeres beilleszkedését, felismeri a 

keresztény értékrend máig ható elemeit és azok jelentőségét. 

Belátja, hogy az utókor a korszak szereplőit a közösség 

érdekében tett cselekedeteik alapján értékeli. 

Megismeri és feldolgozza a magyarság régmúltját, a tények és 

a vitatott kérdések (eredet, rokonság stb.) együttes feltárásával 

is. Felismeri a mondák és valóság közötti kapcsolatokat és 

ellentmondásokat egyaránt. Különböző források feldolgozása 

és ütköztetése révén fejleszti kritikai gondolkodását. 

 

Témák Fejlesztési 

követelmények 

Kapcsolódási pontok  

Mondák, krónikák és 

történetek a magyarság 

eredetéről és 

vándorlásáról.Történetek,

magyarázatok a 

magyarság vándorlásáról 

és a honfoglalásról. 

 

Az ősi magyar 

harcmodor. Honfoglalás 

és letelepedés a Kárpát-

medencében. A 

kalandozó hadjáratok. 

 

A keresztény magyar 

állam megalapítása, Géza 

fejedelem és Szent István 

intézkedései. 

 

A keresztény magyar 

állam megerősítése Szent 

László és Könyves 

Kálmán uralkodása 

idején. 

Az önálló ismeretszerzési 

képesség fejlesztése 

 

A tatárjárás. Az ország 

újjáépítése a tatárjárás 

után. IV. Béla, a második 

honalapító. 

Kisebbség, többség, 

nemzetiségek. 

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– A magyar őstörténetre 

vonatkozó ismeretek 

szerzése különböző 

típusú forrásokból. (Pl. 

a rovásírásos ABC 

megismerése.) 

– Történetek 

megismerése és 

feldolgozása. (Pl. 

Szent István és Szent 

László legendáiból.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Forrásütköztetés a 

honfoglaló magyarok 

életmódjára 

vonatkozó ismeretek 

megbeszélése során 

(Pl. az ősi magyar 

hitvilág és az új vallás 

összehasonlítása.) 

– Történelmi 

személyiség 

jellemzése (pl. Szent 

István király 

Intelmeinek rövid 

részletei alapján). 

 

Kommunikáció: 

– Beszámolók, 

kiselőadások tartása. 

(Pl. Csaba királyfi, a 

vérszerződés, a fehér 

ló mondája.) 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

A hun-magyar mondakör. 

Részletek magyar szentek 

legendáiból. 

 

Természetismeret: 

A Kárpát-medence 

tájegységei, 

gazdaságföldrajzi 

jellegzetességeik. 

 

Ének-zene: 

A magyar népzene régi 

rétegű és új stílusú 

népdalai, a népi tánczene. 

 

Vizuális kultúra: 

Festmények, szobrok és 

filmek a magyar 

mondavilágról, a 

vérszerződésről, a 

honfoglalásról és az 

államalapításról. 

Népvándorlás kori 

tárgyak. A román stílus 

hazai emlékei. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret:  

Részleteknépszerű 

játékfilmekből. (Pl. 

Koltay Gábor: 

Honfoglalás; Koltay 

Gábor: István, a király.) 
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Árpád-kori kulturális 

örökségünk.Az Árpád-ház 

uralkodói és szentjei. 

– Rekonstrukciós rajzok 

elemzése. (Pl. az ősi 

magyar öltözködés, 

lakhely, szerszámok és 

fegyverek.) 

 

Tájékozódás időben és 

térben: 

– Történelmi mozgások 

megragadása. (Pl. a 

honfoglalás útvonalai.) 

– Kronológiai adatok 

rendezése. (Pl. a 

jelentősebb Árpád-házi 

uralkodók elhelyezése 

az időszalagon.) 

Értelmező 

kulcsfogalom 

Változás és folyamatosság, történelmi forrás, tény és bizonyíték, 

értelmezés, történelmi nézőpont. 

 

Tartalmi 

kulcsfogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, felemelkedés, lesüllyedés, 

életmód, gazdaság, termelés, politika, állam, királyság, 

államszervezet, törvény, adó, vallás, vallásüldözés, kultúra. 

 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: hun, finnugor, félnomád életmód, törzs, nemzetség, 

nagycsalád, fejedelem, táltos, honfoglalás, kalandozás, 

vármegye, tized, ispán, tatár, kun. 

Személyek: Attila, Álmos, Árpád, Géza fejedelem, Szent István, 

Gellért püspök, Szent László, Könyves Kálmán, IV. Béla, Szent 

Margit. 

Topográfia: Urál, Etelköz, Vereckei-hágó, Kárpát-medence, 

Erdély, Esztergom, Pannonhalma, Székesfehérvár, Buda, Muhi. 

Évszámok: IX. század (Etelköz), 895–900 (a honfoglalás), 997–

(1000)–1038 (I. /Szent/ István uralkodása), 1077 (I. /Szent/ 

László trónra lépése), 1241–1242 (a tatárjárás), 1301 (az Árpád-

ház kihalása). 
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Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel 

(KER), a tanulók idegen 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 idegennyelv-oktatás 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 mindennapi nyelvhasználatban, ezért a nyelvtanulásban is fontos szerepet játszanak a 

szövegértelmezési és szövegalkotási stratégiák. A recepció során a nyelvhasználó, illetve a 

nyelvtanuló észleli az írott vagy hallott szöveget, azonosítja mint számára lényegeset, felfogja 

mint nyelvi egységet, és összefüggésében értelmezi. A produkció során megtervezi és szóban 

vagy írásban létrehozza a közlendőjét tartalmazó szöveget. 

A sikeres kommunikáció érdekében a tanulóknak meg kell ismerniük és használniuk kell 

azokat a nyelvi eszközöket, amelyekből, és amelyekkel helyesen megformált, értelmes 

mondanivaló alakítható ki. Tisztában kell lenniük a mondanivaló szerveződésének, 

szerkesztésének elveivel, hogy koherens nyelvi egységgé formálhassák közlendőjüket. 

Ismerniük kell azokat az eszközöket és forgatókönyveket, amelyekkel sikeresen megoldhatók 

a különféle kommunikációs helyzetek. Fel kell ismerniük, 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.  

A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg autentikus, 

a feladatvégzés szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a tanulók maguk is 

viszonylag könnyen 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. 

Az idegen 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.  

A nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a NAT hangsúlyozza a tantárgyközi integráció 

jelentőségét. Fontos, hogy a tanulók az idegen nyelv tanulása során építeni tudjanak más 

tantárgyak keretében szerzett ismereteikre és személyes tapasztalataikra is. Ugyanakkor az 

idegen nyelvvel való foglalkozás olyan ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagíthatja a 

tanulókat, amelyeket más tantárgyak keretében is hasznosítani tudnak.  

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.  

A NAT bizonyos képzési szakaszokra meghatározza a minden tanuló számára kötelező 

minimumszinteket, emellett kitér az emelt szintű képzésben részesülő tanulókkal szemben 

támasztott követelményekre is. A közműveltségi elemeket a tantárgy egyedi jellemzői miatt a 

NAT-ban azok a nyelvi szintek és kompetenciák testesítik meg, amelyeket a nemzetközi 

gyakorlatban és az érettségi követelményrendszerben mérceként használt Közös európai 

referenciakeret (KER)határoz meg. A nyelvi kompetenciák komplex fejlesztéséhez az ajánlott 
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témakörök kínálnak kontextust. A NAT által az egyes képzési szakaszokra minimumként 

meghatározott nyelvi szintek a következők: 

 

 
4. évfolyam, 

minimumszint 

8. évfolyam, 

minimumszint 

12. évfolyam, 

minimumszint 

Első idegen nyelv 
KER-szintben nem 

megadható 
A2 B1 

Második idegen 

nyelv 
– – A2  

A kerettanterv az elérendő célokat és nyelvi szinteket kétéves képzési szakaszokra bontva 

határozza meg. Ez alól csupán az általános iskola 4. évfolyama kivétel, mert ezen az 

évfolyamon kezdődik a kötelező idegennyelv-oktatás, így a képzési szakasz csak egy tanévet 

ölel fel. 

 

 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam 

Első idegen 

nyelv 

KER-

szintben nem 

megadható 

A1 A2 B1 mínusz B1 

Második 

idegen nyelv 
– – – A1 A2 

 

Az idegen nyelvi kerettanterv a KER-ben leírt készségek alapján határozza meg a nyelvtanulás 

fejlesztési egységeit, ezek a hallott és olvasott szöveg értése, a szóbeli interakció, az összefüggő 

beszéd és az íráskészség. A KER-ben meghatározott nyelvi szintek és kompetenciák azonban 

nem mechanikusan, hanem a tanulók életkori sajátosságainak tükrében értelmezve kerültek be 

a kerettantervbe.  

Az idegen 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 idegen nyelv tanulásába, és fordítva, 

az idegen 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 idegen nyelv tanulása segíthet abban, hogy tudatosabbá 

váljon az anyanyelv 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, ma már számos lehetőség kínálkozik 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 blogolás 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 
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személyiség kibontakozásának támogatására. A siker másik kulcsa a folyamatos pozitív 

megerősítés, a tanulók önmagukhoz mért fejlődésének elismerése.  

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. 

Külön táblázat tartalmazza az ajánlott 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. 

A 4–8. évfolyamokra vonatkozó ajánlott 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.  

A kerettanterv a 4. évfolyam, majd később a kétéves fejlesztési ciklusok végén a fejlesztési 

egységek céljaiból és tartalmából kiindulva határozza meg a fejlesztés várható eredményét, 

kapcsolódva a szakasz végére előírt KER-szinthez (kivéve a 4. évfolyamot).  

Az általános iskola 5–8. évfolyamán az idegennyelv-tanítás szervesen épül az alsó 

tagozaton elért eredményekre. Az elsődleges cél a tanulók idegen nyelvi kommunikatív 

kompetenciájának továbbfejlesztése, érdeklődésük fenntartása a nyelvek tanulása és a más 

nyelveket beszélő emberek és kultúrájuk megismerése iránt. A nyelvvel való játékos és örömteli 

foglalkozás, a kezdeti sikerek és a motiváló tanári visszajelzés ebben a nyelvtanulási 

szakaszban is segítik a tanulókat, hogy megmaradjon ösztönös tudásvágyuk és tanulási kedvük, 

bátran használják a rendelkezésükre álló nyelvi eszközöket, növekedjen önbizalmuk, fejlődjön 

önismeretük és önértékelésük. Mindez elengedhetetlen a nyelvtanulás hosszú távú 

eredményessége szempontjából. 

A tanulók az 5–8. évfolyamon minimálisan heti 3 órában tanulják az idegen nyelvet. A 

fejlesztés várható eredménye a 6. évfolyam végén a KER szerinti A1 szint, a 8. évfolyam végén 

az A2 szint. A középfokú oktatás erre a kimeneti szintre épít.  

 

 

5–6. évfolyam 

 

Az 5. évfolyam megkezdésekor a tanulók már legalább egy év nyelvtanulási tapasztalattal 

rendelkeznek. Hozzászoktak a célnyelvi óravezetéshez, megértik az órai tevékenységekre 

vonatkozó rövid, egyszerű utasításokat, tudják, hogy léteznek olyan iskolai és iskolán kívüli 

helyzetek, feladatok, amelyeket csak akkor képesek sikerrel megoldani, ha megfelelő 

idegennyelv-ismerettel rendelkeznek. Már ismernek hangzó és írott célnyelvi szövegeket, 

megtették az első lépéseket az idegen nyelvi interakció és az összefüggő beszéd területén. 

Elkezdték az írást az idegen nyelv tanulásának szolgálatába állítani, és egyszerű formában 

használják az önkifejezés eszközeként is. A korosztály igényei és szükségletei szerint alakított 

idegennyelv-oktatás keretében megtapasztalták a játékos nyelvtanulás örömét. 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. 
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Az 5–6. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja az, hogy a tanulók 

változatlanul kedvet érezzenek a nyelvtanulás iránt, és örömüket leljék a nyelvvel való 

foglalkozásban, valamint hogy ébren maradjon kíváncsiságuk az idegen nyelvet beszélő 

emberek és kultúrájuk iránt, nyitottak maradjanak az új ismeretek, tapasztalatok befogadására.  

A nyelvelsajátítás területén a korábbiakhoz hasonlóan fontos cél a beszédértés és a 

beszédkészség fejlesztése, de ebben az életkorban fokozatosan felzárkózik melléjük az 

olvasott szöveg értése és az írás is. A készségek fejlesztése komplex módon történik, úgy, 

ahogy azok a valós kommunikációs helyzetekben természetes módon összekapcsolódnak. Az 

idegen nyelv elsajátítása továbbra is minden esetben kontextusba ágyazva, konkrét 

beszédhelyzetek során történik, melyekben a verbális és a nem verbális elemek természetes 

egységet alkotnak.  

A motiváció fenntartása érdekében fontos, hogy a tanulók a fejlettségi szintjüknek 

megfelelő, változatos, érdekes és értelmes, kihívást jelentő tevékenységek során sajátítsák el 

az idegen nyelvet. A témakörök részben ugyanazok, mint az előző fejlesztési szakaszban, de 

bővülnek és mélyülnek, azzal párhuzamosan, ahogy a tanulók érdeklődése alakul, igényeik, 

szükségleteik változnak. További témák is feldolgozásra kerülnek, amelyek összhangban 

állnak a NAT-ban szereplő más műveltségi területek, tantárgyak tartalmaival. A „Témakörök” 

táblázatban megjelölt kapcsolódási pontok segítenek megtalálni azokat a területeket, ahol 

megvalósítható a tantárgyakon átívelő – akár közös projektek keretében történő – tanulás. 

Az 5–6. osztályban jelentősen bővül a tanulók szókincse. A nyelvtani szerkezeteket 

továbbra is kontextusba ágyazva sajátítják el, de fokozatosan felébred az érdeklődésük a 

célnyelv szabályrendszere és az anyanyelvükhöz hasonló, illetve attól eltérő nyelvi jelenségek 

iránt. Örömüket lelik a szabályszerűségek felfedezésében, de a szabályok ismerete csak 

csekély mértékben segíti nyelvi fejlődésüket. A helyes nyelvhasználat elsajátításában nagy 

szerepe van a nyelvi input minőségének és mennyiségének, valamint a tanulói 

megnyilatkozások esetében a pozitív tanári visszajelzésnek.  

Ebben a szakaszban is fontos célkitűzés, hogy a tanulók idegen nyelvi kompetenciájának 

fejlesztése szoros összefonódásban és kölcsönhatásban történjen 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. Fokozatosan egyre 

nagyobb szerepet kap a digitális kompetencia, hiszen az IKT-eszközök használata idegen 

nyelven is az információszerzés és információcsere korszerű és hatékony eszköze.  

A fejlesztési szakasz célja, hogy a tanulók a 6. évfolyam végére elérjék a KER szerinti 

A1 szintet. 
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Fejlesztési 

egység 
Hallott szöveg értése 

Előzetes 

tudás 

Aktív részvétel az órai tevékenységekben, a célnyelvi óravezetés követése, az 

egyszerű tanári utasítások és kérdések, valamint a korábban feldolgozott 

szövegek megértése, begyakorolt rövid párbeszédek folytatása, minta alapján 

egyszerű szövegek alkotása.  

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

A kissé komplexebb formában elhangzó és kevesebb nonverbális elemmel 

támogatott célnyelvi óravezetés követése; 

az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó, kevesebb nonverbális elemmel 

támogatott és bővülő szókinccsel megfogalmazott, de továbbra is rövid, 

egyszerű tanári utasítások megértése; 

az ismert témákhoz kapcsolódó, egy-egy rövid mondatból álló kérdések, 

néhány rövid mondatból álló megnyilatkozások megértése; 

a mindennapi témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegekben az 

ismerős szavak, fordulatok felismerése, ezekből következtetés a szövegek 

témájára;  

a megértést segítő feladatokra támaszkodva a lényeg és néhány konkrét 

információ kiszűrése ismert témájú rövid, egyszerű szövegekből; 

néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb alkalmazása. 

A fejlesztés tartalma 

A kissé komplexebb formában elhangzó és kevesebb nonverbális elemmel támogatott 

célnyelvi óravezetés növekvő biztonsággal történő követése (pl. osztálytermi 

rutincselekvések, a közös munka megszervezése, eszközhasználat).  

Rövid, egyszerű tanári utasítások alaposabb és biztosabb megértése (pl. játékos feladatok; 

manuális tevékenységek; mozgásos, játékos tevékenységek).  

A tanulóhoz közel álló, ismert témákról szóló rövid kérdések és néhány rövid mondatból álló 

szövegek megértése. 

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

szövegek bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése a szövegekben, 

következtetések levonása a témára, lehetséges tartalomra vonatkozóan; a szöveg lényegének 

kiszűrése megértést segítő, változatos feladatok segítségével.  

A megértés során egyre tudatosabb támaszkodás a hallott szövegeket kísérő nonverbális 

elemekre (pl. képek, képsorok, tárgyak, testbeszéd, hanglejtés) és a beszédhelyzetre.  

Tanári ösztönzésre a hallott szövegből kiszűrt információk egyre tudatosabb összekapcsolása 

a témával kapcsolatos egyéb ismeretekkel, és ezek alapján következtetések levonása a 

tartalomra vonatkozóan.  

Különböző beszélők egyre biztosabb 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 hangsúlyozva, megismételve 

beszélnek.  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Dalok, versek, képekkel illusztrált mesék és történetek, kisfilmek, animációs filmek, a 

korosztálynak szóló egyéb hangzó anyagok, tanárral, tanulótársakkal, célnyelvi országokból 

érkező személyekkel folytatott rövid párbeszédek, tanári beszéd. 
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Fejlesztésiegység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 
Részvétel interakciót igénylő tevékenységekben, egyszerű nyelvi 

eszközök alkalmazásával.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A beszédszándék kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő 

szókinccsel és nonverbális elemekkel támogatva; 

egyszerű kérdések feltevése ismert témákról, illetve válaszadás 

egyszerű nyelvi eszközökkel a hozzá intézett kérdésekre; 

rövid beszélgetés folytatása ismert témákról, egyszerű nyelvi 

eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal; 

rövid beszélgetés folytatása a társakkal a tanult témákról; 

rövid, egyszerű szövegek közös előadása; az ismert szöveg célnyelvi 

normákhoz közelítő kiejtése, helyes intonációval és megfelelő 

beszédtempóban. 

A fejlesztés tartalma 

A mondanivaló nonverbális elemekkel (pl. testbeszéddel, hanglejtéssel, vizuális eszközökkel) 

támogatott kifejezése bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel. 

Rövid válaszokkal, cselekvéssel való reagálás ismert témákhoz vagy osztálytermi 

szituációkhoz kapcsolódó, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre, 

kérésekre, felszólításokra. 

Egyszerű kérdések feltevése ismert témákhoz, osztálytermi szituációkhoz, egyéni 

szükségletekhez kapcsolódva. 

Egyszerű nyelvi eszközöket és nonverbális elemeket tartalmazó rövid párbeszéd eljátszása 

társakkal. 

Kommunikálás begyakorolt beszédfordulatokkal (pl. bemutatkozás, bemutatás, üdvözlés, 

köszönés, alapvető információ kérése és adása saját magáról, társairól, közvetlen 

környezetéről, különböző dolgok kérése és adása, tetszés, nemtetszés kifejezése). 

Meg nem értés esetén nonverbális elemekkel, pl. testbeszéddel támogatott ismétlés, 

magyarázat kérése. 

Néhány egyszerű, a beszélgetés strukturálása szempontjából fontos elem megismerése és 

alkalmazása (pl. beszélgetés kezdeményezése, figyelemfelhívás). 

Hallott, látott jelenségekre (pl. váratlan osztálytermi történésekre, időjárással kapcsolatos 

megfigyelésekre) való reagálás egyszerű nyelvi eszközökkel. 

Aktív részvétel dalok, mondókák, versek, mesék, történetek előadásában, szóbeli nyelvi 

játékokban; nonverbális elemekkel támogatott történet elmondásába való bekapcsolódás az 

ismert szavak, kifejezések, beszédfordulatok szintjén. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Dalok, mondókák, versek, mesék, illusztrált történetek, mozgással kísért rövid 

cselekvéssorok, kérdések, rövid párbeszédek, dramatizált jelenetek, néhány mondatos 

leírások, egyszerű felszólítások, kérések, információ hiányán, illetve különbözőségén alapuló 

szövegek. 

 

 

Fejlesztésiegység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
Néhány összefüggő mondat elmondása önmagáról és a tanult 

témákról. A megismert versek, mondókák felidézése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Rövid, egyszerű szövegek elmondása, illetve párbeszéd előadása 

társaival közösen, tanári segítséggel; 
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egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott, összefüggő leírás 

adása saját magáról és a környezetében előforduló tárgyakról, 

élőlényekről, eseményekről;  

néhány egyszerű nyelvtani szerkezet és mondatfajta használata; 

a szavak, szócsoportok, egyszerű cselekvések, történések 

összekapcsolása kötőszavakkal; 

munkájának bemutatása egyszerű nyelvi eszközökkel; 

ismert szöveg elmondása a célnyelvi normához közelítő kiejtéssel, 

intonációval és beszédtempóban.  

A fejlesztés tartalma 

Gyermekirodalmi mű (pl. vers, dal, mese), történet, cselekvéssor közös vagy önálló előadása 

társak, másik osztály, szülők vagy tanárok részére. 

Felkészülést követően nonverbális elemekkel támogatott egyszerű nyelvi eszközökkel, 

begyakorolt beszédfordulatokkal megfogalmazott szerepjáték előadása társakkal.  

Minta alapján, tanári segítséggel összefüggő szöveg alkotása; szavak, szócsoportok, 

cselekvéssorok összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, de, azután). 

Egyénileg vagy csoportban létrehozott alkotás, tárgy rövid bemutatása és értékelése (pl. 

közös plakát készítése, kiállítása, szóbeli bemutatása és értékelése). 

Tanári példa vagy autentikus hangzóanyag hallgatása és együttes elmondása után közös vagy 

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

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

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Dalok, versek, mesék, rövid történetek, cselekvéssorok, leírások (pl. tanulói munka 

bemutatása), rövid szerepek, interaktív feladatok. 

 

 

Fejlesztésiegység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 
Részvétel olvasást igénylő nyelvi tevékenységekben, ismert szavak, 

rövid szövegek elolvasása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A megértést segítő elemekre támaszkodva felismeri és megérti az 

egyszerű szövegekben az ismert nevek, szavak és mondatok 

felismerése és megértése; 

a különböző műfajú, egyszerű, autentikus szövegek lényegének 

megértése;  

egyszerű, autentikus szövegekből néhány alapvető információ 

kiszűrése;  

az olvasott szövegre vonatkozó egyszerű feladatok elvégzése;  

a készségek, képességek kreatív használata az olvasott szövegek 

értelmezéséhez; 

érdeklődés kialakítása a célnyelvi kultúra irodalmi, művészeti 

alkotásai iránt. 

A fejlesztés tartalma 

Rövid, hétköznapi szövegekben ismerős nevek, szavak és egyszerű fordulatok felismerése. 

Írott szöveggel kapcsolatos tevékenységek végzése (pl. leírás alapján illusztráció készítése, 

képek sorba rendezése, szövegrészlettel való párosítása). 

Egyszerű, különböző műfajú szövegek olvasása, lényegük megértése, a szövegek feladatokon 

keresztül történő feldolgozása. 

Különböző műfajú szövegek (pl. versek, mesék, történetek, fabulák, viccek) közös olvasása. 
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Egyszerű, informatív szövegből (pl. brosúrából, menetrendből, utcai táblákról, feliratokról) 

tárgyszerű információ szerzése. 

Rövid, egyszerű, írott instrukciók követése képek segítségével (pl. játék összerakása, 

útbaigazítás). 

Egyszerűsített nyelvezetű irodalmi alkotások olvasása (pl. versek, mesék, dalszövegek, 

novellák). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Történetek, hirdetések, plakátok, egyszerű katalógusok, egyszerű üzenetek, útleírások, 

képeslapok, feliratok, nyomtatványok hagyományos és online formában. 

 

 

Fejlesztésiegység Íráskészség 

Előzetes tudás 
Részvétel írást igénylő játékos nyelvi tevékenységekben, s ezek 

során rövid szavak, mondatok másolása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása; 

Megadott mintát követve különböző műfajú és életkorának 

megfelelő témájú rövid szövegek alkotása; 

írásbeli válaszadás személyes adatokra vonatkozó egyszerű 

kérdésekre; 

a közösen feldolgozott olvasott szöveghez kapcsolódó írásbeli 

feladatok elvégzése; 

részvétel írásbeli nyelvi játékokban; 

a meglévő szókincs, tudás képes kreatív alkalmazása az őt érdeklő 

témájú, egyszerű szövegek írásához. 

A fejlesztés tartalma 

Szavak és rövid szövegek másolása, illetve hallás utáni leírása. 

Rövid mondatok írása egyszerű nyelvi szerkezetek felhasználásával (pl. napirend bemutatása, 

emberek, állatok, tárgyak jellemzése, képfeliratok készítése). 

Különböző műfajú, egyszerű, rövid szövegek írása (pl. hagyományos vagy elektronikus 

képeslap, üdvözlőlap, meghívó, üzenet, SMS, e-mail). 

Egyszerű, autentikus kérdőívek, adatlapok kitöltése. 

Projektmunka készítése (pl. poszterek, hirdetések, faliújságok, tájékoztató táblák, ismertetők).  

Az életkornak megfelelő irodalmi művek (pl. mesék, történetek) bizonyos elemeinek 

megváltoztatása, átírása. 

Különböző típusú szövegek kreatív írása (pl. napló, dalszöveg, listaversek, szabadversek). 

Egy-két mondatos üzenet, illetve bejegyzés írása internetes közösségi oldalon, blogban vagy 

fórumban. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Leírás, felirat, utasítás, képeslap, üdvözlőkártya, meghívó, üzenet, SMS, e-mail, levél, 

adatlap, bejegyzés, dalszöveg. 
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Ajánlott témakörök 

5.o. 

Angol nyelv 

A 4. évfolyamon megismert témakörök a tanulók életkorának megfelelően új szempontból, 

magasabb nyelvi szinten újra feldolgozhatók és bővíthetők, ezért az új témák mellett ezek is 

szerepelnek a táblázatban. 

 

Ajánlott témakörök Kapcsolódási pontok 

Család  

Én és a családom. 

Családtagok bemutatása. 

Családi események, közös programok. 

Családi ünnepek. 

Napirend. 

Egy átlagos angol család 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: család és lakóhely. 

 

Erkölcstan: társas kapcsolatok, szokások. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: időbeosztás, 

napirend. 

Otthon  

Otthonom, szűkebb környezetem 

Lakóhelyiségek, bútorok, berendezési 

tárgyak. 

Kedvenc játékaim. 

Lakóhelyem, tágabb környezetem. 

Természetismeret: lakóhelyi környezet. 

 

Matematika: tájékozódás a térben, halmazok. 

 

Hon- és népismeret: az én városom, falum. 

Étkezés 

Napi étkezések. 

Kedvenc ételeim, italaim. 

Egészséges táplálkozás. 

Receptek, főzés, sütés. 

Angol étkezési szokások 

Természetismeret: az ember megismerése és 

egészsége: étrend. 

 

Matematika: halmazok, diagramok készítése, 

értelmezése, táblázatok olvasása. 

Idő, időjárás 

Az óra. 

Évszakok és hónapok. 

A hét napjai és a napszakok. 

Időjárás, időjárási jelenségek megfigyelése. 

Angliai időjárás 

Természetismeret: az időjárás tényezői, 

ciklusok a természetben. 

 

Matematika: számok írása, olvasása, 

állítások igazságának eldöntése, tapasztalati 

adatok lejegyzése, táblázatba rögzítése. 

Öltözködés 

Évszakok és ruhadarabok. 

Kedvenc ruháim. 

Divat. 

Külföldi sztárok öltözéke 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: öltözködés, divat.  

 

Matematika: halmazok. 

Sport 

Testrészek és mozgás. 

Sportok, sportfelszerelések. 

Kedvenc sportom. 

Sportversenyek. 

Amerikai és angol sportok 

Természetismeret: az ember megismerése és 

egészsége: testrészek. 

 

Testnevelés és sport: mozgásos játékok, 

sportversenyek, szabályok. 

Iskola, barátok 

Iskolám, osztálytermünk. 

Tantárgyaim, tanáraim. 

Osztálytársaim, barátaim. 

Erkölcstan: társas kapcsolatok: barátság, 

szeretet, tisztelet, segítő kapcsolat. 
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Tanórán kívüli közös programjaink. 

Iskolai élet más országokban. 

Az angol oktatási rendszer 

Szabadidő, szórakozás 

Szabadidős tevékenységek, kedvenc 

időtöltésem. 

Internet, interaktív játékok. 

Közös időtöltés barátokkal. 

Az angolok szabadidős szokásai 

Testnevelés és sport: sportok. 

 

Ének–zene: zenehallgatás. 

 

Dráma és tánc: színház, előadások. 

 

Vizuális kultúra: múzeumok, kiállítások. 

Természet, állatok 

Kisállatok. 

Kedvenc állataim. 

Állatok a ház körül. 

Vadon élő és állatkerti állatok. 

Állatok a nagyvilágban. 

Növények az otthonomban, iskolámban. 

Kontinensek, tájegységek. 

Természetfilm angolul 

Természetismeret: élőlények a ház körül, az 

állatok életmódjának főbb jellemzői, szoba- 

vagy kerti növények gondozása, érdekes 

növények; a Föld szépsége, egyedisége: a 

Kárpát-medence és hazánk nagytájai, 

növénytakarója és élővilága. 

 

Matematika: halmazok. 

Ünnepek és szokások 

Az én ünnepeim.  

Ünnepek itthon és a nagyvilágban. 

Technika, életvitel és gyakorlat; történelem, 

társadalmi és állampolgári ismeretek: 

hétköznapok, ünnepek. 

Város, bevásárlás 

Városok, települések, falvak. 

Épületek, utcák. 

Tájékozódás, útbaigazítás. 

Üzletek, bevásárlóközpontok, piac. 

Vásárlás. 

Az én városom/falum. 

Szituációs gyakorlatok 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: falvak és városok, közlekedés.  

 

Matematika: irányok, térbeli alakzatok. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedés, 

vásárlás. 

 

Hon- és népismeret: az én városom, falum. 

Utazás, pihenés 

Vakáció, nyaralás.  

Táborok, osztálykirándulás.  

Közlekedési eszközök. 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedés. 

 

Hon- és népismeret: az én városom, falum, a 

hazai táj, a világörökség elemei. 

Fantázia és valóság 

Kedvenc olvasmányaim, könyveim. 

Képzeletem világa. 

Dráma és tánc: dramatikus játékok. 

 

Vizuális kultúra: képzeletem világa, 

műalkotások. 

Zene, művészetek 

Kedvenc zeném, együttesem. 

Film- és színházi élményeim, 

múzeumlátogatás.  

Dalok tanulása 

Ének-zene: zenehallgatás. 

 

Dráma és tánc: színház, előadások. 

 

Rajz és vizuális kultúra: múzeumok, 

kiállítások. 

Környezetünk védelme 

Veszélyeztetett állat- és növényvilág. 

Nevezetes napok: Fák és madarak Napja, a 

Víz Világnapja, a Duna Napja. 

Természetismeret: környezeti rendszerek 

állapota, védelme, fenntarthatósága. 
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Szelektív hulladékgyűjtés. Matematika: diagramok készítése, 

értelmezése, táblázatok olvasása. 

Egészséges életmód 

A rendszeres testedzés. 

A helyes táplálkozás. 

Természetismeret: az ember megismerése és 

egészsége: étrend. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: egészséges 

életmód. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A1 szintű nyelvtudás: 

A tanuló megérti a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott 

célnyelvi óravezetést, az ismert témákhoz kapcsolódó kérdéseket, rövid 

megnyilatkozásokat, szövegeket. 

Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal 

kommunikál. 

Felkészülés után elmond rövid szövegeket. 

Közös feldolgozás után megérti az egyszerű olvasott szövegek lényegét, 

tartalmát. 

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatokat ír, mintát követve önálló írott 

szövegeket alkot.  

 

 

 

 

5. osztály Német nyelv 

Fejlesztési 

egység 
Hallott szöveg értése 

Előzetes 

tudás 

Aktív részvétel az órai tevékenységekben, a célnyelvi óravezetés követése, 

az egyszerű tanári utasítások és kérdések, valamint a korábban feldolgozott 

szövegek megértése, begyakorolt rövid párbeszédek folytatása.  

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

A kissé komplexebb formában elhangzó és kevesebb nonverbális elemmel 

támogatott célnyelvi óravezetés követése; 

az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó, kevesebb nonverbális 

elemmel támogatott és bővülő szókinccsel megfogalmazott, de továbbra is 

rövid, egyszerű tanári utasítások megértése; 

az ismert témákhoz kapcsolódó, egy-egy rövid mondatból álló kérdések, 

néhány rövid mondatból álló megnyilatkozások megértése; 

a mindennapi témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegekben az 

ismerős szavak, fordulatok felismerése, ezekből következtetés a szövegek 

témájára;  

a megértést segítő feladatokra támaszkodva a lényeg és néhány konkrét 

információ kiszűrése ismert témájú rövid, egyszerű szövegekből. 

A fejlesztés tartalma 

A kissé komplexebb formában elhangzó és kevesebb nonverbális elemmel támogatott 

célnyelvi óravezetés növekvő biztonsággal történő követése (pl. osztálytermi 

rutincselekvések, a közös munka megszervezése, eszközhasználat).  

A tanulóhoz közel álló, ismert témákról szóló rövid kérdések és néhány rövid mondatból álló 

szövegek megértése. 
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A megértés során egyre tudatosabb támaszkodás a hallott szövegeket kísérő nonverbális 

elemekre (pl. képek, képsorok, tárgyak, testbeszéd, hanglejtés) és a beszédhelyzetre.  

Különböző beszélők egyre biztosabb 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 hangsúlyozva, megismételve 

beszélnek.  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Dalok, versek, képekkel illusztrált mesék és történetek, kisfilmek, animációs filmek, a 

korosztálynak szóló egyéb hangzó anyagok, tanárral, tanulótársakkal, célnyelvi országokból 

érkező személyekkel folytatott rövid párbeszédek, tanári beszéd. 

 

 

 

 

Fejlesztésiegység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 
Részvétel interakciót igénylő tevékenységekben, egyszerű nyelvi 

eszközök alkalmazásával.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A beszédszándék kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő 

szókinccsel és nonverbális elemekkel támogatva; 

egyszerű kérdések feltevése ismert témákról, illetve válaszadás 

egyszerű nyelvi eszközökkel a hozzá intézett kérdésekre; 

rövid, egyszerű szövegek közös előadása; az ismert szöveg célnyelvi 

normákhoz közelítő kiejtése, helyes intonációval és megfelelő 

beszédtempóban. 

A fejlesztés tartalma 

A mondanivaló nonverbális elemekkel (pl. testbeszéddel, hanglejtéssel, vizuális eszközökkel) 

támogatott kifejezése bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel. 

Rövid válaszokkal, cselekvéssel való reagálás ismert témákhoz vagy osztálytermi 

szituációkhoz kapcsolódó, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre, 

kérésekre, felszólításokra. 

Egyszerű nyelvi eszközöket és nonverbális elemeket tartalmazó rövid párbeszéd eljátszása 

társakkal. 

Kommunikálás begyakorolt beszédfordulatokkal (pl. bemutatkozás, bemutatás, üdvözlés, 

köszönés, alapvető információ kérése és adása saját magáról, társairól, közvetlen 

környezetéről, különböző dolgok kérése és adása, tetszés, nemtetszés kifejezése). 

Néhány egyszerű, a beszélgetés strukturálása szempontjából fontos elem megismerése és 

alkalmazása (pl. beszélgetés kezdeményezése, figyelemfelhívás). 

Aktív részvétel dalok, mondókák, versek, mesék, történetek előadásában, szóbeli nyelvi 

játékokban; nonverbális elemekkel támogatott történet elmondásába való bekapcsolódás az 

ismert szavak, kifejezések, beszédfordulatok szintjén. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Dalok, mondókák, versek, mesék, illusztrált történetek, mozgással kísért rövid 

cselekvéssorok, kérdések, rövid párbeszédek, dramatizált jelenetek, néhány mondatos 

leírások, egyszerű felszólítások, kérések, információ hiányán, illetve különbözőségén alapuló 

szövegek. 

 

 

Fejlesztésiegység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
Néhány összefüggő mondat elmondása önmagáról és a tanult 

témákról. A megismert versek, mondókák felidézése. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Rövid, egyszerű szövegek elmondása, illetve párbeszéd előadása 

társaival közösen, tanári segítséggel; 

egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott, összefüggő leírás 

adása saját magáról és a környezetében előforduló tárgyakról, 

élőlényekről, eseményekről;  

néhány egyszerű nyelvtani szerkezet és mondatfajta 

használata; 

a szavak, szócsoportok, egyszerű cselekvések, történések 

összekapcsolása kötőszavakkal; 

munkájának bemutatása egyszerű nyelvi eszközökkel; 

 

A fejlesztés tartalma 

Felkészülést követően nonverbális elemekkel támogatott egyszerű nyelvi eszközökkel, 

begyakorolt beszédfordulatokkal megfogalmazott szerepjáték előadása társakkal.  

Minta alapján, tanári segítséggel összefüggő szöveg alkotása; szavak, szócsoportok, 

cselekvéssorok összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, de, azután). 

Tanári példa vagy autentikus hangzóanyag hallgatása és együttes elmondása után közös vagy 

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

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

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Dalok, versek, mesék, rövid történetek, cselekvéssorok, leírások (pl. tanulói munka 

bemutatása), rövid szerepek, interaktív feladatok. 

 

 

Fejlesztésiegység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 
Részvétel olvasást igénylő nyelvi tevékenységekben, ismert szavak, 

rövid szövegek elolvasása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A megértést segítő elemekre támaszkodva felismeri és megérti az 

egyszerű szövegekben az ismert szavakat.  

a különböző műfajú, egyszerű, autentikus szövegek lényegének 

megértése;  

az olvasott szövegre vonatkozó egyszerű feladatok elvégzése;  

a készségek, képességek kreatív használata az olvasott szövegek 

értelmezéséhez; 

érdeklődés kialakítása a célnyelvi kultúra irodalmi, művészeti 

alkotásai iránt. 

A fejlesztés tartalma 

Rövid, hétköznapi szövegekben ismerős nevek, szavak és egyszerű fordulatok felismerése. 

Írott szöveggel kapcsolatos tevékenységek végzése (pl. leírás alapján illusztráció készítése, 

képek sorba rendezése, szövegrészlettel való párosítása). 

Különböző műfajú szövegek (pl. versek, mesék, történetek, fabulák, viccek) közös olvasása. 

Egyszerű, informatív szövegből (pl. brosúrából, menetrendből, utcai táblákról, feliratokról) 

tárgyszerű információ szerzése. 

Rövid, egyszerű, írott instrukciók követése képek segítségével (pl. játék összerakása, 

útbaigazítás). 

Egyszerűsített nyelvezetű irodalmi alkotások olvasása (pl. versek, mesék, dalszövegek, 

novellák). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
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Történetek, hirdetések, plakátok, egyszerű katalógusok, egyszerű üzenetek, útleírások, 

képeslapok, feliratok, nyomtatványok hagyományos és online formában. 

 

 

Fejlesztésiegység Íráskészség 

Előzetes tudás 
Részvétel írást igénylő játékos nyelvi tevékenységekben, s ezek 

során rövid szavak, mondatok másolása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása; 

írásbeli válaszadás személyes adatokra vonatkozó egyszerű 

kérdésekre; 

a közösen feldolgozott olvasott szöveghez kapcsolódó írásbeli 

feladatok elvégzése; 

részvétel írásbeli nyelvi játékokban; 

 

A fejlesztés tartalma 

Szavak és rövid szövegek másolása, illetve hallás utáni leírása. 

Rövid mondatok írása egyszerű nyelvi szerkezetek felhasználásával (pl. napirend bemutatása, 

emberek, állatok, tárgyak jellemzése, képfeliratok készítése). 

Különböző műfajú, egyszerű, rövid szövegek írása (pl. hagyományos vagy elektronikus 

képeslap, üdvözlőlap, meghívó, üzenet, SMS, e-mail). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Leírás, felirat, utasítás, képeslap, üdvözlőkártya, meghívó, üzenet, SMS, e-mail, levél, 

adatlap, bejegyzés, dalszöveg. 
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Ajánlott témakörök 

 

A 4. évfolyamon megismert témakörök a tanulók életkorának megfelelően új szempontból, 

magasabb nyelvi szinten újra feldolgozhatók és bővíthetők, ezért az új témák mellett ezek is 

szerepelnek a táblázatban. 

 

Ajánlott témakörök Kapcsolódási pontok Óraszám 

Család  

Családtagok bemutatása. 

Családtagok otthoni feladatai. 

Családi események, közös 

programok. 

Családi ünnepek. 

Napirend. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: család 

és lakóhely. 

 

Erkölcstan: társas kapcsolatok, 

szokások. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

időbeosztás, napirend. 

10 óra 

Otthon  

Otthonom, szűkebb környezetem 

Lakóhelyiségek, bútorok, 

berendezési tárgyak. 

Kedvenc játékaim. 

Lakóhelyem, tágabb 

környezetem. 

Természetismeret: lakóhelyi 

környezet. 

 

Matematika: tájékozódás a 

térben, halmazok. 

Hon- és népismeret: az én 

városom, falum. 

7 óra 

Étkezés 

Napi étkezések. 

Kedvenc ételeim, italaim. 

Egészséges táplálkozás. 

 

Természetismeret: az ember 

megismerése és egészsége: 

étrend. 

Matematika: halmazok, 

diagramok készítése, 

értelmezése, táblázatok 

olvasása. 

5 óra 

Idő, időjárás 

Az óra. 

Évszakok és hónapok. 

A hét napjai és a napszakok. 

Időjárás, időjárási jelenségek 

megfigyelése. 

Természetismeret: az időjárás 

tényezői, ciklusok a 

természetben. 

 

Matematika: számok írása, 

olvasása, állítások igazságának 

eldöntése, tapasztalati adatok 

lejegyzése, táblázatba rögzítése. 

6 óra 

Öltözködés 

Évszakok és ruhadarabok. 

Kedvenc ruháim. 

Divat. Vásárlás. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

öltözködés, divat.  

 

Matematika: halmazok. 

5 óra 

Sport 

Testrészek és mozgás. 

Sportok, sportfelszerelések. 

Kedvenc sportom. 

 

Természetismeret: az ember 

megismerése és egészsége: 

testrészek. 

Testnevelés és sport: mozgásos 

játékok, sportversenyek, 

szabályok. 

6 óra 
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Iskola, barátok 

Iskolám, osztálytermünk. 

Osztálytársaim, barátaim. 

Tanórán kívüli közös 

programjaink. 

 

Erkölcstan: társas kapcsolatok: 

barátság, szeretet, tisztelet, 

segítő kapcsolat. 

6 óra 

Szabadidő, szórakozás 

Szabadidős tevékenységek, 

kedvenc időtöltésem. 

Internet, interaktív játékok. 

Közös időtöltés barátokkal. 

Testnevelés és sport: sportok. 

Ének–zene: zenehallgatás. 

Dráma és tánc: színház, 

előadások. 

Vizuális kultúra: múzeumok, 

kiállítások. 

8 óra 

Természet, állatok 

Kisállatok. 

Kedvenc állataim. 

Állatok a ház körül. 

Vadon élő és állatkerti állatok. 

Növények az otthonomban, 

iskolámban. 

Természetismeret: élőlények a 

ház körül, az állatok 

életmódjának főbb jellemzői, 

szoba- vagy kerti növények 

gondozása, érdekes növények; a 

Föld szépsége, egyedisége: a 

Kárpát-medence és hazánk 

nagytájai, növénytakarója és 

élővilága. 

Matematika: halmazok. 

7 óra 

Ünnepek és szokások 

Az én ünnepeim.  

Családi és iskolai ünnepek. 

Ünnepek itthon és a 

nagyvilágban. 

Technika, életvitel és gyakorlat; 

történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

hétköznapok, ünnepek. 

7 óra 

Város, bevásárlás 

Városok, települések, falvak. 

Épületek, utcák. 

Vásárlás. 

Az én városom/falum. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: falvak 

és városok, közlekedés.  

Matematika: irányok, térbeli 

alakzatok. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

közlekedés, vásárlás. 

Hon- és népismeret: az én 

városom, falum. 

11 óra 

Utazás, pihenés 

Vakáció, nyaralás.  

Közlekedési eszközök. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

közlekedés. 

 

Hon- és népismeret: az én 

városom, falum, a hazai táj, a 

világörökség elemei. 

11 óra 

Fantázia és valóság 

Kedvenc olvasmányaim, 

könyveim. 

Képzeletem világa. 

Dráma és tánc: dramatikus 

játékok. 

 

Vizuális kultúra: képzeletem 

világa, műalkotások. 

7 óra 

Zene, művészetek 

Kedvenc zeném, együttesem. 

Ének-zene: zenehallgatás. 6 óra 
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Film- és színházi élményeim, 

múzeumlátogatás.  

Dráma és tánc: színház, 

előadások. 

 

Rajz és vizuális kultúra: 

múzeumok, kiállítások. 

Egészséges életmód 

A rendszeres testedzés. 

A helyes táplálkozás. 

Természetismeret: az ember 

megismerése és egészsége: 

étrend. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

egészséges életmód. 

6 óra 

 

Összesen: 108 óra 

 

 

 

ERKÖLCSTAN 

 

 

Azerkölcstanalapvetőfeladataazerkölcsinevelés,agyerekekközösséghezvalóviszonyának,értékr

endjüknek,normarendszerüknek,gondolkodás-

ésviselkedésmódjuknakafejlesztése,alakítása.Amultidiszciplinárisjellegűtantárgylegfontosabb

pedagógiaijellemzőjeezértazértékekközvetítése,valamintaz,hogytársadalmunkközösalapvetőn

ormáiegyreinkábbatanulókviselkedésénekbelsőszabályozóerőivéváljanak. 

Atantárgyközéppontjábanaformálódógyermekiszemélyiségáll – 

testi,szellemiéslelkiértelemben.Ezhatározzamegatanulás-

tanításfolyamatát,illetveatartalmánakszerkezetet.AzEmberiJogokEgyetemesNyilatkozata,vala

minthazánkAlaptörvényerögzítiazemberelidegeníthetetlenjogátazélethezésaszabadsághoz,köv

etkezésképpenazerkölcstanaszemélyegyediségétésméltóságáthelyeziaközéppontba.Erreazalap

elvrekellépülniemindentársaskapcsolatnakésközösségiszerveződésnek.Azerkölcstanmagábafo

glaljaazembermindenfontosviszonyulását – 

önmagához,társaihozésközösségeihez,környezetéhezésavilághoz 

–,mertezekalapozzákmegaztazértékrendet,amelyreazemberdöntéseisorántámaszkodhat. 

Azerkölcsinevelésfőcéljaatanulókerkölcsiérzékénekfejlesztése,azeurópaicivilizációban

általánosanelfogadotterkölcsiértékektanulmányozásaésezekalkalmazásaamindennapokban – 

azzalaszándékkal,hogymindezsegítségükrelegyenamegfelelőéletvezetésésértékrendkialakításá

ban,azönállóvéleményformálásban,erkölcsiproblémáiktudatosításábanésafelelősdöntéshozatal

ban.Azerkölcsikérdésekrőlvalógondolkodássoránazelemiértékekfokozatosanértékrenddé,többé

-

kevésbékoherens,folyamatosanformálódómeggyőződésekkéállnakössze,amelyekkésőbbmegha

tározómódonbefolyásoljákafelnőttkoriéletmódot,életfelfogástéséletminőséget. 

Acselekedetekésazelmulasztottcselekedetek,atársadalmiteljesítményekmegítélésérőlaz

onbancsakakkorfolyhatértelmespárbeszéd,haléteznekolyanerkölcsialapelvek,amelyeketanagyt

öbbségmértékadónaktart.Azértékrelativizmuselkerüléseérdekébenfontosteháthangsúlyozni,ho

gyazerkölcstantantárgyazoknakazalapértékeknekamegerősítéséretörekszik,amelyekösszhangb

anállnakazegyetemeséseurópaiemberiértékrenddel,amelyazAlaptörvénybőliskiolvasható. 

Akülönbözőtársadalmakbanazonbannemegészenegységesaközösnektekinthetőértékeké

snormákértelmezése – 

különösenolyankornem,amikorezekkonkréthelyzetekbenütköznekegymással,vagysajátosérdek

ekbefolyásoljákarólukvalógondolkodást.Ezértazértékekésanormákmegítélésemindenkorbangy

akranképeztevitaésegyeztetéstárgyátaközösségekenbelül – 
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éssokszorosanígyvaneznapjainkban,amikorakörnyezetakorábbiaknálkevesebbbiztostájékozódá

sipontotkínálafiatalokszámára.Asajátértékekkereséseközbenazonbanfontosmegérteniaztis,hog

yazértékeksokfélékéskulturálisanváltozatosak,satanulóknaknyitottákellválniukasajátjukétólelt

érőértékrendekbefogadásárais.Amagatartástbefolyásolóértékek/erényekegyrészeszemélyesjell

egű,mivelazénnelésazidentitássalállkapcsolatban.Másrészükinterperszonális – 

másokraésahozzájukfűződőkapcsolatainkravonatkozik.Smegintmásrészükalapvetőentársadalm

ijellegű – 

közösségeinkhezéskörnyezetünkegészéhezkapcsolódvafontosszerepetjátszikabban,hogyvilágu

nkélhetőésutódainkraisátörökíthetőmaradjon. 

Azerkölcsiérzék,illetvemélyebbszintenalelkiismeretfejlesztéseaztjelenti,hogyképessétes

szükgyermekeinketarra,hogyolyanértékeketerősítsenekmegmagukban,amelyekegyszerreigazo

dnakazalapvetőerkölcsiértékekhez,valamintsajátésközösségeikérdekeihez.Közbenpedigfejlődn

ekbennükazokapozitívbelsőkésztetésekis,amelyeksegítségükrevannakajóésarosszfelismeréséb

en,azelkövetetthibákkijavításában,valamintabűntudatkezelésében. 

Értékekenalapuló,felelősdöntéstazonbancsakszabadonlehethozni,aminekelőfeltételeaza

utonómia.Azerkölcsineveléskitüntetettcéljaezértazönálló,felelőséskritikaigondolkodás,valami

ntatudatoscselekvéskialakulásánakelősegítése.Ugyanilyenfontosjellemzőjeafelelősmagatartásn

akazempátia,amásikemberhelyzeténekmegértéseésátérzése.Azerkölcsinevelésalapvetőfeladata

ezértamásokkalvalótörődés,aszolidaritásképességénekerősítéseis.Svégülafelelőscselekvéshar

madikelengedhetetlenösszetevőjeazaképesség,hogyelvont,egyetemesnézőpontbólisrátudjunkte

kinteniadolgokra.Ebbőlaszempontbólazerkölcsinevelésfőfeladataazigazságosságésaméltányos

ságelvénekmegértetéseéselfogadtatásaagyerekekkel.Aneveléseháromterületénekugyanakkorsz

ervesrészétképeziazérzelmiintelligenciafejlesztéseis,amelyaviselkedéstakognitívszintalatt  – 

eszintnélerősebben – 

befolyásolja,samelynekhiánya,illetvefejletlenségeelemiakadályalehetakívánatosértékekbensőv

éválásának. 

Aziskolaitanulásrajellemzőmódonazerkölcstanisszámosismeretetközvetít.Atantárgyfel

építéseazonbannemelsősorbanismeret-,hanemsokkalinkábbérték-

ésfejlesztésközpontú.Afejlesztéscéljaamagatartástmeghatározóerkölcsikategóriákjelentéstartal

mánakévrőlévrevalógazdagítása,azéletkornakmegfelelőszintenvalómegtapasztalása,tudatosítás

a,illetveszükségszerintiújrarendezése.Mindennekszemélyestapasztalatokon,reflexiókonésvéle

ményalkotásonkellnyugodnia.Atananyagfelépítéseezértnemlineáris,hanemspirálisszerkezetű.A

zéletkornakmegfelelőrésztémákéstevékenységekhátterébenévrőlévreugyanazokanagytematika

iegységektérnekvissza – más-máskonkrételőfordulásiszinten,más-máshangsúlyokkal 

–,építveakorábbitapasztalatokra,kiegészítveésszintetizálvaazokat.Akétévesszakaszokonbelülaz

onbansemanagytémakörök,sempedigarésztémáktanterviegymásutánjanemjelentelőírtsorrendet

.Az,hogymelyikkérdéskörmikorkerüljönsorra,leginkábbhelyben,atanulócsoportismeretébenhat

ározhatómeg. 

Atananyagtartalmainkábbépülahétköznapiéletbőlmerítettésodavisszacsatolhatótapaszta

latokra,illetveszemélyesélményekre,mintelméletijellegűismeretekre.Ezekettermészetesmódone

gészíthetikkiazéletkornakmegfelelőerkölcsikérdéseketfelvetőtörténetek,mesék,mondák,irodal

mivagypublicisztikaiszövegek,filmekvagydigitálisformábanelérhetőegyébtartalmak.Azerkölcs

tanatanulókranemközlésekbefogadóiként,hanematanulásifolyamataktív – 

gondolkodó,kérdező,mérlegelő,próbálkozó,vitatkozóésútkereső – résztvevőikénttekint. 

Mivelazerkölcsinevelésmárkisgyermekkorban,acsaládbanelkezdődik,majdazóvodában

ésegyretágulókörnyezetihatásokközöttfolytatódik – ideértveakortársicsoportokatésamédiátis –

,agyerekeksemazelsőnapon,sempedigakésőbbiekbennem „tisztalapként” 

lépnekbeaziskolakapuján.Valamilyenösztönösenés/vagytudatosanmármeglévőerkölcsirendeth

oznakmagukkal.Ezzelösszhangbanvagyezzelvitatkozvakellmegpróbálnisegítségetnyújtanineki

kahhoz,hogyeltudjanakigazodniazegymásnaksokszorellentmondóértéktartalmúinformációk,üz

enetekközött,illetvehogyválasztástigénylőhelyzetekbenlelkiismeretükszavárahallgatva,morális

anhelyesdöntésekettudjanakhozni. 
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Mivelezsohasemjönlétreagyerekekszemélyesmegérintődéseéselhatározásanélkül,apeda

gógusfeladatanemerkölcsikinyilatkoztatásokmegfogalmazása,azerkölcsijóvalkapcsolatosismer

etekvagyegyesértékekverbálishangoztatása,hanemelsősorbanafigyelemráirányításaakülönböző

élethelyzetekmorálisvonatkozásaira,akérdezés,agondolkodásésazállásfoglalásbátorítása,aszaba

dbeszélgetések,valamintanézőpontváltástgyakoroltatószerepjátékokésvitákmoderálása.Nemle

hetazonbaneléggéhangsúlyozni – különösenazáltalánosiskolaikorosztályesetében –

,hogyazeredménydöntőmértékbennemaközlésektartalmán,hanemaközvetítésmódjánmúlik.Egy

hitelesfelnőtt,akinekértékekkelkapcsolatosnézeteiösszhangbanvannakatetteivel,csupánapéldáj

arévénerősebbésmaradandóbberkölcsihatásttudgyakorolniagyerekekre,mintmásokaszavaikkal. 

Azerkölcsitanulástszámospedagógiaimódszeréstevékenységsegítheti,amelyeklegfontos

abbközösjellemzőjeazélményszerűség,afizikai,szellemiéslelkiértelembenvettcselekvőtanulóiré

szvétel.Azerkölcstanórákkitüntetettmunkaformájalehetsokegyébmellett:aszabadbeszélgetés,az

önkifejezőalkotás,avita,aszerepjáték,amegfigyelés,akérdezés,arendszerezésésazelemzés,valam

intaziskolaiésahelyiközösségéletébe,esetlegesproblémáinakmegoldásába,akülönbözőszintűkul

turálisésközösségiértékteremtésbevalótevékenybekapcsolódás.Azerkölcsinevelésjólehetőségei

tkínáljákugyanakkorazolyantanóránkívüliformákis,mintpéldáulaziskolaihagyományokápolása,

atársaksegítése,ahelyiközösségszámáravégzettbármilyenhasznostevékenység,illetveazönkénte

smunka. 

Mindezzelösszhangbanazértékelésmódjaiseltérahagyományostantárgyiértékeléstől.Azo

sztályozásnélküliértékelésfontosterületelehetakívánatosmagatartásiértékekrendszeresmegerősí

tése – szóbanvagybármilyenegyébformában – 

egyrésztapedagógus,másrésztatársakésaközösségrészéről.Azilyentípusúvisszajelzésekbefogad

ásárajókeretetnyújthatatanulóiportfólió.Osztályzattalisértékelhetőazegyénivagyközösfeladatok

banvalórészvétel,illetveegy-

egykonkréttevékenység.Sohanemirányulhatviszontazértékelésazoknakaszemélyesvélekedések

nekaminősítésérevagyosztályozására,amelyekértékközpontúkialakításaatantárgylényegifunkci

ója. 

 

 

5–6.évfolyam 
 

Ebbenazéletszakaszbanmegerősödikatávlatosabbidőszemlélet,ésezalapotkínálahhoz,hogyatanu

lókbanfokozatosankialakuljonaközöseurópaiésamagyarmúltörökségeirántimegbecsülés.Erreép

ítveazerkölcstanszámostémaköresikeresenkapcsolhatóösszeanemzetiöntudatésahazafiasnevelé

scéljaival.Ugyanennekafejlődésbeliváltásnakatalajánegyreinkábbkialakulagyerekekbenazelőre

látásképessége,amelyfontoslelkialapjalehetamásokértvalófelelősségvállalásésakörnyezettudat

oséletmódkialakulásának,valamintakezdeményezőképességésavállalkozóikompetenciamegalap

ozásának. 

11–

12éveskorbanmármegélttapasztalataivannakagyerekeknekajogokéskötelezettségekközöttikapc

solatról,mikéntarrólis,hogyatársasegyüttéléshezszükségképpenhozzátartoznakazérdekellentéte

késakonfliktusok.Azerkölcstankeretébenekkorfeldolgozásrakerülőtémákjóalkalmakatkínálnak

azönismeretésatársaskultúra,ademokráciáranevelésalapjainaklerakására,valamintaszociálisés

állampolgárikompetenciaerőteljesfejlesztésére. 

Mivelerreazéletszakaszraáltalábankialakulaszóbeliésazírásbeliönkifejezésalapvetőeszk

öztára,azerkölcstanórák – 

azinfokommunikációseszközökhasználatáraépülőkapcsolattartás,gondolatcsereéskreatívírás-

alkotásrévén – 

hasznostámogatóilehetnekazanyanyelvikommunikációésadigitáliskompetenciafejlődésénekis. 

Ezeketazéveketanagybarátkozásokjellemzik,amifelértékeliagyerekekszámáraazönisme

rettelésatársaskapcsolatokkalösszefüggőtémákat.Ugyancsakfontosfeladataennekazéletkornak
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azanyagijavakhozésapénzhezvalóviszonyelmélyültfeldolgozásaannakérdekében,hogyakívánato

smódonalakuljonatanulókértékhierarchiája. 

Azerkölcsitémákezekbenazévekbenjónyersanyagotkínálnakazérdek-

ésértékkonfliktusokfelismeréséhezésfeldolgozásáhozis.Afoglalkozásokonérdemeskiemeltszere

phezjuttatniazelkövetetthibákvagyrosszdöntésekmiattbekövetkezőkárokenyhítéséről,ajóvátétel

rőlésajóvisszaállításánaklehetőségeirőlvalógondolkodást,valamintazehhezkapcsolódókommu

nikációsésközösségitechnikákéletkornakmegfelelőszintenvalóelsajátítását. 

Akonfliktusokelemzésesoránfelkellmutatni,illetvemegkellerősíteniaproblémákerőszak

mentes,konstruktívésmorálisanelfogadhatókezelésénekmintáit.Szintevalamennyitémaköralkal

masatanulókszociálisérzékenységénekfejlesztésére,amihezebbenazéletkorbankülönösenjóeszk

öztkínálnakaszerepjátékok.Aszabadbeszélgetésmelletttalánezaformatudjaleginkábbelősegíteni

atanulókatfoglalkoztatókérdésekfelszínrehozatalát,akételyekmegfogalmazásátésaközösválaszk

eresést. 

 

5.osztály 

 

Tematikaiegység Testéslélek 
Órakeret 

11+2óra 

Előzetestudás,tapa

sztalat 
Afőbbemberiszervrendszerekismerete.Azegészségeséletmóddalkapcsola

tosalapvetőismeretek. 

Atematikaiegységn

evelési-

fejlesztésicéljai 

Atanulóktestiéslelkiegészséggelkapcsolatosismereteinekgyarapításaésaz

önmagukértvalófelelősségérzésénekerősítése.Abetegésafogyatékkalélőe

mberekirántiempátiafejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztésikövetelmények Kapcsolódásipontok 

Fejlődésésszükségletek 

Hogyanváltoztaktesti,lelki,szellemitulajdonságaimazéveksorán?Mire

vanszükségahhoz,hogyatestemjólfejlődjön?Mikellalelkemésazértelm

emfejlődéséhez?Melyekazemberlegfontosabbfizikai,lelkiésszellemisz

ükségletei?Mibentérnekelegymástólagyerek,afelnőttésazidősembersz

ükségletei?Mibenkülönbözikegyemberazösszestöbbiélőlénytől,ésmib

enhasonlítrájuk? 

 

Egészségésbetegség 

Milyenazegészségesember?Hogyankerülhetveszélybeés 

hogyvédhetőmegazegészség?Énegészségesenélek?Vanolyanszokáso

m,amelyenjólenneváltoztatnomazegészségemérdekében? 

Mibenkülönbözikegybetegemberazegészségestől?Hogyanésmiértbete

gedhetmegvalaki?Miváltozikmegettőlazéletében?Milyenaz,amikorén

betegvagyok?Mérttartozomfelelősséggelsajáttestiépségemért?Védőnő

ielőadás. 

 

Fogyatékosság 

Milyenképességehiányozhatannak,akivalamilyentérenfogyatékos?Va

nnak-

eolyanspeciálisképességeikafogyatékkalélőknek,amelyekbenügyeseb

bekmásoknál?Miakülönbségafogyatékosságésabetegségközött?Hogy

analakulhatkiilyenállapot?Mibenéshogyanakadályozzaafogyatékkalél

őembereketállapotukahétköznapitevékenységekben?Hogyanlehetelhá

rítanivagycsökkenteniezeketazakadályokat?Hogyanlehetegyfogyaték

kalélőgyerekettámogatniazosztályban?Mittanulhatnakazépgyerekekfo

Természetismeret:Kam

aszkoriváltozások:testk

ép,testalkat;azegészség

estáplálkozásalapelvei;

aserdülőszemélyiségén

ekjellemzővonásai;azö

nismeretésazönfejleszt

éseszközei;veszélyforr

ásokkülönféleélethelyz

etekben;károsszenvedé

lyek. 

 

Drámaéstánc:ön-

éstársismeretijátékok. 
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gyatékkalélőtársuktól?Élhetnek-

eteljesértékűéletetafogyatékosemberek? 

Másságelfogadására,toleranciáravalónevelés. 

 

Éptestbenéplélek? 

Milyenajóésmilyenarosszlelkiállapot?Milyenlehetalélek,amikorsérült

vagybeteg?Milyenjeleivannakennek?Hogyanőrizhetjükmegalelkiegés

zségünket?Lehet-

ebetegléleképtestben,ésbetegvagyfogyatékossággalélőtestbenéplélek?

Mimindenbefolyásolhatjaezt? 

 

Egybelsőhang:alelkiismeret  

Mimindenhatadöntéseinkre?Mialelkiismeret,ésmibőlérezzükajelenlét

ét?Hogyanhatatetteinkre?Mitörténik,amikorhallgatunkrá,ésmitörténik

,amikornem? 

Kulcsfogalmak/fo

galmak 

Testitulajdonság,lelkitulajdonság,szellemiképesség,szükséglet,fejlődés,eg

észség,betegség,fogyatékosság,befogadás,elfogadás,lelkiismeret,szándék,

döntés. 

 

 

Tematikaiegység Kapcsolat,barátság,szeretet 
Órakeret

11+1óra 

Előzetestudás,tap

asztalat 
Olvasott,hallott,látott,megélttörténetek,amelyekközéppontjábanabarátságt

émájaáll. 

Atematikaiegység

nevelési-

fejlesztésicéljai 

Asajátkapcsolatihálószerkezeténektudatosítása.Annakmegéreztetése,hogy

azőszintebarátikapcsolatokfontosszerepetjátszanakazemberéletében.Olya

nkommunikációstechnikákmegismertetése,amelyeksegíthetnekabarátságá

polásábanésazesetlegeskonfliktusokfeloldásában. 

Ismeretek/fejlesztésikövetelmények Kapcsolódásipontok 

Kapcsolataim 

Kikkeltartokszorosabbvagylazábbkapcsolatot?Kihezmifűz,ésmilyen

mélységűekezekazérzések? 

Miteszvonzóváésmiteszellenszenvessévalakit?Milyenmódonleheteln

yernivalakinekarokonszenvét?Milyeneszközöketnemszabadvagynem

érdemeshasználnienneksorán?Miért? 

 

Barátikapcsolatok 

Lehetnek-

eabarátoknaktitkaikegymáselőtt?Mitjelentaz,hogyőszintékvagyunkva

lakihez?Megengedhető-

eahazugságabarátokközött?Csakszavakkallehethazudnivagymásmód

onis?Mitjelentabarátságbanamásiktisztelete?Hogyantudjáksegítenieg

ymástabarátok?Miaz,amivelfájdalmattudnakokozniegymásnak?Hogy

anlehetbocsánatotkérniésmegbocsátani?Van-

eolyanvétség,amimegbocsáthatatlan?Szituációsjátékok 

 

Akapcsolatápolása 

Magyarnyelvésirodalo

m:aközlésiszándéknak

megfelelőnyelviésnem

nyelvijelekhasználata;

mindennapikommuniká

ciósszituációkgyakorlá

sa. 

 

Vizuáliskultúra:vizuális

kommunikáció,jelértel

mezés,jelalkotás;képéss

zöveg. 

 

Drámaéstánc:együttmű

ködésnémajátékos,szöv

egesésmozgásostevéke

nységsorán; 

alkalmazkodás,érdekér

vényesítésdinamikusvá
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Milyenformáivannakaszeretetkimutatásánakésafigyelmességnek?Mil

yenszerepevanakapcsolatápolásábanaszemélyestalálkozásoknak,atele

fonnak,azinternetnekésaközösprogramoknak? 

Milyenproblémákésmilyenkonfliktusokzavarhatjákmegabarátságot?

Hogyanlehetfeloldaniezeket? 

ltoztatásaacsoportostev

ékenységeksorán. 

Kulcsfogalmak/f

ogalmak 

Barát,ismerős,rokonszenv,ellenszenv,barátság,őszinteség,hazugság,szeretet,

tisztelet,közömbösség,harag,fájdalom,megértés,sértés,megbocsátás,konflikt

us. 

 

 

Tematikaiegység Kortársicsoportok 
Órakeret1

0+1óra 

Előzetestudás,tapa

sztalat 
Iskolaiésiskolánkívüliközösségekbenszerzettszemélyestapasztalatok. 

Atematikaiegységn

evelési-

fejlesztésicéljai 

Aközösséghezvalótartozásfontosságánakmegéreztetése. 

Acsoporttagokközöttiösszetartozásérzésétkiváltólegfontosabbtényezőktu

datosítása.Egy-

egyszemélycsoportonbelülihelyzeténekfelismertetése.Acsoportonbelülik

onfliktuskezeléséskárenyhítésnéhánytechnikájánakgyakorlatimegismerte

tése. 

Annakmegértetése,hogymásokcsoportjaimásokszámáraugyanolyanérték

esek.Azosztálybanfelmerülőelőítéletekéssztereotípiákkezelése. 

Ismeretek/fejlesztésikövetelmények Kapcsolódásipontok 

Közösségeim 

Milyencsoportokhoztartozom?Miváltozottezenatérenazutóbbiidőben

?Milyenokaivannakaváltozásnak?Melyikcsoporthozmennyirekötődö

m,ésmiért? 

 

Amicsoportunk 

Melyikcsoportombanérzemalegjobbanmagam,ésmiért? 

Mimindenkapcsoljaösszeacsoporttagjait?Milyenközöstevékenységei

nk,jeleink,szokásainkésszabályainkvannak? 

Egyenrangú-emindenkiacsoportban,vagyvan-

evalamilyenkülönbségatagokközött? 

 

Másokcsoportjai 

Milyenmáscsoportokvannakkörülöttem,amelyekbenemtartozombele

?Milyenneklátomecsoportoktagjait?Mittudokróluk?Valóbankülönbö

znek-eamicsoportunktagjaitól?Haigen,miben? 

Miazokaannak,havalakitvagyvalamilyencsoportotidegennekérzünk?

Mimindenbenkülönbözhettőlünkegyidegen? 

Válhat-

ebaráttá,akikorábbanidegenvolt?Haigen,milyenmódon?Hanem,miért

nem? 

 

Konfliktusokacsoportban 

Milyenproblémákésmilyenkonfliktusokfordulhatnakelőacsoportoko

nbelül?Hogyanlehetezeketmegoldani,ésmitörténik,hanemsikerül? 

Mitörténik,havalakivéletlenülvagyszándékosankártokozacsoporttöb

bitagjának? 

Magyarnyelvésirodalom

:közéletikommunikáció(

megbeszélés,vita,felszól

alás,hozzászólás,alkalmi

beszéd,köszöntés,kiselő

adás). 

 

Drámaéstánc:konszenz

uskialakításánakképessé

geéseszköztáránakmegis

meréseadramatikustevé

kenységekelőkészítéses

orán; 

Egymásmunkájairántitis

ztelet,figyelem,őszintes

égéstapintatamegbeszél

éseksorán, 

belsőirányításúcsoportsz

erveződésdramatikustev

ékenységeksorán. Fen
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Mitfejezkiabüntetés,milyenelfogadhatóéselnemfogadhatómódjaivan

nakabűnhődésnek?Mitőlfügg,hogyhelyrelehet-ehozniegyvétséget? 

Lehet-

evalakiegyszerrekétegymássalvetélkedőcsoporttagja?Haigen,hogyol

dhatóezmeg?Hanem,miértnem?Konfliktuskezelésitechnikák. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 
Csoport,közösség,összetartás,beilleszkedés,idegen,kirekesztés,általánosítás,

előítélet,hiba,vétség,bűn,megbocsátás,jóvátétel,felelősség. 

 

 

 

 

INFORMATIKA 

 

5. évfolyam  

heti 2 óra= 72 óra 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Az informatikai eszközök használata 

Órakeret 

14 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismerkedés az informatikai környezettel.  

A számítógéppel való interaktív kapcsolattartás, programok futtatása. 

Az operációs rendszer alapműveleteinek megismerése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismerkedés az adott informatikai környezettel 

A számítógép működésének bemutatása. 

Az informatikai eszközök használatára vonatkozó szabályok 

megismerése az iskolai környezetben. 

Alapvető informatikai eszközök használata. 

Az informatikai eszközök egyes funkcióinak megismerése. 

Magyar nyelv és 

irodalom, matematika, 

ének-zene, 

környezetismeret, 

idegen nyelv, vizuális 

kultúra: 

oktatóprogramok és 

egyéb készségfejlesztő 

programok használata. 

Adott informatikai környezet tudatos használata 

Ismerkedés a számítástechnika fő alkalmazási területeivel. 

Az informatikai eszközök választásának szempontjai. 

Az alkalmazási területek összegyűjtése csoportmunkában 

Természetismeret: a 

számítógépek szerepe 

az időjárás-

előrejelzésben; 

számítógépes modellek 

alkalmazása; mérések 

és vezérlések a 

számítógéppel. 

Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásának 

megismertetése 

Egészséges, ergonómiai szempontoknak megfelelő számítógépes 

munkakörnyezet megismerése. 

Természetismeret: az 

egyes életszakaszokra 

jellemző testarányok és 

méretek; az 

érzékszervek védelmét 
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A számítógép káros hatását csökkentő egyszerű mozgásgyakorlatok 

végzése. 

biztosító szabályok. A 

környezeti állapot és az 

ember egészsége 

közötti kapcsolat. 

 

Testnevelés és sport: az 

irodai és a számítógép 

előtt végzett munkához 

gyakorlatok. 

A számítógéppel való interaktív kapcsolattartás ismert 

programokon keresztül 

Oktatóprogramok futtatása. 

Az interaktív kapcsolattartás eszközei a számítógép segítségével. 

Magyar nyelv és 

irodalom, matematika, 

ének-zene, 

környezetismeret, 

idegen nyelv, vizuális 

kultúra: 

oktatóprogramok és 

egyéb készségfejlesztő 

programok használata. 

Alkalmazások kezelésének megismerése 

A számítógép kezelése tanári segítséggel. 

Egy operációs rendszer grafikus felületének megismerése. 

Programok indítása, leállítása az adott környezetben. 

Készségfejlesztő számítógépes szoftverek használata. 

Az operációs rendszer alapműveleteinek megismerése 

Az operációs rendszerek funkcióinak megismerése. 

Mappaszerkezet létrehozása, mappaműveletek (pl. másolás, 

mozgatás, törlés, átnevezés, váltás). Eligazodás a háttértárak 

rendszerében. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom, matematika, 

ének-zene, 

környezetismeret, 

idegen nyelv, vizuális 

kultúra: 

oktatóprogramok és 

egyéb készségfejlesztő 

programok használata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Informatikai környezet, interaktivitás, oktatóprogram. 

Számítógép, periféria, billentyűzet, monitor, egér, háttértár, operációs 

rendszer, mappaművelet, hozzáférési jog, számítógépes hálózat, 

adatvesztés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Alkalmazói ismeretek 

Órakeret 

18 óra 

 2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus 

létrehozása 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egyszerű, rajzos és személyhez kötődő dokumentumok készítése. 

A rajzeszközök megfelelő használata. 

Egyszerű zenés alkalmazások, animációk elkészítése és használata. 

A feladat megoldásához szükséges alkalmazói környezet használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Egyszerű, rajzos és személyhez kötődő dokumentumok készítése 

A rajzeszközök megfelelő használata 

Képszerkesztő programok alkalmazása.  

Magyar nyelv és 

irodalom: szövegértés, 

szövegalkotás, 
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Tantárgyakhoz kapcsolódó rajzok készítése, mentése segítséggel.  

Rövid dokumentumok készítése. Tantárgyakhoz kapcsolódó szöveg 

begépelése, javítása. Karakterformázás. A dokumentum mentése és 

nyomtatása segítséggel. 

Meghívó, névjegy, képeslap, üdvözlő kártya, rajzos órarend 

készítése. A dokumentum mentése és nyomtatása segítséggel. 

szaknyelv használata, 

beszédkultúra, 

kommunikáció.  

 

Vizuális kultúra; 

dráma és tánc: mesék, 

gyermekirodalmi 

alkotások és azok 

animációs, filmes 

adaptációinak 

összehasonlítása, 

feldolgozása. 

Egyszerű zenés alkalmazások, animációk elkészítése és használata 

Médialejátszó alkalmazása. Hangállományok lejátszása.  

Animációk megtekintése, készítése. 

Ének-zene: népdalok 

meghallgatása. 

A feladat megoldásához szükséges alkalmazói környezet használata 

Tantárgyakhoz kapcsolódó feladatok megoldása informatikai 

környezetben. 

Számítógépes multimédiás oktatójátékok, alkalmazások. 

Magyar nyelv és 

irodalom, matematika, 

ének-zene, 

környezetismeret, 

idegen nyelv, vizuális 

kultúra: 

oktatóprogramok és 

egyéb készségfejlesztő 

programok használata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Adat, információ, képszerkesztő program, animáció, médialejátszó. 

 

 

 2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, 

információmegjelenítés 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés. 

Néhány közhasznú információforrás megismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A környezetünkben levő személyek, tárgyak jellemzőinek 

kiválasztása, rögzítése 

Személyekhez vagy más tantárgyi tartalmakhoz kapcsolódó adatok 

kiválasztása, rögzítése. 

Vizuális kultúra: a 

környezetünkben 

található jelek, jelzések 

összegyűjtése játékos 

feladatok 

létrehozásának 

céljából. 

Adatok csoportosítása, értelmezése 

Személyekhez vagy más tantárgyi tartalmakhoz kötődő adatok 

gyűjtése, értelmezése, rögzítése, csoportosítása. 

Az adat szemléltetését, értelmezését, vizsgálatát segítő eszközök 

megismerése. 

Adatok csoportosítása, értelmezése, táblázatba rendezése. 

Vizuális kultúra: a 

környezetünkben 

található jelek, jelzések 

összegyűjtése játékos 

feladatok 

létrehozásának 
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 céljából.Természetisme

ret:az anyagok és 

testek érzékelhető 

tulajdonságainak 

megfigyelése, 

összehasonlítása. 

Néhány közhasznú információforrás megismerése 

Közhasznú információforrások használata, az információ 

feldolgozása. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Adat, információ, képszerkesztő program, animáció, médialejátszó, 

információforrás, online tudástár, adatbázis 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és 

módszerekkel 

Órakeret 

18 óra 

 3.1. A probléma megoldásához szükséges módszerek és 

eszközök kiválasztása 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Információ gyűjtése, feldolgozása és az információtartalom 

helyességéről való meggyőződés. A problémamegoldás lépéseinek 

ismerete.Információ kifejezése beszéddel, írással, rajzzal, jelekkel. 

Az algoritmus hétköznapi fogalmának megismerése. 

Problémák megoldása részben tanári segítséggel, részben önállóan. 

Ábra készítése teknőcgrafikával. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A problémamegoldáshoz szükséges információk gyűjtése, 

felhasználása. Például saját titkosírás vagy az iskola 

szabályrendszeréhez illeszkedő jelképrendszer készítése. 

Információ kifejezése beszéddel, írással, rajzzal, jelekkel 

Az információ kifejezése többféle formában. 

 

Környezetismeret: 

problémák, jelenségek, 

gyakorlati 

alkalmazások.Magyar 

nyelv és irodalom, 

idegen nyelvek, 

matematika, 

erkölcstan, 

Az algoritmus hétköznapi fogalmának megismerése 

Hétköznapi folyamatok leírása. 

Hétköznapi algoritmusok értelmezése, megfogalmazása. A 

megoldás lépéseinek szöveges, rajzos megfogalmazása, 

értelmezése 

Környezetismeret: 

problémák, jelenségek, 

gyakorlati 

alkalmazások.Matemat

ika: gondolkodás, 

értelmezésmodellek  

megértése. 

Alkotás és kreativitás –  

Rendszeralkotás. 

Problémák megoldása részben tanári segítséggel, részben önállóan 

Hétköznapi problémák megoldása, a lépések egyértelmű 

sorrendjének megállapítása. Az algoritmuskészítés legfontosabb 

lépéseinek az ismerete 

Hétköznapi tevékenység felbontása utasításokra tanári segítséggel. 

Környezetismeret: 

problémák, jelenségek, 

gyakorlati 

alkalmazások. 

Ábra készítése teknőcgrafikával 

Teknőcgrafikai fogalmak. 
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Egyszerű alakzatok rajzolása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Információ, algoritmus, probléma, teknőcgrafika, kód, utasítás, művelet 

hiba, hatékonyság, döntés, vezérlés 

 

 3.2. Algoritmizálás és adatmodellezés  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egyszerűbb algoritmusok felismerése, megfogalmazása, végrehajtása. 

Egy egyszerű, automata elvű fejlesztőrendszer használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Egyszerűbb algoritmusok felismerése, megfogalmazása, 

végrehajtása 

Hétköznapi algoritmusok felismerése, értelmezése. 

Egyszerű algoritmusok megfogalmazása. 

Algoritmusok eljátszása. 

Utasítások sorrendjének megváltoztatása és ezek következményei. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: egészséges 

és helyes szabadidős 

tevékenységek 

felsorolása, 

ismertetése, 

megbeszélése. 

 

Matematika: 

problémamegoldás, 

számok, 

alapműveletek, 

becslés. 

Egy egyszerű, automata elvű fejlesztőrendszer használata 

A fejlesztőrendszer alaputasításainak megismerése. 

Algoritmusok értelmezése, készítése.Az algoritmizálási készségek 

fejlesztésére alkalmas szoftverek tanulmányozása. 

Problémamegoldás folyamatának értelmezése. 

Grafika készítése teknőccel. 

Matematika: 

tájékozódás a síkban  

A tájékozódást segítő 

viszonyszavak. 

Koordinátarendszer 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Algoritmus, utasítás. Adatbevitel, adatkivitel 

 

 

 3.3. Egyszerűbb folyamatok modellezése  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanulók által használt hétköznapi modellek vizsgálata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A tanuló által a hétköznapokban használt modell vizsgálata eltérő 

paraméterekkel 

Modellek vizsgálata. 

Változó paraméterek használata. A paraméterek módosító 

szerepének megismerés 

Környezetismeret: 

magatartásformák, 

szabályok, viselkedési 

normák különböző 

élethelyzetekben. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Modell, paraméter.  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Infokommunikáció 

Órakeret 

14 óra 

 4.1. Információkeresés, információközlési rendszerek  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egyszerű helyzetekkel kapcsolatos kérdések megfogalmazása. 

Irányított információkeresés. Keresőkérdések alkotása, a keresés 

eredményének értelmezése, a keresés pontosítása 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Egyszerű helyzetekkel kapcsolatos kérdések megfogalmazása 

Kérdésfeltevés. A kérdések pontosítása. Böngészőprogram 

kezelése, webcímek beírása, linkek használata, portálok 

felkeresése. 

Kulcsszavas és tematikus keresés 

Magyar nyelv és 

irodalom: az 

információk keresése 

és kezelése. 

Irányított információkeresés 

Tájékozódás tantárgyi tartalmakhoz kapcsolódó, oktatási témájú 

oldalakon tanári segítséggel. Találatok értelmezése. 

A találatok során kapott információk tanulmányozása.  

A keresés céljának leginkább megfelelő oldalak felkeresése 

Biológia-egészségtan: 

állatokról, növényekről 

képek, adatok gyűjtése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Keresőprogramok. Webhely, webcím, böngésző, link, keresés, 

keresőgép, tematikus keresés, kulcsszavas keresés 

 

 

 4.2. Az információs technológián alapuló 

kommunikációs formák 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Néhány infokommunikációs eszköz lehetőségeinek és kockázatainak 

megismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az elterjedt infokommunikációs eszközök lehetőségeinek és 

kockázatainak megismerése 

Az infokommunikációs eszközök lehetőségeinek megismerése. 

Információ küldése, fogadása. Elektronikus levelezőrendszer 

használata. Saját e-mail cím készítése. 

A kockázatok bemutatása. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

gondolattérkép 

alkalmazása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mobil eszközök, kockázat. Levelezőrendszer, e-mail cím, elektronikus 

levél, regisztráció, címzett, másolat, rejtett másolat, tárgy, melléklet, 

csatolás, válasz, továbbítás. 

 

 

 4.3. Médiainformatika  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az informatikai eszközöket alkalmazó média egyes lehetőségeinek 

megismerése. A hagyományos és az elektronikus média kezelése 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Az informatikai eszközöket alkalmazó média egyes lehetőségeinek 

megismerése 

A média korosztálynak szóló lehetőségeinek megismerése. 

Különbségek a valóságos és a virtuális világban. 

Elektronikus könyv használata. Weboldalak megtekintése, mentése. 

Szöveg, kép mentése weboldalról. Oktatóprogramok használata. 

Vizuális kultúra: 

műalkotások 

megfigyelése, 

jellemzése, 

értelmezése, 

értékelése. 

Médiaszövegek közötti 

különbségek (pl. 

televíziós 

műsortípusok, 

animációs mesefilmek, 

sorozatok) felismerése 

saját médiaélmények 

felidézésén, 

megjelenítésén (pl. 

szerepjáték) és 

közvetlen példákon 

keresztül. 

Idegen nyelv: nyelvi 

oktatóprogramok 

használata. 

Vizuális kultúra: a 

különböző médiumok 

(pl. könyv, televízió, 

rádió, internet, film, 

videojáték) 

megfigyelése, 

vizsgálata, 

összehasonlítása, 

megadott szempontok 

(pl. érzékszervekre 

gyakorolt hatás, eltérő 

jelhasználat) alapján 

közvetlen tapasztalat 

és saját 

médiaélmények 

felidézésének 

segítségével. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Virtuális világ, média, elektronikus könyv. oktatóprogram 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Az információs társadalom 

Órakeret 

6 óra 

 5.1. Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A személyi információk és a személyes adatok fogalmának 

megismerése. A netikett alapjainak megismerése. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A személyi információk és a személyes adatok fogalmának 

megismerése 

Egyszerű hétköznapi példák a személyes és nem személyes 

adatokra. Adatvédelemmel kapcsolatos fogalmak. 

Adatkezeléssel kapcsolatos eljárások megismerése. 

A személyes adatok védelme. 

Erkölcstan: az írott 

nyelvi kommunikációs 

viselkedés szabályai. 

A netikett alapjainak megismerése 

Az informatikai eszközök használata során betartandó alapvető 

szabályok ismerete. A számítógép és a számítógépen tárolt adatok 

védelme 

Erkölcstan:emberi 

kapcsolatok, közösség, 

a helyes magatartás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Személyes adat, nem személyes adat, netikett. Informatikai biztonság 

 

 

 5.2. Az e-szolgáltatások szerepe és használata  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A gyerekeknek szóló legelterjedtebb elektronikus szolgáltatások 

megismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A gyerekeknek szóló legelterjedtebb elektronikus szolgáltatások 

megismerése Az adatokat – különösen a személyes információkat – 

érintő visszaélések, veszélyek és következmények megismerése 

Az életkori sajátosságoknak megfelelő internetes oldalak 

látogatása, tapasztalatszerzés.  

Erkölcstan:emberi 

kapcsolatok, közösség, 

a helyes magatartás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elektronikus szolgáltatás.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
6. Könyvtári informatika 

Órakeret 

2 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Eligazodás az iskolai könyvtár tér- és állományszerkezetében. 

A könyvtárak alapszolgáltatásainak ismerete, a használat szabályainak 

betartása.  

Elterjedt dokumentumtípusok, elektronikus források formai, tartalmi 

jellemzőinek megismerése, megkülönböztetése, használatuk alapjai.  

A források azonosító adatainak megállapítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Eligazodás az iskolai könyvtár tér- és állományszerkezetében 

Könyvek keresése a szabadpolcon szerző, cím, téma szerint. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

alapismeretek a 

könyvtár tereiről és 

állományrészeiről. 

A könyvtárak alapszolgáltatásainak ismerete, a használat 

szabályainak betartása 

A könyvtárban elvárt viselkedési szabályok megismerése, betartása. 
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A kölcsönzési folyamat megismerése. 

Elterjedt dokumentumtípusok, elektronikus források formai, 

tartalmi jellemzőinek megismerése, megkülönböztetése, 

használatuk alapjai 

Dokumentumtípusok megkülönböztetése. 

Szépirodalmi és ismeretterjesztő művek felismerése. 

Információforrások formai és tartalmi jellemzőinek megismerése. 

Információforrások használata. 

Magyar nyelv és 

irodalom: a könyvek 

tartalmi csoportjai: 

szépirodalmi művek, 

ismeretterjesztő 

irodalom, 

kézikönyvek, 

elektronikus 

információhordozók. 

A források azonosító adatainak megállapítása. 

Az egyes információforrások azonosító adatainak megkeresése. 

Erkölcstan: szellemi 

termékek az emberiség 

szolgálatában. A tudás 

hatalma. A világ 

megismerése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Könyvtár, könyvtári szolgáltatás, szépirodalom, ismeretterjesztő mű, 

szabadpolc, kölcsönzés, dokumentumtípus. 

 

 

 

 

 

 

MATEMATIKA 

5.o. 

 

Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint 

tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. 

A matematika tanulása érzelmi és motivációs vonatkozásokban is formálja, gazdagítja a 

személyiséget, fejleszti az önálló rendszerezett gondolkodást, és alkalmazásra képes tudást hoz 

létre. A matematikai gondolkodás fejlesztése segíti a gondolkodás általános kultúrájának 

kiteljesedését. 

A matematikatanítás feladata a matematika különböző arculatainak bemutatása. A 

matematika: kulturális örökség; gondolkodásmód; alkotó tevékenység; a gondolkodás 

örömének forrása; amintákban, struktúrákban tapasztalható rend és esztétikum megjelenítője; 

önálló tudomány; más tudományok segítője; a mindennapi élet része és a szakmák eszköze. 

A tanulók matematikai gondolkodásának fejlesztése során alapvető cél, hogy mind 

inkább ki tudják választani és alkalmazni tudják a természeti és társadalmi jelenségekhez 

illeszkedő modelleket, gondolkodásmódokat (analógiás, heurisztikus, becslésen alapuló, 

matematikai logikai, axiomatikus, valószínűségi, konstruktív, kreatív stb.), módszereket 

(aritmetikai, algebrai, geometriai, függvénytani, statisztikai stb.) és leírásokat. A matematikai 

nevelés sokoldalúan fejleszti a tanulók modellalkotó tevékenységét. Ugyanakkor fontos a 

modellek érvényességi körének és gyakorlati alkalmazhatóságának eldöntését segítő 

képességek fejlesztése. Egyaránt lényeges a reproduktív és a problémamegoldó, valamint az 

alkotó gondolkodásmód megismerése, elsajátítása, miközbennem szorulhat háttérbe az 

alapvető tevékenységek (pl. mérés, alapszerkesztések), műveletek (pl. aritmetikai, algebrai 

műveletek, transzformációk) automatizált végzése sem. A tanulás elvezethet a matematika 

szerepének megértésére a természet- és társadalomtudományokban, a humán kultúra számos 
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ágában. Segít kialakítani a megfogalmazott összefüggések, hipotézisek bizonyításának igényét. 

Megmutathatja a matematika hasznosságát, belső szépségét, az emberi kultúrában betöltött 

szerepét. Fejleszti a tanulók térbeli tájékozódását, esztétikai érzékét. 

A tanulási folyamat során fokozatosan megismertetjük a tanulókkal a matematika belső 

struktúráját (fogalmak, axiómák, tételek, bizonyítások elsajátítása). Mindezzel fejlesztjük a 

tanulók absztrakciós és szintetizáló képességét. Az új fogalmak alkotása, az összefüggések 

felfedezése és az ismeretek feladatokban való alkalmazása fejleszti a kombinatív készséget, a 

kreativitást, az önálló gondolatok megfogalmazását, a felmerült problémák megfelelő 

önbizalommal történő megközelítését, megoldását. A diszkussziós képesség fejlesztése, a 

többféle megoldás keresése, megtalálása és megbeszélése a többféle nézőpont érvényesítését, a 

komplex problémakezelés képességét is fejleszti. A folyamat végén a tanulók eljutnak az 

önálló, rendszerezett, logikus gondolkodás bizonyos szintjére. 

A műveltségi terület a különböző témakörök szerves egymásra épülésével kívánja 

feltárni a matematika és a matematikai gondolkodás világát. A fogalmak, összefüggések 

érlelése és a matematikai gondolkodásmód kialakítása egyre emelkedő szintű spirális felépítést 

indokol – az életkori, egyéni fejlődési és érdeklődési sajátosságoknak, a bonyolódó 

ismereteknek, a fejlődő absztrakciós képességnek megfelelően. Ez a felépítés egyaránt lehetővé 

teszi a lassabban haladókkal való foglalkozást és a tehetség kibontakoztatását. 

A matematikai értékek megismerésével és a matematikai tudás birtokában a tanulók 

hatékonyan tudják használni a megszerzett kompetenciákat az élet különböző területein. A 

matematika a maga hagyományos és modern eszközeivel segítséget ad a természettudományok, 

az informatika, a technikai, a humán műveltségterületek, illetve a választott szakma 

ismeretanyagának tanulmányozásához, a mindennapi problémák értelmezéséhez, leírásához és 

kezeléséhez. Ezért a tanulóknak rendelkezniük kell azzal a képességgel és készséggel, hogy 

alkalmazni tudják matematikai tudásukat, és felismerjék, hogy a megismert fogalmakat és 

tételeket változatos területeken használhatjuk Az adatok, táblázatok, grafikonok 

értelmezésének megismerése nagyban segítheti a mindennapokban, és különösen a média 

közleményeiben való reális tájékozódásban. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai 

szövegek értelmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, 

pontos használatát, a jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és szóban egyaránt. 

A tanulók rendszeresen oldjanak meg önállóan feladatokat, aktívan vegyenek részt a 

tanítási, tanulási folyamatban. A feladatmegoldáson keresztül a tanuló képessé válhat a pontos, 

kitartó, fegyelmezett munkára. Kialakul bennük az önellenőrzés igénye, a sajátunkétól eltérő 

szemlélet tisztelete. Mindezek érdekében is a tanítás folyamában törekedni kell a tanulók 

pozitív motiváltságának biztosítására, önállóságuk fejlesztésére. A matematikatanítás, -tanulás 

folyamatában egyre nagyobb szerepet kaphat az önálló ismeretszerzés képességnek fejlesztése, 

az ajánlott, illetve az önállóan megkeresett, nyomtatott és internetes szakirodalom által. A 

matematika lehetőségekhez igazodva támogatni tudja az elektronikus eszközök 

(zsebszámológép, számítógép, grafikus kalkulátor), internet, oktatóprogramok stb. célszerű 

felhasználását, ezzel hozzájárul a digitális kompetencia fejlődéséhez. 

A tananyag egyes részleteinek csoportmunkában való feldolgozása, a 

feladatmegoldások megbeszélése az együttműködési képesség, a kommunikációs képesség 

fejlesztésének, a reális önértékelés kialakulásának fontos területei. Ugyancsak nagy gondot kell 

fordítani a kommunikáció fejlesztésére (szövegértésre, mások szóban és írásban közölt 

gondolatainak meghallgatására, megértésére, saját gondolatok közlésére), az érveken alapuló 

vitakészség fejlesztésére. A matematikai szöveg értő olvasása, tankönyvek, lexikonok 

használata, szövegekből a lényeg kiemelése, a helyes jegyzeteléshez szoktatás a felsőfokú 

tanulást is segíti.  

Változatos példákkal, feladatokkal mutathatunk rá arra, hogy milyen előnyöket jelenthet 

a mindennapi életben, ha valaki jártas a problémamegoldásban. A matematikatanításnak 

kiemelt szerepe van a pénzügyi-gazdasági kompetenciák kialakításában. Életkortól függő 

szinten rendszeresen foglakozzunk olyan feladatokkal, amelyekben valamilyen probléma 

legjobb megoldását keressük. Szánjunk kiemelt szerepet azoknak az optimum problémáknak, 
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amelyek gazdasági kérdésekkel foglalkoznak, amikor költség, kiadás minimumát; elérhető 

eredmény, bevétel maximumát keressük. Fokozatosan vezessük be matematikafeladatainkban 

a pénzügyi fogalmakat: bevétel, kiadás, haszon, kölcsön, kamat, értékcsökkenés, -növekedés, 

törlesztés, futamidő stb. Ezek a feladatok erősítik a tanulókban azt a tudatot, hogy 

matematikából valóban hasznos ismereteket tanulnak, ill. hogy a matematika alkalmazása a 

mindennapi élet szerves része. Az életkor előre haladtával egyre több példát mutassunk arra, 

hogy milyen területeken tud segíteni a matematika. Hívjuk fel a figyelmet arra, hogy milyen 

matematikai ismerteket alkalmaznak az alapvetően matematikaigényes, ill. a matematikát csak 

kisebb részben használó szakmák (pl. informatikus, mérnök, közgazdász, pénzügyi szakember, 

biztosítási szakember, ill. pl. vegyész, grafikus, szociológus stb.), ezzel is segítve a tanulók 

pályaválasztását.  

A matematikához való pozitív hozzáállást nagyban segíthetik a matematika tartalmú 

játékok és a matematikához kapcsolódó érdekes problémák és feladványok. 

A matematika a kultúrtörténetnek is része. Segítheti a matematikához való pozitív hozzáállást, 

ha bemutatjuk a tananyag egyes elemeinek a művészetekben való alkalmazását. A motivációs 

bázis kialakításában komoly segítség lehet a matematikatörténet egy-egy mozzanatának 

megismertetése, nagy matematikusok életének, munkásságának megismerése. A NAT néhány 

matematikus ismeretét előírja minden tanuló számára: Euklidész, Pitagorasz, Descartes, Bolyai 

Farkas, Bolyai János. A kerettanterv ezen kívül is több helyen hívja fel a tananyag 

matematikatörténeti érdekességeire a figyelmet. Ebből a tanárkollégák csoportjuk jellegének 

megfelelően szabadon válogathatnak. 

 

Minden életkori szakaszban fontos a differenciálás. Ez nemcsak az egyéni igények 

figyelembevételét jelenti. Sokszor az alkalmazhatóság vezérli a tananyag és a tárgyalásmód 

megválasztását, más esetekben a tudományos igényesség szintje szerinti differenciálás 

szükséges. Egy adott osztály matematikatanítása során a célok, feladatok teljesíthetősége 

igényli, hogy a tananyag megválasztásában a tanulói érdeklődés és a pályaorientáció is szerepet 

kapjon. A matematikát alkalmazó pályák felé vonzódó tanulók gondolkodtató, kreativitást 

igénylő versenyfeladatokkal motiválhatók, a humán területen továbbtanulni szándékozók 

számára érdekesebb a matematika kultúrtörténeti szerepének kidomborítása, másoknak a 

középiskolai matematika gyakorlati alkalmazhatósága fontos. A fokozott szaktanári figyelem, 

az iskolai könyvtár és az elektronikus eszközök használatának lehetősége segíthetik az 

esélyegyenlőség megvalósulását. 

 

 

5–6. évfolyam 

 

A felső tagozaton az eddig megszerzett tudást és kompetenciákat kell elmélyíteni és 

kiterjeszteni. A mindennapi élet problémamegoldásához szükséges képességek és ismeretek 

elsajátítása mellett legalább ugyanilyen fontos, hogy a matematikatanulás szolgálja egy jól 

működő gondolkodásmód, egy tanulási stratégia, ítélőképesség, megértés és sok általánosabb 

pozitív emberi tulajdonság formálását is. 

Fontos feladat a tanulás tanítása, az elsajátítás képességének (emlékezet, figyelem, 

koncentráció, lényegkiemelés stb.) fejlesztése. Meg kell ismertetni a matematika bevált tanulási 

módszereit. 

A matematikai gondolkodásmódot fel kell használni a problémamegoldások során. 

Ehhez szükséges megfelelő szemléltető ábrákat, diagramokat, grafikonokat készíteni, ilyeneket 

értelmezni, elemezni és felhasználni; halmazokat jellemezni, szabályszerűségeket észrevenni, 

általánosító sejtéseket, állításokat megfogalmazni.  

Az érvelés, a cáfolás, a vitakészség, a helyes kommunikáció fejlesztése folyamatos 

feladatunk. Ehhez szükséges másokkal problémamegoldásban együttműködni, gondolatainkat, 

a megismert fogalmakat rendszerezni. A modellalkotás fontos eszköz, amely segítséget nyújt a 
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problémák megoldásában. Fontos, hogy a tanulók a modellalkotásaik során a megértett és 

megtanult fogalmakat és eljárásokat fel tudják használni, és a modellekbe szervesen be tudják 

építeni. Szükséges, hogy problémahelyzetet leíró szöveg alapján a probléma lényegét 

felismerjék, majd annak megfelelő, a probléma megoldását elősegítő modelleket alkossanak. 

Fokozatosan fejleszteni kell a matematikai szaknyelv és jelölésrendszer használatát, 

alkalmazását. 

Ebben a két évfolyamban sajátítják el egyszerű szöveges feladatok megoldásának 

néhány stratégiáját: a hétköznapi és gyakorlati problémák megértését és megjelenítését 

matematikai alakban, az eredmény becslését és ellenőrzését. Tájékozódnak síkban és térben, 

ismerik az egyszerű síkbeli és térbeli alakzatokat. Tudják a tanult mértékegységeket átváltani. 

Készség szinten számolnak egész számokkal, és gyakorlottak a racionális számokkal való 

műveletek végzésében. 

Az egyes tematikus egységekre javasolt óraszámokat a táblázatok tartalmazzák.  
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5. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai 

logika, kombinatorika, gráfok 

Órakeret 

6 + 

folyamatos 

3 

  10% 1 

Előzetes tudás Adott tulajdonságú elemek halmazba rendezése. Halmazba tartozó elemek 

közös tulajdonságainak felismerése, megnevezése. Annak eldöntése, hogy 

egy elem beletartozik-e egy adott halmazba. 

A változás értelmezése egyszerű matematikai tartalmú szövegben. Több, 

kevesebb, ugyanannyi fogalma. Állítások igazságtartalmának eldöntése. 

Néhány elem sorba rendezése, az összes eset megtalálása (próbálgatással). 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Ismeretek tudatos memorizálása, felidézése.  

A megtanulást segítő eszközök és módszerek megismerése, értelmes, 

interaktív használatának fejlesztése. 

A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok megismerése. 

Valószínűségi és statisztikai szemlélet fejlesztése.  

Tervezés, ellenőrzés, önellenőrzés igényének kialakítása. 

Kommunikáció fejlesztése.  

A saját képességek és műveltség fejlesztésének igénye. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Elemek elrendezése, 

rendszerezése adott szempont(ok) 

szerint. 

Néhány elem sorba rendezése 

különféle módszerekkel. 

Néhány elem kiválasztása.  

A kombinatorikus gondolkodás, a 

célirányos figyelem kialakítása, 

fejlesztése. 

 

Halmazba rendezés adott 

tulajdonság alapján. 

A részhalmaz fogalma. 

 

A megfigyelőképesség fejlesztése: 

Tárgyak tulajdonságainak 

kiemelése, összehasonlítás, 

azonosítás, megkülönböztetés, 

osztályokba sorolás, 

tulajdonságok szerint, az 

érzékszervek tudatos 

működtetésével. 

 

Informatika: 

könyvtárszerkezet a 

számítógépen. 

 

Változatos tartalmú szövegek 

értelmezése. 

Összehasonlításhoz szükséges 

kifejezések értelmezése, 

használata (pl. egyenlő; kisebb; 

nagyobb; több; kevesebb; nem; és; 

vagy; minden; van olyan, 

legalább, legfeljebb).  

Értő, elemző olvasás fejlesztése. 

Kommunikáció fejlesztése a nyelv 

logikai elemeinek használatával.  

A lényegkiemelés, a 

szabálykövető magatartás 

fejlesztése.  

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegértés, 

szövegértelmezés. 

 

A tanultakhoz kapcsolódó igaz és 

hamis állítások. 

 

A matematikai logika nyelvének 

megismerése, tudatosítása. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: a 

lényegkiemelés 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 2018 

 

 

képességének 

fejlesztése. 

Megoldások megtervezése, 

eredmények ellenőrzése. 

Tervezés, ellenőrzés, önellenőrzés 

igényének a kialakítása.  

 

Egyszerű, matematikailag is 

értelmezhető hétköznapi 

szituációk megfogalmazása 

szóban és írásban. 

Halmazba rendezés gyakoroltatása 

készség szinten, tudáspróbákkal , 

teszt feladatokkal ellenőrzés. 

 

Kommunikációs készség, 

lényegkiemelés fejlesztése. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

lényegkiemelés 

fejlesztése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Halmaz, elem, részhalmaz, egyesítés, közös rész, igaz, hamis, nem, és, 

vagy, minden, van olyan, biztos, lehetséges, lehetetlen, legalább, legfeljebb. 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 2. Számtan, algebra 
Órakeret 

116 óra 

 

66 

  10% 
 

   5 

Előzetes tudás 

Számok írása, olvasása (10 000-es számkör). Helyi érték, alaki érték, 

valódi érték. Római számok írása, olvasása. Negatív számok a 

mindennapi életben (hőmérséklet, adósság). 

Számok helye a számegyenesen. Számszomszédok, kerekítés. 

Természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása. 

A hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérése. Átváltások 

szomszédos mértékegységek között. Mérőeszközök használata. 

Matematikai jelek: +, –, •, :, =, <, >, ( ). 

A matematika különböző területein az ésszerű becslés és a kerekítés 

alkalmazása. Fejben számolás százas számkörben. A szorzó- és 

bennfoglaló tábla biztos tudása. Összeg, különbség, szorzat, hányados 

fogalma. Műveletek tulajdonságai, tagok, illetve tényezők 

felcserélhetősége. Műveleti sorrend. 

 Műveletek ellenőrzése. 

Szöveges feladat: a szöveg értelmezése, adatok kigyűjtése, megoldási 

terv, becslés, ellenőrzés,  

Páros és páratlan számok 

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Biztos számfogalom kialakítása. Számolási készség fejlesztése. A 

műveleti sorrend használatának fejlesztése, készségszintre emelése. 

Mértékegységek helyes használata és pontos átváltása. 

Matematikai úton megoldható probléma megoldásának elképzelése, 

becslés, sejtés megfogalmazása; megoldás után a képzelt és tényleges 

megoldás összevetése. Egyszerűsített rajz készítése lényeges elemek 

megőrzésével. 

Fegyelmezettség, következetesség, szabálykövető magatartás fejlesztése. 
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Ellenőrzés, önellenőrzés, az eredményért való felelősségvállalás. 

 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Természetes számok milliós számkörben, 

egészek, törtek, tizedes törtek. 

Alaki érték, helyi érték. 

Számlálás, számolás. Hallott számok 

leírása, látott számok kiolvasása.  

Számok ábrázolása számegyenesen. 

 

Számfogalom mélyítése, a 

számkör bővítése.  

Kombinatorikus gondolkodás 

alapelemeinek alkalmazása 

számok kirakásával. 

Természetismeret: 

Magyarország 

lakosainak száma. 

Negatív szám értelmezése: 

– adósság, 

– fagypont alatti hőmérséklet, 

– számolások az időszalagon,  

– földrajzi adatok (magasságok, 

mélységek). 

 

Egész számok összeadása , kivonása 

számegyenesen készség szinten gyakorló 

órákon keresztül. 

Készpénz, adósság fogalmának 

továbbfejlesztése. 

Mélységek és magasságok 

értelmezése matematikai 

szemlélettel. 

Természetismeret; 

hon- és népismeret: 

földrajzi adatok 

vizsgálata.  

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: időtartam 

számolása időszámítás 

előtti és időszámítás 

utáni történelmi 

eseményekkel. 

Összeadás, kivonás szóban, (fejben) és 

írásban, szemléltetés számegyenesen. 

Alapműveletek negatív számokkal. 

Ellentett, abszolút érték. 

Számolási készség fejlesztése. Természetismeret: 

összehasonlítás, 

számolás földrajzi 

adatokkal: tengerszint 

alatti mélység, 

tengerszint feletti 

magasság szűkebb és 

tágabb 

környezetünkben (a 

Földön). 

Közönséges tört fogalma.  

Törtekkel történő összeadás- kivonás 

elsajátítatása készség színten. 

A közönséges tört szemléltetése, 

kétféle értelmezése, felismerése 

szöveges környezetben. 

Ének-zene: a 

törtszámok és a 

hangjegyek értékének 

kapcsolata. 

Tizedes tört fogalma. 

A tizedes törtek értelmezése. Tizedes 

törtek jelentése, kiolvasása, leírása. 

 

Helyiérték-táblázat használata. 

Mennyiségek kifejezése tizedes 

törtekkel: dm, cl, mm… 

 

Egész számok, törtek helye a 

számegyenesen, nagyságrendi 

összehasonlítások. 

 

Matematikai jelek értelmezése (<, 

>, = stb.) használata. 
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Összeadás, kivonás az egészek és a törtek 

körében. 

Szorzás, osztás az egészek és a törtek 

körében (0 szerepe a szorzásban, 

osztásban). 

 

Számolási készség fejlesztése. 

A műveletekhez kapcsolódó 

ellenőrzés igényének és 

képességének fejlesztése. 

Önellenőrzés, önismeret 

fejlesztése. 

 

Szorzás, osztás 10-zel, 100-zal, 1000-rel. A műveletfogalom mélyítése. A 

számolási készség fejlesztése 

gyakorlati feladatokon keresztül. 

 

Összeg, különbség, szorzat, hányados 

változásai. 

Fegyelmezettség, 

következetesség, szabálykövető 

magatartás fejlesztése. 

Algoritmikus gondolkodás 

fejlesztése. 

 

Műveleti tulajdonságok, a helyes műveleti 

sorrend. 

Műveletek eredményeinek előzetes 

becslése, ellenőrzése, kerekítése. 

Egyszerű feladatok esetén a 

műveleti sorrend helyes 

alkalmazási módjának 

felismerése, alkalmazása. Az 

egyértelműség és a 

következetesség fontossága. 

Az ellenőrzési és becslési igény 

fejlesztése. 

 

A racionális számok halmaza. 

Véges és végtelen szakaszos tizedes törtek. 

A mennyiségi jellemzők 

kifejezése számokkal: 

természetes szám, racionális 

szám, pontos szám és közelítő 

szám. 

 

Szabványmértékegységek és átváltásuk: 

hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő, 

tömeg. 

Matematikatörténeti érdekességek: a 

hatvanas számrendszer kapcsolata idő 

mérésével. 

Gyakorlati mérések, 

mértékegység-átváltások helyes 

elvégzésének fejlesztése (pl. 

napirend, vásárlás). 

Az arányosság felismerése 

mennyiség és mérőszám 

kapcsolata alapján. 

Kreatív gondolkodás fejlesztése. 

Mennyiségi következtetés, 

becslési készség fejlesztése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: műszaki 

rajz készítésénél a 

mértékegységek 

használata, főzésnél a 

tömeg, az űrtartalom 

és az idő mérése. 

 

Hon- és népismeret; 

természetismeret: 

ősi magyar 

mértékegységek. 

Szöveges feladatok megoldása. 

Egyszerű matematikai problémát 

tartalmazó rövidebb és hosszabb szövegek 

feldolgozása 

 

Matematikai alapműveletekben való 

jártasság elsajátítása  gyakoroltatással,  

tudáspróbákkal , teszt feladatokkal 

ellenőrzés. 

Szövegértés fejlesztése: Egyszerű 

matematikai problémát 

tartalmazó és a mindennapi élet 

köréből vett szövegek 

feldolgozása. 

Algoritmikus gondolkodás 

fejlesztése, gondolatmenet 

tagolása. 

Emlékezés elmondott, elolvasott 

történetekre, emlékezést segítő 

Magyar nyelv és 

irodalom: olvasási és 

megértési stratégiák 

kialakítása (szövegben 

megfogalmazott 

helyzet, történés 

megfigyelése, 

értelmezése, lényeges 

és lényegtelen 

információk 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

ábrák, vázlatok, rajzok készítése, 

visszaolvasása. 

szétválasztása).  

 

Vizuális kultúra:  

elképzelt történetek 

vizuális megjelenítése 

különböző  

 

eszközökkel. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tízes számrendszer, helyi érték, alaki érték, számegyenes, összeadandók, az 

összeg tagjai, kisebbítendő, kivonandó, különbség, szorzandó, szorzó, 

szorzat, a szorzat tényezői, osztandó, osztó, hányados, maradék. Közös 

osztó, közös többszörös. Kerekítés, becslés, ellenőrzés. Arány, egyenes 

arányosság. Százalék, százalékérték, alap, százalékláb. 

Negatív szám, előjel, ellentett, abszolút érték.  

Közönséges tört, számláló, nevező, közös nevező, reciprok, tizedestört, 

véges és végtelen szakaszos tizedes tört, racionális szám, egyenlet 

egyenlőtlenség. Mértékegységek. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Függvények, az analízis elemei 

Órakeret 

20 óra 

10 

  10% 1 

Előzetes tudás 

Szabályfelismerés, szabálykövetés.  

A szabály megfogalmazása egyszerű formában, a hiányzó elemek 

pótlása. 

Tapasztalati adatok lejegyzése, táblázatba rendezése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Sorozat megadása szabállyal. A koordináta-rendszer biztonságos 

használata. Függvényszemlélet előkészítése. Probléma felismerése. 

Összefüggés-felismerő képesség fejlesztése. Szabálykövetés, 

szabályfelismerés képességének fejlesztése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Helymeghatározás gyakorlati 

szituációkban, konkrét esetekben. 

A Descartes-féle derékszögű 

koordinátarendszer. 

 

Matematikatörténet: Descartes. 

 

Matematika történeti 

érdekességek a neten. 

Megadott pont koordinátáinak 

leolvasása, illetve koordináták 

segítségével pont ábrázolása a 

Descartes-féle koordináta-

rendszerben. 

Sakklépések megadása, torpedó 

játék betű-szám koordinátákkal. 

Osztálytermi ülésrend megadása 

koordinátarendszerrel. 

Tájékozódási képesség fejlesztése. 

Természetismeret: 

tájékozódás a 

térképen, fokhálózat. 

Táblázat hiányzó elemeinek 

pótlása ismert vagy felismert 
Összefüggések felismerése. 

Együttváltozó mennyiségek 
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szabály alapján, ábrázolásuk 

grafikonon. 

összetartozó adatpárjainak 

jegyzése: tapasztalati függvények, 

sorozatok alkotása. 

A helyes függvényszemlélet 

megalapozása. 

Egyszerű grafikonok értelmezése. 

Változó mennyiségek közötti 

kapcsolatok, ábrázolásuk 

derékszögű koordináta-

rendszerben. 

Lázgörbe, út-idő grafikon. 

Tájékozódás a koordináta 

rendszerben, gyakorló órán 

keresztül. 

Megfigyelőképesség, 

összefüggések felismerésének 

képessége, rendszerező-képesség 

fejlesztése. 

Természetismeret: 

időjárás grafikonok. 

Grafikonok,  táblázatok 

értelmezése, diagramok készítése. 

 

Tudásszint felmérés , gyakorlás. 

Eligazodás a mindennapi élet 

egyszerű grafikonjaiban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 4. Geometria 
Órakeret 

53 óra 

 

35 

  10% 3 

Előzetes tudás 

Vonalak (egyenes, görbe). Hosszúság és távolság mérése 

(egyszerű gyakorlati példák). 

Háromszög, négyzet, téglalap, jellemzői. Kör létrehozása, 

felismerése, jellemzői. 

 Mérés, kerületszámítás, mértékegységek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sorozat, egyenes arányosság, koordináta-rendszer, táblázat, grafikon. 
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Négyzet, téglalap területének mérése különféle egységekkel, 

területlefedéssel. 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Térelemek fogalmának elmélyítése – környezetünk tárgyainak 

vizsgálata. Távolság szemléletes fogalma, meghatározása.  

A sík- és térszemlélet fejlesztése. A vizuális képzelet fejlesztése. 

Rendszerező-képesség, halmazszemlélet fejlesztése. 

A geometriai problémamegoldás lépéseinek megismertetése 

(szerkesztésnél: adatfelvétel, vázlatrajz, megszerkeszthetőség 

vizsgálata, szerkesztés). 

Számolási készség fejlesztése.  

A szaknyelv helyes használatának fejlesztése. 

A geometriai jelölések pontos használata.  

Pontos munkavégzésre nevelés. Esztétikai érzék fejlesztése. 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A tér elemei: pont, vonal, 

egyenes, félegyenes, szakasz, sík, 

szögtartomány. 

Gyakorlás: szögek mérése 

A tanult térelemek felvétele és 

jelölése. 

 

Párhuzamosság, merőlegesség, 

konvexitás. 

Síkidomok, sokszögek 

(háromszögek, négyszögek) 

szemléletes fogalma. 

Vonalzó körző használatának 

gyakorlása jártasság szinten. 

Játékos szerkesztési feladatok. 

Síkidomok, tulajdonságainak 

vizsgálata, közös tulajdonságok 

felismerése. 

Vizuális kultúra: 

párhuzamos és 

merőleges egyenesek 

megfigyelése 

környezetünkben. 

 

Hon- és népismeret: 

népművészeti minták, 

formák. 

Kör, gömb szemléletes fogalma. 

Sugár, átmérő, húr, szelő, érintő. 

 

 

 

 

Tudásszint mérés. 

Körök, minták megjelenésének 

vizsgálata a környezetünkben, 

előfordulásuk a művészetekben és 

a gyakorlati életben.  

Díszítőminták szerkesztése 

körzővel. 

Természetismeret: 

földgömb. 

 

Testnevelés és sport: 

tornaszerek: (labdák, 

karikák stb.). 

 

Vizuális kultúra: 

építészetben 

alkalmazott térlefedő 

lehetőségek (kupolák, 

víztornyok stb.). 

 

Hon- és népismeret: 

népművészeti minták, 

formák. 

Két ponttól egyenlő távolságra 

levő pontok. 

Szakaszfelező merőleges. 

Gyakorlás- szerkesztési feladatok. 

 

 

A problémamegoldó képesség 

fejlesztése. A problémamegoldó 

képesség fejlesztése. 

Pontosság igényének fejlesztése. 

 

A szög fogalma, mérése. 

Szögfajták. 

A szög jelölése, betűzése. 

Matematikatörténet: görög betűk 

használata a szögek jelölésére, a 

hatvanas számrendszer kapcsolata 

a szög mérésével. 

 

 

 

 

Szögmérő használata. 

Fogalomalkotás képességének 

kialakítása, fejlesztése. 

Törekvés a pontos 

munkavégzésre. 

A szerkesztés gondolatmenetének 

tagolása. 

Az érdeklődés felkeltése a 

matematika értékeinek, 

eredményeinek megismerésére. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: görög 

„abc” betűinek 

használata. 
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Adott egyenesre merőleges 

szerkesztése. 

Adott egyenessel párhuzamos 

szerkesztése. 

 

Gyakorlati példák a fogalmak 

mélyebb megértéséhez. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat; vizuális 

kultúra: párhuzamos 

és merőleges 

egyenesek 

megfigyelése 

környezetünkben 

(sínpár, épületek, 

bútorok, képkeretek 

stb. élei). 

Téglalap, négyzet kerülete, 

területe. 

Adott alakzatok kerületének, 

területének meghatározása 

méréssel, számolással. 

Számolási készség fejlesztése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: Udvarok, 

telkek kerülete. Az 

iskola és az otthon 

helyiségeinek 

alapterülete. 

Háromszög, négyszög sokszög 

belső és külső szögeinek összege. 

 

Szög méréssel kapcsolatos 

feladatok, belső és külső szög 

összegének bizonyítása. 

A belső és külső szögeinek 

összegére vonatkozó ismeretek 

megszerzése tapasztalati úton.  

Az összefüggések megfigyeltetése 

hajtogatással, méréssel, 

tépkedéssel. 

Megfigyelőképesség fejlesztése. 

 

 

Egyenlőszárú szárú háromszög és 

speciális négyszögek 

szerkesztése, egyszerűbb 

esetekben.  

Körző és vonalzó használata. 

Pontos munkavégzésre törekvés. 

Esztétikai érzék fejlesztése. 

A szerkesztés gondolatmenetének 

tagolása. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: vizuális 

kultúra: megfelelő 

eszközök segítségével 

figyelmes, pontos 

munkavégzés. 

Sokszögek kerülete. 

 

 

 

 

Kerület meghatározása méréssel, 

számolással. 

A matematika és gyakorlati élet 

közötti kapcsolat felismerése. 

 

Kocka, téglatest tulajdonságai, 

hálója. 

Téglatest (kocka) felszínének és 

térfogatának kiszámítása. 

 

 

 

 

 

 

 

Témazáró , szintfelmérő . 

Testek építése, tulajdonságaik 

vizsgálata. 

Rendszerező képesség, 

halmazszemlélet fejlesztése. 

Testek csoportosítása adott 

tulajdonságok alapján. 

Térszemlélet fejlesztése térbeli 

analógiák keresésével. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: téglatest 

készítése, 

tulajdonságainak 

vizsgálata. 

 

Vizuális kultúra: 

egyszerű tárgyak, 

geometriai alakzatok 

tervezése, makettek 

készítése. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

Pont, egyenes, szakasz, félegyenes, sík, merőlegesség, párhuzamosság, 

szögfajták. 

Távolság, szakaszfelező merőleges, szögfelező. 

Síkidom, sokszög, kör, test, csúcs, él, lap, szög, gömb. 

Konvexitás. 

Kerület, terület, felszín, testek hálója, térfogat, magasság. 

Tengelyes tükrözés, szimmetria. 

Egyenlő szárú háromszög, egyenlő oldalú háromszög, húrtrapéz, deltoid, 

rombusz.  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Statisztika, valószínűség 

Órakeret 

12 óra 

6 

  10% 2 

Előzetes tudás 

Adatgyűjtés, adatok lejegyzése,  

Valószínűségi játékok, kísérletek, megfigyelések.  

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A statisztikai gondolkodás fejlesztése. 

A valószínűségi gondolkodás fejlesztése.  

Megfigyelőképesség, az összefüggés-felismerő képesség, 

elemzőképesség fejlesztése 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Valószínűségi játékok és 

kísérletek dobókockák, 

pénzérmék segítségével (biztos, 

lehetetlen esemény). 

 

Játékos feladatok  kártyával, 

dobókockával , érmével 

Valószínűségi és statisztikai 

alapfogalmak szemléleti alapon 

történő kialakítása. 

A figyelem tartósságának 

fejlesztése. 

Kommunikáció és 

együttműködési készség 

fejlesztése a páros, ill. 

csoportmunkákban. 

Valószínűségi kísérletek 

végrehajtása. 

 

 

Adatok tervszerű gyűjtése, 

rendezése.  

Egyszerű diagramok, 

értelmezése, táblázatok olvasása, 

készítése. 

 

Diagramok készítése- gyakorló 

órán. 

Tudatos és célirányos figyelem 

gyakorlása. 

Elemzőképesség fejlesztése a 

napi sajtóban, különböző 

kiadványokban található 

grafikonok, táblázatok 

felhasználásával. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: menetrend 

adatainak értelmezése; 

kalóriatáblázat 

vizsgálata. 

 

Informatika: 

adatkezelés, 

adatfeldolgozás, 

információ-

megjelenítés.  

Átlagszámítás néhány adat esetén 

(számtani közép). 

 

A megszerzett tudás felmérése. 

Az átlag lényegének megértése. 

Számolási készség fejlődése. 

Természetismeret: 

időjárási átlagok 

(csapadék, hőingadozás, 

napi, havi, évi 

középhőmérséklet). 
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Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Adat, diagram, átlag, biztos esemény, lehetetlen esemény. 

 

 

 

Az egyes tematikus egységekre javasolt óraszámokat a táblázatok tartalmazzák. Ezen 

kívül számonkérésre és  ismétlésre  5. osztályban 12 órát  

 

matematika    5.osztály    heti 4 óra ,   évi 144 óra  

 

 

                              órakeret :  120 óra 

                                10 %    :    12 óra 

számonkérésre  ismétlésre :   12 óra    

 

                             összesen  :  144 óra  

 

 

 

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 

 

5. évfolyam 

heti 1 óra= 36 óra 

 

Tematikai egység 1. Ételkészítés 
Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás 

A mindennapos étkezési szokások, ételfajták, étkezési eszközök, 

étkezőhelyek ismerete. 

Egyszerű konyhai kézi eszközök biztonságos kezelése, az 

evőeszközök kulturált használata. 

Megfontolt, fegyelmezett, biztonságra törekvő viselkedés a 

munkakörnyezetben. 

Az étkezéshez kapcsolódó elemi viselkedési szabályok betartása. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A saját tevékenység, a cselekvések és a következmények 

összefüggéseinek belátása, a saját felelősség felismerése. 

Kölcsönös odafigyelés, alkalmazkodás, együttműködés a csoportos 

tevékenységek során. 

Az étkezéssel, ételkészítéssel, élelmiszerekkel összefüggő 

munkatevékenységek azonosítása, felismerése. 

Tapasztalatok megfogalmazása az ételkészítési anyagok 

tulajdonságairól, átalakulásáról. 

A konyhai tevékenységekkel járó veszélyérzet kifejlődése, törekvés 

erősítése a biztonságra, fegyelmezettségre, megfontoltságra. 

Feladatvállalás, célratörő, hatékony munkamagatartás, produktivitás 

fejlesztése. 

Törekvés az igényességre, tiszta környezetre, kulturált viselkedésre. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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1.1. Az ételkészítés alapjai, élelmiszerek 

Élelmiszerek rendszerezése és szerepe a táplálkozásban. Korszerű, 

egészséges táplálkozás. A tradicionális magyar konyha értékei, 

hungarikumok. 

Ételek, étel-alapanyagok azonosítása, évszakokhoz, étkezési 

alkalmakhoz, élethelyzetekhez kapcsolása. 

A készítendő étel és a szükséges alapanyagok mennyiségének 

meghatározása, a költségek, valamint a készítés időszükségletének 

becslése. 

Az élelmiszerek beszerzésével kapcsolatos tudnivalók 

(élelmiszerlánc, nyomon követhetőség). A tudatos és takarékos 

élelmiszer-beszerzés szempontjai. 

Az élelmiszer-biztonság alapszabályai. Kiemelt kockázatú 

élelmiszertermékek. 

Az élelmiszerek címkéjén feltüntetett információk értelmezése. 

Ételreceptek értelmezése. 

Az ételkészítés folyamatának részekre, műveletekre bontása, az 

étkezéshez kapcsolódó teendők meghatározása, a csoporton belüli, 

illetve a családi munkamegosztás lehetőségeinek megbeszélése. 

Természetismeret: 

Haszonnövények és 

haszonállatok, 

termények, termékek 

az egyes 

évszakokban. 

Hőmérséklet, 

hőmennyiség, 

hőátadás. 

Tápanyagok, táplálék, 

egészséges 

táplálkozás. 

Baktériumok, 

gombák, étkezési 

eredetű betegségek. 

Fertőtlenítőszerek, 

mosószerek. 

 

Matematika: 

arányosság, fajlagos 

mennyiségek, tömeg- 

és térfogategységek. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegértés, szókincs- 

és fogalombővítés, 

kommunikáció, 

piktogramok. 

 

Erkölcstan: 

felelősségünk 

egészség 

megőrzésében. 

1.2. Ételek készítése 

Az étel-alapanyagok tisztítása, előkészítése, receptúra szerinti 

mérése, a készítéshez szükséges eszközök meghatározása. 

1.3. Élelmiszerek, ételek tárolása, tartósítási eljárások 

Az étel-alapanyagok és az ételek háztartásban való tárolásának 

alapvető élelmiszerhigiéniai szabályai, a kereskedelemből származó 

élelmiszerek fogyaszthatósági, illetve eltarthatósági adatainak 

értelmezése. 

Az ételkészítéshez és étkezéshez kapcsolódó személyi higiéniai 

követelmények megismerése, betartása. 

1.4. Konyhai eszközök, gépek használata 

A balesetveszélyes konyhai kézi eszközök, kézi gépek, és a 

használatukkal járó balesetveszélyek azonosítása. 

A konyhai eszközökhöz kapcsolódó élelmiszer-higiéniai szabályok 

megismerése, alkalmazása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Étel, étkezés, élelmiszer, egészséges táplálkozás, éhezés, közétkeztetés, 

családi étkezés, főtt étel (melegétel), hideg étel, főzés, sütés, tálalás, 

mosogatás, maradék étel, ételtárolás, tartósított élelmiszer (étel), 

ételmaradék, hulladék, fogyaszthatóság, megromlás, ételmérgezés, 

anyagtakarékosság, energiatakarékosság, víztakarékosság, szelektív 

hulladékgyűjtés. 

 

 

Tematikai egység 2. Teendők a háztartásban és a lakókörnyezetben 
Órakeret 

8 óra 
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Előzetes tudás 

Az épített környezet elemeinek és összetevőinek, valamint funkcióinak 

azonosítása, érdeklődés, törekvés annak megfelelő használatára, 

alakítására. 

Az élő és a tárgyi környezet jellemzőinek, kapcsolatának, 

kölcsönhatásainak megfigyeléséből származó tapasztalatok 

felhasználása a problémamegoldások során, tevékenységek 

gyakorlásakor. 

A szükségletekből adódó technikai problémák felismerése és technikai 

eszközökkel, eljárásokkal történő megoldása. 

Használati utasítások megértése, helyes értelmezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tapasztalatszerzés az épített, illetve mesterséges környezet elemeiről és 

összetevőiről, a tapasztalatok megfogalmazása, rögzítése. 

A környezet állapota, használati jellemzői, az emberi életminőségre és a 

természeti környezetre gyakorolt hatásai iránti érdeklődés, a környezetet 

alakító tevékenységekkel járó felelősség belátása. 

Véleményalkotás a tevékenységekkel érintett szakmákról, 

munkafolyamatokról. 

A tevékenységekhez, feladatokhoz kapcsolódó célzott 

információszerzés információforrásokból. A használt anyagok, 

eszközök, a tapasztalt látvány, jelenség stb. vizsgálatából fakadó 

tapasztalatok rögzítése. 

Gyakorlati problémamegoldás lépéseinek azonosítása. 

Előzetesen bemutatott és megbeszélt munkaműveletek pontos 

végrehajtása, a biztonsági szabályok betartása, veszélyhelyzetek 

felismerése. 

Igényesség a kulturált, rendes, tiszta, esztétikus környezet iránt. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

2.1. A mesterséges, illetve épített környezet 

A mesterséges, illetve épített környezet jellemzői és gondozása: 

építmények, mechanikus szerkezetek, építési és mechanikus javítási, 

állagmegóvási munkák, takarítás. Tapasztalatok gyűjtése a 

felhasznált anyagok és eszközök fizikai jellemzőiről. 

Épület alaprajzának, terület helyszínrajzának értelmezése és 

összevetése a valósággal. 

Épületek, építmények funkciói, szerkezeti elemei, anyagai, 

kötőanyagok, felületi anyagok jellemzői. Árnyékolás, hő- és 

vízszigetelés. 

Építési, szerelési szakmák és jellemző tevékenységeik. 

Matematika: 

geometria, számok, 

számítások, 

mértékegységek 

kezelése, egyenes 

arányosság. 

 

Természetismeret: 

Vetület, térkép, 

méretarány. Szerkezeti 

anyagok fizikai és 

kémiai tulajdonságai. 

 

Erkölcstan: Az ember 

és a környezet 

kölcsönhatása, 

felelősségérzet. 

 

2.2. Az épített környezet biztonsága, katasztrófaelhárítás 

Az épített környezet, az épületek és a háztartás tűz- és 

vagyonbiztonsága, védelem az időjárási hatások ellen. 

A mesterséges környezetet, épületeket károsító természeti, időjárási 

hatások azonosítása. 

Tűzveszélyes tevékenységek, helyzetek felismerése, tűzvédelmi 

szabályok ismerete. 
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2.3. Az egészségre ártalmas természeti eredetű veszélyforrások 

Az embert érő időjárási és természeti eredetű károsító hatások 

(leégés, napszúrás, kiszáradás, túlhevülés, kihűlés, villámcsapás, 

allergia, kullancs- és rovarcsípések, fertőzések, élősködők az 

emberen és a lakásban). 

A veszéllyel járó helyzetek és a veszélyek felismerése, teendők a 

károsodás elhárítása érdekében, illetve károsodás esetén. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Épület, építmény, alaprajz, helyszínrajz, méretarány, vagyonvédelem, 

tűzvédelem, alkatrész, szerkezet, gép, rendszer, kéziszerszám, szerkezeti 

anyag, fizikai és technológiai tulajdonság, építés, készítés, termelés, 

javítás, felújítás, állagmegóvás, karbantartás, munkavédelmi szabály, 

munkavédelmi eszköz, használati utasítás,  

 

 

 

 

Tematikai egység 
3. Tárgyi kultúra, technológiák, tárgykészítés, 

modellezés 

Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás 

Anyagok vizsgálata, tulajdonságok felismerése, tapasztalatok 

megfogalmazása. 

Adott feladat megoldásához szükséges információk szerzése és célszerű 

felhasználása. 

Tárgyak elkészítése segítséggel, minta alapján. 

Mérés, szerszámok biztonságos alkalmazása, tapasztalatok 

megfogalmazása. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Tapasztalatszerzés a tárgyak, modellek készítéséhez felhasznált 

anyagokról, eszközökről, technológiákról, tapasztalatok 

megfogalmazása, rögzítése. 

Véleményalkotás az egyes szakmákról, munkatevékenységekről. 

Az anyagok tulajdonságai és felhasználhatóságuk közötti kapcsolatok 

megértése. 

Tervrajz készítése és a feladat végrehajtási lépéseinek megtervezése. 

Kézügyesség fejlesztése. 

A tervezett és az aktuálisan végzett tevékenységgel kapcsolatos 

veszélyérzet kialakítása, törekvés erősítése a biztonságra. 

A változtatásokhoz, változásokhoz való rugalmas alkalmazkodás, 

felkészülés a veszélyhelyzetek és a konfliktusok kezelésére. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

3.1. A tárgyak és a tárgykészítéshez használt anyagok fizikai és 

technológiai tulajdonságai 

Természetes és mesterséges faanyagok, műanyagok, fémek, papír, 

textil, képlékeny anyagok vizsgálata (hajlítás, törés, hasítás, 

keménység, rugalmasság, nedvszívás, korrózió), szemrevételezés, 

próba, összehasonlítás, mérés alapján. 

Az anyagok előállításához és megmunkálásához kötődő szakmák. 

Matematika: mérés, 

méretarány, 

kicsinyítés, nagyítás, 

geometriai 

szerkesztések, 

geometriai 
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3.2. Tárgyak, szerkezetek, modellek előállítása 

A tárgyak rendeltetése és használati jellemzői. 

Mérés milliméteres pontossággal. Mérőeszközök alkalmazása. Új 

szerszámok és műveletek megismerése, alkalmazása. 

Összetett (többféle anyagból, több alkatrészből álló) használati 

tárgyak, építménymakettek, jármű- és gépmodellek készítése 

természetes anyagok, hulladékok és egyéb építőelemek (pl. 

konstrukciós játékok – fa- és fémépítő, Lego, Lego Education 

készletek) felhasználásával. 

A modellezés mint hobbi lehetőségeinek megismerése. 

A tárgykészítéshez kapcsolódó szakmákról ismeretek szerzése. 

transzformációk, 

testek. 

 

Természetismeret: 

mérés, az anyagok 

fizikai tulajdonságai, 

mechanikai 

kölcsönhatások, 

anyagszerkezet. 

 

Erkölcstan: 

Kötődés a tárgyi 

világhoz. 

Találmányok az 

emberiség 

szolgálatában (az 

emberek javára, 

kárára). 

3.3. Műszaki kommunikáció alkalmazása 

Méretmegadás elemei. 

Rajzjelek (hajlítási vonal, tengely, nem látható él, furat, átmérő, 

sugár). Méretarányos kicsinyítés, nagyítás. 

3.4. Takarékos, hatékony, igényes munkavégzés 

Tárgyak, modellek célszerű és takarékos tervezése. 

Anyagok újrafelhasználása. 

A szükséges információk gyűjtése, felhasználása. 

Anyagmennyiség, költség kiszámítása a tervek alapján. 

Munkafolyamat tervezése, szervezése. A kivitelezés problémái. 

Együttműködés társakkal közös tevékenységben. 

3.5. Eszközök rendeltetésszerű, biztonságos használata, megfelelő 

munkakörnyezet 

Biztonságos munkavégzéshez szükséges munkafogások ismerete, ép 

szerszámok célszerű, balesetmentes használata. 

A munkakörnyezet rendjének fenntartása. 

A műveletekhez szükséges munkavédelmi felszerelések alkalmazása. 

A segítségnyújtás lehetőségeinek megismerése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Anyag, fa, fém, műanyag, alapanyag, termék, szerszám, fizikai 

tulajdonság, technológia, anyagvizsgálat, termelés, makett, modell, 

tervezés, minta, rajzjelek, vonalfajta, méret, mérés, méretarány, 

anyagmennyiség, költség, szabály, veszélyforrás, baleset, segítségnyújtás. 

 

 

Tematikai egység 4. Közlekedés 
Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás 

A gyalogos és kerékpáros közlekedés alapismeretei. 

A gyalogosokra vonatkozó közlekedési szabályok. 

Viselkedési normák a közösségi közlekedési színtereken. 

Járműhasználattal kapcsolatos veszélyhelyzetek értelmezése, a balesetek 

megelőzési lehetőségeinek ismerete. 

A szárazföldi, vízi és légi közlekedés eszközei. 
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A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Biztonságos kerékpáros közlekedés szabályainak ismerete, alkalmazása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

4.1. A forgalomszabályozás közlekedési jelzései 

A közúti közlekedési jelzések hierarchiája. 

A jelzőtáblák és útburkolati jelek. 

A forgalomirányító fényjelzőkészülékek jelzéseinek jelentése. 

A rendőri forgalomirányító tevékenység. 

Magyar nyelv és 

irodalom: szaknyelv, 

szókincsbővítés, 

szövegértés, 

könyvtárhasználat. 

 

Informatika: 

internethasználat, 

könyvtárhasználat, 

alkalmazások használata. 

 

Természetismeret: 

sebesség, gyorsulás. 

 

Erkölcstan: találmányok 

az emberiség szolgálatára 

(anyagi hasznára, javára, 

kárára). 

4.2. Balesetvédelem 

Közlekedési helyzetek, veszélyek, balesetek elemzése, 

megelőzése. 

Közlekedésbiztonsági ismeretek. A féktávolság. Az érzékelési- és 

útviszonyok forgalombefolyásoló szerepe. 

A biztonságos kerékpáros közlekedéshez szükséges gyakorlati 

készségek fejlesztése az alapvető szituációkat modellező 

gyakorlati pályán. 

A kerékpár karbantartása. 

Tennivalók közlekedési baleset esetén. Az elsősegélynyújtás 

feltételrendszere, helyzetfelmérés, biztosítás és segélyhívás. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Útvonaltípus, főútvonal, kerékpárút, autóút, autópálya, közlekedési 

csomópont, forgalomirányítás, elsőbbség, kikerülés, fékezés, fékút, 

megállás, tilalom, közlekedési tábla, viselkedési norma, útkereszteződés, 

alárendelt út, egyenrangú út, útviszony, közlekedésbiztonság. 

 

TERMÉSZETISMERET 

 

A műveltség terület középpontjában a természet és az azt megismerni igyekvő ember áll.A 

természettudományi műveltség a természethez főződő közvetlen , megértő és szeretetteljes 

kapcsolat. 

Napjaink környezeti problémái és a fogyasztói társadalom által kínált, gyakran 

egészségkárosító életmódra csábító megoldások ráirányítják a figyelmet a 

természettudományos műveltség fontosságára, amelynek alapozása a természetismeret tantárgy 

egyik legfontosabb feladata.  

A tantárgy legfőbb célja a tanulók természet iránti érdeklődésének fenntartása. Olyan 

gyerekek nevelése, akik nyitottak a világra, felismerik a problémákat, keresik a jelenségek 

okait, következtetéseket tudnak levonni a tapasztalt tényekből, képesek kérdéseket 

megfogalmazni, és életkoruknak megfelelő válaszokat találnak a felvetődött kérdésekre. Ez a 

gondolkodásmód segít eligazodni a természeti és társadalmi környezetben, egyben kitágítja a 

világ megismerésének lehetőségét, a mindennapokban jól hasznosítható tudás megszerzését 

szolgálja. A korábban megszerzett ismeretekre és készségekre épülve fejleszti a természeti 

jelenségek megfigyelésének a képességét, fölkelti a megfigyelt jelenségek magyarázata iránti 

igényt, előkészíti a természettudományos megismerés módszereinek alkalmazását, és 

megalapozza a 7. évfolyamtól induló természettudományos tárgyak: a biológia-egészségtan, a 

fizika és a kémia, valamint a földrajz tanulását.  

A természetismeret tantárgy a 10–11 éves tanulók holisztikus világképéhez illeszkedve – a 

lehetőségekhez mérten – egységben mutatja meg az élő és élettelen világ jelenségeit, 

folyamatait, kölcsönhatásait. A megismerés során az elsődlegesen tapasztalati úton szerzett 

elemi ismeretekre építve fokozatosan fejlődik a diákok természettudományos fogalmi 

rendszere, alakulnak absztrakciós szintű ismereteik. A természetben, illetve a tanulók közvetlen 

környezetében megfigyelhető, tapasztalható jelenségek, folyamatok elemzése, kísérleti 

modellezése, az oksági összefüggések feltárása során formálódik a diákok 

természettudományos szemlélete.  

A természetismeret tantárgy fontos szerepet tölt be a megismerési módszerek 

elsajátításában, a természettudományos gondolkodásmód megalapozásában, a természethez 

való pozitív attitűd alakításában. Az iskolai tanulás folyamatába szervesen beépülnek a 

tanulóknak az élet különféle területein a legkülönbözőbb forrásokból és tapasztalatokból 

szerzett ismeretei, csakúgy, mint előzetes élményei, közvetlen tapasztalásai. Ez nemcsak a 

tanulás hatékonyságát, hanem a tanulási motivációt is erősíti. Az ismeretszerzés nem öncélú, 

hanem a gondolkodás és az önálló tanulás fejlesztését szolgálja. A használható tudás 

megszerzése lehetőséget nyújt ahhoz, hogy a tanuló új szituációban a tantárgyi kereteken kívül 

is sikeresen alkalmazza tudását. Az egyéni tapasztalatszerzésre épülő tanulás, a 

tevékenységközpontú módszerek, az IKT-eszközök alkalmazása, a vita és az érvelés olyan 

élményekhez juttatják a diákokat a tantárgy tanulása közben, amelyek elősegítik a természethez 

való pozitív viszonyulásuk fennmaradását, és hozzájárulnak a természettudományok iránti 

érdeklődés felkeltéséhez. 

A természettudományok egységes szemléletének kialakítását az ötödik évfolyamtól az 

érettségiig ívelő közös fejlesztési területek, rendezőelvek integrációja biztosítja. Az állandóság 

és változás látszólagos antagonizmusa, a rendszerek törvényszerűségeinek vizsgálata, a 
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struktúra és funkció összefüggései, az anyag, az energia, az információ különböző formái más-

más tartalomhoz kötődve jelennek meg, fejlesztve azokat a készségeket és képességeket is, 

melyek a tudományos megismerés, a technikai eszközök alkalmazásának feltételeit biztosítják. 

A fejlesztési területek közül kiemelkedik és különösen nagy hangsúlyt kap a 

természetismeret tantárgy keretein belül az ember szervezetének és működésének megismerése, 

a környezet és fenntarthatóság problémakörének elemzése. 

A természetismeret testi-lelki egészség témaköreinek kibontása során feltárja a 

környezet és az egészség kapcsolatát, hozzájárul az egészséges életvitel szokásrendszerének 

formálásához, segíti az együttélés szabályainak elfogadását és betartását. A Föld globális 

problémáinak vizsgálatán keresztül felhívja a figyelmet az ember személyes felelősségére, 

egyéni és közösségi szinten aktivizál a helyi környezeti problémák megoldása érdekében. A 

hazai tájak és életközösségek megismerése pedig hozzájárul a nemzeti büszkeség, a 

hazaszeretet fejlődéséhez. 

A természetismeret a többi tantárggyal közösen megalapozza azokat a megismerési 

képességeket, személyiségjegyeket, melyek birtokában a diákok elsajátítják a tanulás elemi 

módszereit, technikáit, átélhetik az ismeretszerzés örömét, a világ megismerésének szépségét. 

A tananyag feldolgozása több ponton kapcsolódik más tárgyak ismeretanyagához, fejlesztési 

követelményeihez. A tanulás folyamatában épít a tanulók meglévő tudására, lehetőséget ad az 

önálló információszerzésre is. 

A témakörök feldolgozása során a tanulási, a gondolkodási és a kommunikációs 

képességek fejlesztése párhuzamosan folyik, egymást erősítik. Ez teszi lehetővé, hogy a tanulók 

életkoruknak megfelelően használják a szaktudomány nyelvezetét a jelenségek, folyamatok 

értelmezése és a természet bemutatása során. 

Mindezek eredményeként a tanuló megőrizi kíváncsiságát, motivált marad az 

ismeretszerzésben. Egyénileg vagy társaival közösen aktívan vesz részt a tanítás-tanulás 

folyamatában. Ismeri és érti a tanulás során elérhető lehetőségeket, és képes a mindennapi 

életében, munkájában a felmerülő akadályok leküzdésére, a megszerzett ismeretek, képességek 

hasznosítására. Ez olyan szellemiséget, munkatermi hangulatot igényel, ahol a nevelő társ az 

ismeretszerzés folyamatában. Irányítja, segíti a tanulót a megismerés útján, lehetőséget teremt 

az egyéni differenciált munkára, visszajelzéseivel, értékelésével jobb teljesítményre ösztönzi 

őket. 

 

 

5–6. évfolyam 

 

A tantárgy az Ember és természet, valamint a Földünk-környezetünk műveltségterület 

tartalmait és fejlesztési feladatait öleli fel. A körülöttünk lévő világ komplex megismerését 

szolgálja, melyben a különböző tudományterületek – a fizika, biológia-egészségtan, kémia, 

földrajz – ismeretei összekapcsolódnak, egymást kiegészítik, magyarázatul szolgálnak 

mesterséges és természetes környezetünkben lejátszódó jelenségek megértéséhez. 

A megismerés a tanulók életkori sajátosságaihoz igazodik. A közelitől a távoli, az 

egyeditől az általános felé halad. Élmények, egyéni tapasztalatok megszerzésére törekszik. 

Kiemelt szerepük van a megfigyeléseknek, kísérleteknek, vizsgálódásoknak, melyek 

tapasztalatait – tanári irányítás mellett – növekvő önállósággal képesek elvégezni, rögzíteni, 

értelmezni, miközben egyre nagyobb jártasságot szereznek a balesetmentes 

eszközhasználatban, a csoportban végzett munka során a feladatok megosztásában és az 

együttműködésben. Alapvető elvárás évente legalább két kísérlet, vizsgálódás önálló elvégzése, 

illetve négy, tanórán bemutatott vizsgálatról feljegyzés készítése. 

Vizsgálódások közben feltárulnak az élő és élettelen anyagok tulajdonságai, szerkezetük 

és működésük összefüggései, az anyagok kölcsönhatásai és változásai. Megismerik a közvetlen 
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környezet állatait, növényeit, jellemző tulajdonságait, jelentőségét, emberhez fűződő 

kapcsolatát.  

Hazánk tájainak és életközösségeinek vizsgálata során megtanulnak tájékozódni térben 

és időben, térképen és valóságban. Megértik az élő és élettelen környezet kölcsönhatásait, a 

szervezet és az életmód összefüggéseit. Eléjük tárul a természet formagazdagsága és szépsége, 

amely erősíti a fiatalok kötődését szűkebb és tágabb környezetükhöz, szülőföldjükhöz. 

A természetismeret tanulása során fejlődik a tanuló szemléleti térképolvasási képessége. 

A kerettanterv megjeleníti a legfontosabb topográfiai fogalmakat is. Elvárható tudás, hogy a 

tanuló felismeri és megmutatja ezeket a különböző ábrázolásmódú térképeken. 

A természetismeret tantárgy embert és környezetét, a természeti és társadalmi 

folyamatokat egységben jeleníti meg. Kutatja az okokat és a következményeket. 

Együttgondolkodásra sarkallja a tanulókat, megláttatja az emberi tevékenység pozitív és 

negatív hatásait. Rávilágít a fogyasztói társadalom hibáira, anyag- és energiatakarékos 

szokások kialakítására ösztönöz. Az ember személyes felelősségét hangsúlyozza az egészség 

és a környezet védelmében. 

A fiatalok számára legérdekesebb témakör saját szervezetük felépítésének és 

működésének megismerése, mely során feltárulnak a kamaszkori változások okai és a vele 

kapcsolatos tennivalók, tudatosulnak a veszélyeztető környezeti hatások. A hangsúly a 

betegségek megelőzésére helyeződik. A lelki egészség megőrzése érdekében ráirányítja a 

figyelmet a reális önismeret, a család és a társas kapcsolatok jelentőségére. 

Új elemként jelenik meg a követelményekben, hogy a tanuló a kétéves ciklus alatt 

legalább egy alkalommal önállóan dolgozzon fel egy természettudományos témát. A feladat 

lehetőséget nyújt a tehetségek kibontakoztatására, az elvégzett munka tükrözi a tanuló 

készségeinek, képességeinek fejlődését is. 

A jól megtervezett kontexusok segítik a tanulói éedeklődést és a tanulási célok elfogadását. 

Területek: -    egészség 

- természeti erőforrások 

- környezeti rendszerek 

- tudomány és technika összefüggései 

Szintek :   -    egyéni 

- család 

- helyi közösség 

- társadalom 

- globális  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Állandóság és változás környezetünkben-Anyag és 

közeg 

Órakeret 

9+1óra 

Előzetes tudás 

Anyagok érzékszerveinkkel észlelhető (megfigyelhető) és mérhető 

tulajdonságainak felismerése, mérése, természetes (arasz, láb, nap, év) 

és mesterséges mérőeszközök használata. Halmazállapotok és 

halmazállapot-változások megkülönböztetése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A közvetlen környezet egyes anyagainak felismerése, megnevezése, 

bizonyos tulajdonságaik alapján történő csoportosítása, előre megadott 

halmazképzőfogalmak alapján. 

Akísérletmintbizonyításimódszeralkalmazásaanyagoktulajdonságainakm

eghatározásában,jelenségekfelismertetésében. 

Gyakorlottságkialakításaamennyiségitulajdonságokmérésében. 
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Problémák, jelenségek, 

gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák,jelenségek,gyakorlati

alkalmazások: 

Milyen közös és milyen eltérő 

tulajdonságai vannak a bennünket 

körülvevő anyagoknak? 

Miért és mivel lehet a testek 

egyes tulajdonságait megmérni? 

Hogyan készíthetünk 

keverékeket, és hogyan lehet 

azokat alkotórészeikre 

szétválasztani? 

Mi történik a cukorral, ha vízbe 

tesszük? 

Mi a hasonlóság és a különbség a 

fa égése és korhadása között? 

Mi kell az égéshez? 

Miért kell szellőztetni? 

Mi a teendő, ha valakinek 

meggyullad a ruhája? 

Miért nélkülözhetetlen a víz, a 

levegő és a talaj az élőlények 

számára? 

 

Ismeretek: 

Élő és élettelen anyag minőségi 

tulajdonságai, mérhető jellemzői. 

Atalaj,alevegőésavíztulajdonsága

i,szerepükazélővilágésazemberéle

tében(konkrétpéldák). 

Az anyagok különféle 

halmazállapotainak és a 

halmazállapot-változásainak 

összefüggése a hőmérséklettel. 

 

Keverékek és azok 

szétválasztása. 

 

Gyorséslassúégés,atűzoltásalapjai

.Teendőktűzesetén. 

 

A víz tulajdonságai, megjelenési 

formái, jelentősége a 

természetben. 

 

A talaj szerkezete, képződése, 

szennyeződése és pusztulása.  

A környezetben előforduló élő és 

élettelen anyagok felismerése, 

csoportosítása megadott 

szempontok alapján, szempontok 

keresése. 

 

Mérési eljárások, mérőeszközök 

használata a hőmérséklet, 

hosszúság, időtartam mérésének 

önálló elvégzése során megadott 

szempontok alapján. A mért 

adatok rögzítése, értelmezése. 

 

Olvadás, fagyás, párolgás, forrás, 

lecsapódás megfigyelése, példák 

gyűjtése a természetben, a 

háztartásban, az iparban. 

Hétköznapi és kísérleti 

tapasztalatok összehasonlítása, a 

közös vonások kiemelése.  

Olvadás és oldódás közötti 

különbség felismerése 

megfigyelés, kísérleti 

tapasztalatok alapján. 

 

Keverékek és oldatok készítése, a 

kapott új anyag megfigyelése, 

megnevezése. 

Keverékek és oldatok 

szétválasztása többféle módon. 

 

A tűzveszélyes anyagokkal való 

bánásmód és a tűz esetén 

szükséges teendők. elsajátítása, 

gyakorlása. 

 

A víz fagyáskor történő térfogat-

növekedésének bizonyítása, 

következményei a környezetben 

(példák gyűjtése, pl. kőzetek 

aprózódása, vízvezetékek 

szétfagyása). 

 

Atalajfizikaitulajdonságainakvizs

gálata. 

 

Matematika:Abecslésé

smérés,mennyiségekna

gyságrendirendezése,sz

ámok,mérések,mértéke

gységek,mennyiségekh

asználata,átváltás.Adat

oklejegyzése,ábrázolás

a,rendezése,azadatokkö

zöttikapcsolatokvizsgál

ata. 
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Atalajfőalkotóelemei(kőzettörmel

ék,humuszlevegő,víz,). 

Atalajvédelme. 

 

A levegő összetétele, a 

légnyomásváltozás okai. 

Gyakorlás,számonkérés 

A talaj tápanyagtartalma és a 

növénytermesztés közötti 

kapcsolat felismerése. 

 

A talajszennyeződés okai és 

következményei. Személyes 

cselekvés gyakorlatának és 

lehetőségeinek megfogalmazása. 

 

A levegő egyes tulajdonságainak 

kísérletekkel való igazolása 

(összenyomható, a benne 

található egyik összetevő, az 

oxigén táplálja az égést, van 

tömege). A légnyomás elemi 

szintű értelmezése. 

 

A légnyomás változásának 

értelmezése konkrét példák 

alapján. 

Kulcsfogalmak/ 

fogal

mak 

Anyag, élő-élettelen, halmazállapot, keverék, légnyomás, talaj, 

kőzettörmelék, humusz, talajnedvesség. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Élet a kertben 
Órakeret 

12+1 óra 

Előzetes tudás A növény testének részei, fás és lágy szár, életjelenségek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szerkezet és a működés összefüggéseinek felismerése a virágos 

növények testfelépítésén keresztül. 

A zöldség- és gyümölcsfélék szerepe az egészséges táplálkozásban, 

fogyasztásuk egészségvédelmi szabályainak megismerése. 

A növények környezeti igénye – termesztése, valamint szerveinek 

felépítése – működése közötti oksági összefüggések feltárása, 

magyarázata. 

A felépítés és a működés kapcsolatának megfigyelése a növények 

testfelépítésének példáján.  

A fenntarthatóságot segítő szemlélet megalapozása a kártevők elleni 

védekezés kapcsán. 

A rendezett és szép környezet iránti igény felkeltése. Az ember 

személyes felelősségének felismertetése a környezet alakításában. Fen
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Problémák, jelenségek, 

gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Mire van szükségük a 

növényeknek ahhoz, hogy 

szépek, egészségesek legyenek, 

és bő termést hozzanak?  

Miért egészséges a zöldség-és 

gyümölcsfélék fogyasztása?  

Miben különbözik a konyhakert a 

virágos kerttől?  

Milyen növényi részt 

fogyasztunk, amikor zöldséget, 

gyümölcsöt eszünk? 

Mi a veszélye a kártevők 

vegyszeres irtásának? 

Miért találkozunk sok 

földigilisztával és csigával eső 

után? 

Miért képes az éti csiga 

sértetlenül átjutni az éles 

borotvapengén? 

Ismeretek: 

A növényi test felépítése, a 

szervek működése, a növények 

életfeltételei. 

Gyümölcs- és zöldségfélék 

(őszibarack, dió, szőlő, 

burgonya, vöröshagyma, paprika, 

káposztafélék) környezeti 

igényei, termőhelye, 

testfelépítése, ehető részei, 

élettartama, felhasználása.  

 

A zöldség- és gyümölcsfélék 

szerepe az egészség 

megőrzésében. Fogyasztásuk 

higiénés szabályai. 

 

A gyümölcs- és zöldségfélék 

kártevői: burgonyabogár, 

káposztalepke, házatlan csigák, 

monília. 

 

A kártevők elleni védekezés. A 

vegyszerhasználat 

következményei. 

A növények életfeltételeinek 

igazolása kísérletekkel. 

 

Ismert kerti növények 

összehasonlítása adott 

szempontok (testfelépítés, 

életfeltételek, szaporodás, 

anyagcsere) alapján. 

Az egyes fajok/fajták környezeti 

igényei és gondozási módja 

közötti összefüggés 

megismerése.  

 

Zöldség- és gyümölcsfélék ehető 

növényi részeinek 

összehasonlítása. A termény és a 

termés megkülönböztetése 

konkrét példákon keresztül.  

A főbb növényi szervek és a 

módosult növényi részek 

azonosítása ismert példákon.  

 

A kártevők alapvető rendszertani 

(országszintű) besorolása és a 

kártevők hatására bekövetkező 

elváltozások értelmezése.  

 

A vegyszermentes védekezés 

fontosságának tudatosítása, a 

biológiai védekezés 

lehetőségeinek és jelentőségének 

felismerése. 

 

A kert életközösségként való 

értelmezése.  

 

Egy tipikus egyszikű és egy 

tipikus kétszikű növény 

virágának vizsgálata; a 

tapasztalatok rögzítése. 

 

Növények telepítése, gondozása 

az osztályteremben, 

iskolaudvaron, a növények 

fejlődésének megfigyelése. 

 

Vizuális kultúra: 

gyümölcsök, 

zöldségfélék ábrázolása 

a festményeken. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: szövegértés: 

a szöveg egységei 

közötti tartalmi 

megfelelés felismerése; 

a szövegben elszórt, 

explicite 

megfogalmazott 

információk 

azonosítása, 

összekapcsolása, 

rendezése: a szöveg 

elemei közötti ok-

okozati viszony 

magyarázata; egy 

hétköznapi probléma 

megoldása a szöveg 

tartalmi elemeinek 

felhasználásával; 

hétköznapi kifejezés 

alkalmi jelentésének 

felismerése. 

 

Történelmi, 

társadalmiés 

állampolgári 

ismeretek:Amerika 

felfedezése. 

 

Matematika: Fogalmak 

egymáshoz való 

viszonya. 
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A petúnia és atulipán szervei, 

testfelépítése. 

 

Dísznövények szerepe közvetlen 

környezetünkben (lakás, 

osztályterem, udvar). A 

növények gondozásának elemi 

ismeretei. 

 

A földigiliszta és az éti csiga 

testfelépítése, életmódja, 

jelentősége. 

Jellegzetes kerti madarak. 

Gyakorlás, számonkérés 

A földigiliszta és az éti csiga 

megfigyelése, összehasonlítása. 

 

A kerti madarak szerepének 

bemutatása a kártevők 

megfékezésében. 

Rendszerezést segítő 

eszközök és 

algoritmusok. 

Összehasonlítás, 

azonosítás, 

megkülönböztetés. 

Osztályozás egy és 

egyszerre két (több) 

saját szempont szerint, 

adott, illetve elkezdett 

válogatásban felismert 

szempont szerint. 

Matematikai modellek 

(hierarchikus 

kapcsolatok 

ábrázolása). 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: zöldség- és 

gyümölcsfélék 

felhasználása. 

 

Informatika: 

információkeresés az 

interneten. 

Kulcsfogalmak/ 

fogal

mak 

Zöldség, gyümölcs, virág, mag, termés, fő- és mellékgyökérzet, főeres 

levél, mellékeres levél, virág, takarólevél, lepellevél, ivarlevél, csonthéjas 

termés, bogyótermés, módosult növényi rész, gumó, egynyári, kétnyári, 

évelő növény, gyűrűsféreg, bőrizomtömlő, puhatestű, köpeny, 

zsigerzacskó, átalakulásos fejlődés, átalakulás nélküli fejlődés, 

tápláléklánc. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Állatok a házban és a ház körül 
Órakeret 

8+1 óra 

Előzetes tudás Háziállat, ízeltlábú, életjelenségek: mozgás, táplálkozás, légzés, 

szaporodás, fejlődés. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A felépítés és a működés kapcsolatának bemutatása a házban és a ház 

körül élő állatok testfelépítésének, életmódjának vizsgálatán keresztül. 

A tanulók természettudományos gondolkodásmódjának fejlesztése az 

élőhely-szervezet-életmód, a testfelépítés-működés-egyedfejlődés 

közötti oksági összefüggések feltárásával.  

A rendszerszemlélet fejlesztése az állatcsoportok jellemzőinek 

összegyűjtésével, a lényeges jegyek kiemelésével. A hierarchikus 

rendszerezés elvének megismerése és alkalmazása. 

Az ember és az állatok sokrétű kapcsolatának megláttatása, a felelős 

állattartás igényének kialakítása, szokásrendszerének formálása. 

Az egészséges életmódra való törekvés erősítése az állati eredetű 

táplálékok fogyasztásával kapcsolatos egészségügyi szabályok 

megismertetésével. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Hogyan vált háziállattá a kutya?  

Mi a kérődzés? 

Milyen szerepet töltenek be a 

háziállatok az ember életében? 

Hogyan védekezhetünk az állatok 

által terjesztett betegségek ellen? 

Miért költöznek el egyes 

madarak a tél beállta előtt? 

Miért és hogyan védjük télen a 

madarakat? 

 

Ismeretek: 

Háziállatok: kutya 

Haszonállatok: sertés, 

szarvasmarha, házityúk 

testfelépítése, életmódja, 

hasznosítása. Az állatok 

életfeltételeihez illeszkedő felelős 

állattartás. 

 

Az állati eredetű tápanyagok 

szerepe az ember 

táplálkozásában. Állati eredetű 

anyagok felhasználása (toll, bőr). 

 

A házban és a ház körül élő 

állatok: házi veréb, füstifecske, 

házi légy testfelépítése, 

életmódja, jelentősége. 

 

Önálló kutatómunka a kutya 

háziasításával kapcsolatban.  

Az állattartás, az állatok védelme 

iránti felelősség megértése. 

 

A megismerési algoritmusok 

alkalmazása az állatok 

megfigyelése és bemutatása 

során.  

 

A testfelépítés – életmód – 

élőhely összefüggésének 

felismerése, magyarázata. 

 

Akörnyezethezvalóalkalmazkodá

sbizonyításapéldákkal,amegfigyel

éseredményénekrendszerezése,kö

vetkeztetéseklevonása. 

Az állatorvosi felügyelet 

jelentőségének felismerése az 

ember egészségének védelmében. 

 

Gerinces és gerinctelen állatok 

testfelépítése közötti különbségek 

azonosítása. 

 

A megismert állatok 

csoportosítása különböző 

szempontok szerint. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: őskor. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: szövegértés: 

a szöveg egységei 

közötti tartalmi 

megfelelés felismerése; 

szövegben elszórt, 

explicite 

megfogalmazott 

információk 

azonosítása, 

összekapcsolása, 

rendezése; a szöveg 

elemei közötti ok-

okozati, általános-egyes 

vagy kategória-elem 

viszony felismerése. 

 

Matematika: Fogalmak 

egymáshoz való 

viszonya. 

Rendszerezést segítő 

eszközök és 

algoritmusok ismerete. 

Összehasonlítás, 

azonosítás, 

megkülönböztetés; 

különbségek, 
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Az állatok szerepe a betegségek 

terjesztésében. A megelőzés 

lehetőségei. 

 

Madárvédelmi alapismeretek. 

Gyakorlás, számonkérés 

A madárvédelem évszakhoz 

kötődő tennivalóinak elsajátítása, 

gyakorlása. 

azonosságok 

megállapítása. 

Osztályozás egy és 

egyszerre két (több) 

saját szempont szerint, 

adott, illetve elkezdett 

válogatásban felismert 

szempont szerint. 

Matematikai modellek 

(hierarchikus 

kapcsolatok 

ábrázolása). 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: állati eredetű 

táplálékok szerepe.  

Kulcsfogalmak/ 

fogal

mak 

Háziállat, gerinces, gerinctelen, madár, emlős, patás, összetett gyomor, 

kérődző, ragadozó, növényevő, mindenevő, ízeltlábú, rovar, teljes 

átalakulás.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Kölcsönhatások és energiavizsgálata 
Órakeret 

8+1óra 

Előzetes tudás 
Kölcsönhatások felismerése a hang, a fény és a hő terjedésével 

kapcsolatban. Napenergia, látható fény. Hőmérséklet. 

Energiaforrások, energiafajták. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A mindennapi környezetben előforduló kölcsönhatások felismerése, 

jellemzése, bizonyítása kísérletek elvégzésével. 

A kölcsönhatásokat kísérő energiaváltozások során az energia-

megmaradás elvének megtapasztalása, elfogadása. 

Környezettudatos, energiatakarékos szemléletmód megalapozása. 

A tanultaknak a hétköznapi életben tapasztalható jelenségek, változások 

során való felismerésére, alkalmazására való képesség fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati 

alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák,jelenségek,gyakorlat

ialkalmazások: 

Mire való a hűtőszekrény, a 

gázkonvektor, a tűzhely és a 

klíma? 

Hogyan lehet könnyen 

összeszedni a szétszóródott 

gombostűt, apró szegeket? 

Példák gyűjtése a melegítés és a 

hűtés szerepére a hétköznapi 

életben. 

 

Példák gyűjtése arra 

vonatkozóan, hogy miért fontos 

a Nap a földi élet szempontjából 

(fény- és hőforrás). 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: az ősember. 

 

Matematika: táblázat-, 

grafikonkészítés; 

egyenes, kör, 

középpont fogalma. 
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Mikor villámlik? 

Miért nem esik le a Hold a 

Földre?  

Miért van szükségük az 

élőlényeknek energiára, és 

hogyan jutnak hozzá? 

Miért fontos az energiával 

takarékoskodni? 

Mi történne a Földön, ha eltűnne 

a Nap? 

 

Ismeretek: 

A mozgás és mozgásállapot-

változás. 

 

A mágneses kölcsönhatás: 

vonzás, taszítás. 

 

Agravitáció. 

 

Az elektromos kölcsönhatás: 

vonzás, taszítás. Az elektromos 

energia felhasználása, szerepe a 

mindennapi életben. 

 

A háztartásban használt 

energiahordozók jellemzése, 

felhasználásuk. 

 

Az energiatakarékosság. 

 

Az élő szervezetek energiája. 

Projekt munka 

Hely- és helyzetváltoztatás 

megkülönböztetése, példák 

keresése, csoportosítása 

megadott és saját szempontok 

alapján. 

 

A mágneses kölcsönhatások 

megfigyelése. Vonzás és taszítás 

jelenségének kísérlettel való 

igazolása. 

 

Annak magyarázata, hogy a déli 

féltekén miért nem esnek le az 

emberek a Földről, pedig „fejjel 

lefelé állnak”. 

 

Testek elektromos állapotának 

létrehozása dörzsöléssel, 

elektromos állapotban lévő és 

semleges testek 

kölcsönhatásainak vizsgálata. 

A villám keletkezésének elemi 

értelmezése a tapasztalatok 

alapján.  

 

Az energiahordozók 

csoportosítása különböző 

szempontok alapján. 

A mindennapi életből hozott 

példákon keresztül az 

energiafajták és az 

energiaátalakulások 

csoportosítása. 

 

Példák a megújuló és a nem 

megújuló energiaforrások 

felhasználására.  

 

Az ember táplálkozása, mozgási 

szokásai és testsúlya közötti 

kapcsolat felismerése. 

Kulcsfogalmak/

fogal

mak 

Hőmérséklet, mozgás, hely-, helyzetváltoztatás, mágnes, vonzás, taszítás, 

gravitációs kölcsönhatás, hőterjedés, energia, energiaforrás, 

energiahordozó, energiagazdálkodás, energiatakarékosság. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Tájékozódás a valóságban és a térképen 
Órakeret 

10+1 óra 

Előzetes tudás Iránytű, alaprajz, fővilágtájak, térképvázlat, térkép. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A térbeli tájékozódás fejlesztése valós környezetben, térképen és 

földgömbön. A földrajzi tér hierarchikus kapcsolatainak felismertetése. 

Átfogó kép kialakítása Magyarország világban elfoglalt helyéről. 

A valóság és a térképi ábrázolás összefüggéseinek megláttatása, a 

térképi ábrázolásmód korlátainak belátása. 

A különböző térképek jelrendszerének megismerése, értelmezése, 

felhasználása az információszerzés folyamatában. 

Az elemi térképolvasás lépéseinek alkalmazása, a szemléleti 

térképolvasás megalapozása. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Hogyan készül a térkép? 

Miért van szükség térképre? 

Hogyan segíti a térkép 

jelrendszere ismeretlen tájak 

megismerését? 

Iránytű használata. 

Tájékozódás térképvázlattal. 

Útvonaltervezés térképen.  

Távolság mérése. 

Település- és turistatérképek 

használata. 

 

Ismeretek: 

Iránytű. Fő-és mellékvilágtájak.  

 

A valós tér átalakítása, alaprajz, 

térképszerű ábrázolás. 

 

A térábrázolás különböző formái 

– útvonalrajz, térképvázlat.  

 

A térképi ábrázolás jellemzői: 

égtájak, szín- és jelkulcs, névírás, 

méretarány, aránymérték. 

 

Térképfajták: domborzati, 

közigazgatási, turista-, és 

kontúrtérkép. 

 

Irány meghatározása a valós 

térben. Az iránytű működésének 

mágneses kölcsönhatásként való 

értelmezése. 

 

A térkép és a valóság közötti 

viszony megértése. Eligazodás 

terepen térképvázlattal. 

 

A térábrázolás különböző 

formáinak összehasonlítása. 

Térképvázlat készítése a lakóhely 

részletéről. 

 

Felszínformák – alföld, dombság, 

hegység, völgy, medence – 

ábrázolásának felismerése a 

térképen. 

A térkép jelrendszerének 

értelmezése. Különböző 

jelrendszerű térképek elemzése, 

információ gyűjtése. 

Irány és távolság meghatározása 

(digitális és nyomtatott) térképen. 

 

Méretarány és az ábrázolás 

részletessége közötti összefüggés 

megértése. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: földrajzi 

felfedezések. 

 

Matematika:Térbeli 

mérési adatok 

felhasználása 

számításokban. Becslés. 

Nagyítás, kicsinyítés. 

Mérés, mértékegységek 

használata. Koordináta-

rendszer, aránypár. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

Szövegértés - a 

speciális jelrendszerek 

(pl. térkép) 

magyarázata, explicite 

megfogalmazott 

információk 

azonosítása, 

összekapcsolása, 

rendezése. A 

hétköznapi kifejezés 

alkalmi jelentésének 

felismerése. 

 

Informatika: keresés az 

interneten, 
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Hazánk nagytájai, szomszédos 

országaink. 

 

Bolygónk térségei: földrészek és 

óceánok.  

 

Helymeghatározás: földrajzi 

fokhálózat. 

 

Európa helyzete, határai. Hazánk 

helye Európában. 

Gyakorlati alkalmazás 

A különböző térképek ábrázolási 

és tartalmi különbségeinek 

megállapítása. 

 

Tájékozódás hazánk domborzati 

és közigazgatási térképén.  

 

Tájékozódás a földgömbön és a 

térképen. Földrészek, óceánok 

felismerése különböző 

méretarányú és ábrázolásmódú 

térképeken. 

 

A nevezetes szélességi körök 

felismerése a térképen. 

Földrajzi helymeghatározás 

különböző tartalmú térképeken. 

 

Európa és Magyarország 

tényleges és viszonylagos 

földrajzi fekvésének 

megfogalmazása. 

alkalmazások 

használata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogal

mak 

Fő- és mellékvilágtáj, alaprajz, útvonalrajz, térképvázlat, térkép. Térképi 

jelrendszer, domborzati, közigazgatási, turista- és kontúrtérkép, földrajzi 

fokhálózat, keresőhálózat, turistajelzés. 

Topográfiai 

ismere

tek 

Alföld, Kisalföld, Északi-középhegység, Dunántúli-középhegység, 

Dunántúli-domb- és hegyvidék, Nyugat magyarországi-peremvidék. 

Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria. 

Baktérítő, Ráktérítő, Déli-sark, déli-sarkkör, Egyenlítő, Északi-sark, 

északi-sarkkör, kezdő hosszúsági kör. 

Atlanti-óceán, Csendes-óceán, Indiai-óceán, Jeges-tenger, Földközi-tenger, 

Afrika, Amerika, Európa, Ázsia, Ausztrália, Antarktika, Közép-Európa. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél A Föld és a Világegyetem 
Órakeret 

11+1óra 

Előzetes tudás A Nap látszólagos napi járása, a Nap mint energiaforrás, időjárás, 

hőmérséklet, csapadék, szél. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A térbeli tájékozódás, a térfogalom fejlesztése átfogó kép kialakításával 

a Naprendszer felépítéséről, Földünknek a világegyetemben elfoglalt 

helyéről.  

A rendszerszemlélet fejlesztése a Nap, a Föld és a Hold mozgásai, a 

közöttük levő kölcsönhatások és következményeik vizsgálata során. 

Az oksági gondolkodás fejlesztése a természeti környezet jelenségeinek 

– a Hold fényváltozásainak, a napszakok, évszakok és az éghajlati 

övezetek kialakulásának – magyarázata, a légköri alapfolyamatok 
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közötti oksági összefüggések feltárása során. Természeti törvények 

felismerése, alkalmazása a hétköznapi jelenségek értelmezésekor. 

Különböző típusú információforrások használatának gyakoroltatása 

éghajlati diagramok, tematikus térképek révén. 

A klímaváltozás és az emberi tevékenység közötti összefüggés 

felismerése, a személyes felelősség tudatosítása. 

A tudományos megismeréshez kötődő történeti szemlélet formálása. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 

Problémák,jelenségek,gyakorlatial

kalmazások:Hogyanállapíthatóme

géjszakairánytűnélkülazészakiirán

y? 

Miért látjuk másnak a csillagos 

égboltot a különböző 

évszakokban? 

Miért van a sarkvidékeken hideg, 

a trópusokon meleg? 

Hogyan készül az időjárás-

jelentés? 

Miért váltakoznak az évszakok és 

a napszakok? 

Miért hosszabbak a nappalok 

nyáron, mint télen?  

Hogyan keletkezik a szél és a 

csapadék? 

Hogyan védhetjük magunkat 

villámláskor, hóviharban, 

hőségben, szélviharban? 

 

Ismeretek: 

A Föld helye a Naprendszerben és 

a Világegyetemben. 

 

Égitest, csillag, bolygó, hold. 

Sarkcsillag, csillagképek.  

 

A Naprendszer. A Nap 

jelentősége. A Nap, a Föld és a 

Hold egymáshoz viszonyított 

helyzete, mérete, távolsága, 

mozgása, kölcsönhatása. 

 

Kopernikusz hipotézisének 

tudománytörténeti jelentősége. 

 

A Föld, a Nap és a Világegyetem 

közötti hierarchikus kapcsolat 

ábrázolása.  

 

A csillag és a bolygók közötti 

különbség felismerése. 

A sarkcsillag és egy-két csillagkép 

felismerése az égbolton. 

Érvek gyűjtése arról, hogy a Nap 

csillag. 

 

A holdfogyatkozás és a Hold 

fényváltozásainak értelmezése 

modell vagy más szemléltetés 

alapján. 

 

A napközpontú világkép egyszerű 

modellezése.  

 

A Föld mozgásai és a napi, évi 

időszámítás összefüggéseinek 

megértése. 

 

Az éghajlati övezetek 

összehasonlítása. 

 

Az évszakok váltakozásának 

magyarázata. 

 

Nap és a Föld helyzetének 

modellezése a különböző 

napszakokban és évszakokban. 

 

A Föld gömbalakja, a napsugarak 

hajlásszöge és az éghajlati 

övezetek közötti összefüggés 

felismerése. 

 

Matematika: Fogalmak 

egymáshoz való 

viszonya. 

Rendszerezést segítő 

eszközök és 

algoritmusok. 

Összehasonlítás, 

azonosítás, 

megkülönböztetés; 

különbségek, 

azonosságok 

megállapítása. 

Osztályozás egy és 

egyszerre két (több) saját 

szempont szerint, adott, 

illetve elkezdett 

válogatásban felismert 

szempont szerint. 

Matematikai modellek 

(hierarchikus 

kapcsolatok ábrázolása). 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: szövegértés - a 

szöveg egységei közötti 

tartalmi megfelelés 

felismerése; szövegben 

elszórt, explicite 

megfogalmazott 

információk azonosítása, 

összekapcsolása, 

rendezése; a szöveg 

elemei közötti ok-

okozati, általános-egyes 

vagy kategória-elem 

viszony magyarázata. 
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A Föld alakja. A tengelykörüli 

forgás és a Nap körüli keringés 

következményei. 

 

Föld gömbhéjas szerkezete. 

Éghajlati övezetek. 

 

Időjárás, éghajlat és elemeik: 

napsugárzás, hőmérséklet, 

csapadék, szél. 

 

Légköri alapfolyamatok: 

felmelegedés, lehűlés, szél 

keletkezése, felhő- és 

csapadékképződés, 

csapadékfajták, a víz körforgása és 

halmazállapot-változásai. 

 

Éghajlat-módosító tényezők: 

földrajzi szélesség, óceántól való 

távolság, domborzat. 

 

Magyarország éghajlata: száraz és 

nedves kontinentális éghajlat. 

 

Veszélyesidőjárásijelenségek:villá

mlás,szélvihar,hóvihar,hőség. 

Összefoglalás,számonkérés 

Időjárás-jelentés értelmezése, a 

várható időjárás megfogalmazása 

piktogram alapján. 

 

A csapadék és a szél 

keletkezésének leírása ábra vagy 

modellkísérlet alapján. 

 

A fizikai jelenségek 

(nyomásváltozás, 

hőmérsékletváltozás, 

halmazállapot változások) 

bemutatása a csapadék és a szél 

keletkezésében.  

 

Az időjárási elemek észlelése, 

mérése. A mért adatok rögzítése, 

ábrázolása. 

Napi középhőmérséklet, napi és 

évi közepes hőingadozás 

számítása. 

 

Időjárás és a gazdasági élet közötti 

kapcsolat bizonyítása konkrét 

példák alapján. 

Éghajlat-módosító tényezők 

felismerése a példákban. 

 

Éghajlat jellemzési 

algoritmusának megismerése és 

használata. 

Éghajlati diagramok és éghajlati 

térképek információtartalmának 

leolvasása, az adatok értékelése.  

 

A légkör általános 

felmelegedésének helyi és globális 

következményeinek felismerése 

példákban. 

 

A veszélyes időjárási 

helyzetekben való helyes 

viselkedés szabályainak 

összegyűjtése.  

Informatika: 

információkeresés az 

interneten. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogal

mak 

Világegyetem, égitest, csillag, bolygó, hold, holdfázis, tengelyferdeség, 

évszak, gömbhéjas szerkezet, éghajlati övezet, éghajlat, időjárás, napi és 

évi középhőmérséklet, napi hőingadozás, évi közepes hőingadozás, 

csapadék, szél 

Topográfiai 

ismere

tek 

Naprendszer, Nap, Jupiter, Föld, Mars, Merkúr, Vénusz, Neptunusz, 

Szaturnusz, Uránusz, Hold. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Felszíni és felszín alatti vizek 
Órakeret 

7+1 óra 

Előzetes tudás A víz szerepe, előfordulása a természetben, a víz tulajdonságai. 

Állóvizek, folyóvizek. Vízszennyezés. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A Környezet és fenntarthatóság fejlesztési terület részeként hazánk 

felszíni és felszín alatti vizei és jelentőségük megismerése, a nemzeti 

azonosság és a hazaszeretet erősítése. 

A vízkészletre kifejtett egyéni és társadalmi-gazdasági hatások, a 

belőlük adódó problémák felismerése, megoldási módok keresésére való 

törekvés erősítése, a felelősségtudat erősítése egyéni és közösségi 

szinten. 

A takarékos vízhasználat szokásának megalapozása. 

A hazánk vízrajzáról való átfogó kép kialakítása során a szemléleti 

térképolvasás fejlesztése. 

Az összefüggések, törvényszerűségek alkalmazása a logikai 

térképolvasás elemi lépései során. 

A természetföldrajzi és társadalom-földrajzi folyamatok időléptéke 

közötti különbségek érzékeltetésével az időbeli tájékozódás, az 

időfogalom fejlesztése. 

Az érdeklődés felkeltése a közvetlen környezet szépségeinek, értékeinek 

megismerése és a környezeti problémák iránt. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati 

alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Hol található hazánkban 

gyógyfürdő?  

Melyek a vízszennyezés forrásai 

lakóhelyeden (környékén)? 

Milyen jelek utalnak a víz 

szennyeződésére? 

Milyen károkat okozhatnak az 

árvizek és a belvizek? 

Helyi környezeti problémák 

felismerése. Információgyűjtés 

tanári irányítással a lakóhely 

(környéke) vizeinek 

minőségéről. Következtetések 

levonása. 

 

Felszín alatti vizek 

összehasonlítása, vizek 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

Szövegértés - a szöveg 

egységei közötti 

tartalmi megfelelés 

felismerése; a 

szövegben elszórt, 

explicite 

megfogalmazott 

információk 
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Mi veszélyezteti hazánk 

ivóvízkészletét? 

Melyek az egészséges, jó ivóvíz 

tulajdonságai? 

Hogyan takarékoskodhatunk az 

ivóvízzel otthon és az 

iskolában? 

 

Ismeretek: 

Felszín alatti vizek: talajvíz, 

hévíz, ásványvíz, gyógyvíz 

jellemzői, jelentősége az ember 

életében, gazdasági életében. 

 

A belvizek kialakulásának okai 

és következményei, az ellene 

való védekezés formái. 

 

Felszíni vizek: hazánk 

legjelentősebb állóvizei, 

folyóvizei. A folyók útja a 

forrástól a torkolatig. Vízgyűjtő 

terület, vízválasztó, vízjárás, 

folyók felszínformálása. 

 

Árvizek kialakulásának oka, az 

ellene való védekezés formái. 

 

Állóvizek keletkezése, 

pusztulása. Legnagyobb tavunk: 

a Balaton (keletkezése, 

jellemzése). 

 

A folyók, tavak haszna, 

jelentősége. Vízszennyezés 

okai, következményei, 

megelőzésének lehetőségei. 

Vizek védelme. 

 

A Balaton-felvidéki vagy a 

Fertő-Hanság Nemzeti Park 

értékei. 

Gyakorlás, ellenőrzés. 

 

 

különböző szempontú 

rendszerezése. 

 

A felszíni és a felszín alatti 

vizek kapcsolatának igazolása 

példákkal. 

 

Az időjárás, a felszínforma és a 

belvízveszély közötti kapcsolat 

bizonyítása. 

 

A legjelentősebb hazai álló-és 

folyóvizek, a főfolyó, a 

mellékfolyó és a torkolat 

felismerése a térképen.  

 

A felszín lejtése, a folyó 

vízhozama, munkavégző 

képessége és a felszínformálás 

közötti összefüggés 

magyarázata. 

 

Az éghajlat és a folyók vízjárása 

közötti összefüggés 

magyarázata. 

 

Egy választott nemzeti park 

vizes élőhelyének, természeti 

értékeinek bemutatása önálló 

ismeretszerzés, 

információfeldolgozás alapján. 

 

Példák gyűjtése arról, hogy a víz 

mint természeti erőforrás 

hogyan hat  a társadalmi, 

gazdasági folyamatokra.  

Személyes és közösségi 

cselekvési lehetőségek 

összegyűjtése az emberi 

tevékenység által okozott 

környezetkárosító folyamatok 

káros hatásainak csökkentésére. 

 

 

azonosítása, 

összekapcsolása, 

rendezése: a szöveg 

elemei közötti ok-

okozati viszony 

magyarázata; egy 

hétköznapi probléma 

megoldása a szöveg 

tartalmi elemeinek 

felhasználásával; 

hétköznapi kifejezés 

alkalmi jelentésének 

felismerése. 

A táj, a természeti 

jelenségek 

ábrázolásának szerepe. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: folyami 

kultúrák. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

vízfelhasználás, 

víztisztítás, 

víztakarékosság. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogal

mak 

Felszíni víz, felszín alatti víz, talajvíz, belvíz, hévíz, gyógyvíz, 

ásványvíz, folyóvíz, állóvíz, főfolyó, mellékfolyó, vízgyűjtő terület, 

vízválasztó, vízjárás, felszínformálás, vízszennyezés, vízvédelem.  

Topográfiai 

ismere

tek 

Balaton, Fertő tó, Velencei-tó, Duna, Tisza, Körös, Dráva, Rába, 

Szigetköz, Szentendrei-sziget, Csepel-sziget, Mohácsi-sziget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 

 

 

Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1–

4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul meg 

5. évfolyamtól az életkori sajátosságokat és a szenzitív időszakokat szem előtt tartó komplex 

készség- és képességfejlesztés. A tulajdonképpeni sportági képzés az 5. évfolyamon kezdődik 

meg, és teljesedik ki a 8. évfolyamra, mindvégig szem előtt tartva a motoros teljesítmény két 

alapvető összetevője – a mozgáskészség és motoros képesség – szükségszerű összhangjának 

megteremtését. A Nemzeti alaptanterv testnevelés és sport műveltségterület célkitűzéseinek 

megvalósításához 5–8. évfolyamon az örök értékeket képviselő tradicionális sportágak mellett 

a tanulók érdeklődését kiváltó újszerű sport-, illetve testgyakorlati ágakra helyezzük a 

hangsúlyt. A javasolt tartalmak feldolgozása igényes és sokoldalú mozgáskultúrával, magas 

szintű cselekvésbiztonsággal ruházza fel a tanulókat. Olyan tudásról van szó, melynek előnyeit 

észrevétlenül élvezik a mindennapok cselekvéseiben, motoros és motivációs bázisa a rekreációs 

célú sporttevékenységeknek, és nem utolsó sorban utat mutat, és utat nyit a tehetségesek előtt 

az élsport világába. Ez az életkor kiemelkedő szerepet játszik a testnevelés és sport iránti 

elkötelezettség, az élethosszig tartó fizikai aktivitás iránti igény megalapozásában. Ebből a 

prioritást élvező szempontból a tartalom megjelenési formái és a hozzájuk kapcsolódó 

módszerek is kulcstényezőnek számítanak. Az 5–8. évfolyamra összeállított kerettanterv a 

sportági, illetve testgyakorlati ágak pszichomotoros tartalmai mellett különös gondot fordít a 

tudatosítást elmélyítő, az informáltságot gazdagító, ezáltal a kognitív szférát érintő elméleti 

ismereteknek – természetszerűleg szoros összefüggésben a motoros tartalommal. Így a tartalom 

szerves részei a személyi higiénével, a balesetek megelőzésével, a játék-versenyszabályokkal, 

a sport- és testgyakorlati ágakkal kapcsolatos alapvető technikai-taktikai tudáselemek, az 

életkorhoz igazított élettani ismeretek, a tudatos tanulást segítő cselekvési, biomechanikai, 

edzéselméleti elvek, módszerek stb. Az elméleti tudásanyag része továbbá az egészséggel, az 

életmóddal, azaz a test kulturálásával kapcsolatos ismeretek köre.  

A testnevelésóra minden mozzanata a felső tagozatban is magában rejti az erkölcsi 

tulajdonságok fejlesztésének lehetőségét. A játék- és viselkedésszabályok betartatásával a 

szabálykövető magatartást alapozzuk meg. De ez csak meggyőző pedagógiai tevékenység 

eredményeként valósulhat meg. Cél beláttatni azt, hogy a szabályok az egyén és a közösség 
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érdekeit egyaránt szolgálják. Így élvezhető minden játék, a játék- és versenyszabályok tisztelete 

biztosítja az egyenlő feltételeket. Ilyen körülmények között az adott cél mindenki számára 

elérhető. Az erkölcsi fejlődést szolgálja a fair play fogalmának megismerése, az igazságosság 

elvének elfogadása és annak gyakorlatba ültetése, a kötelességteljesítés, a szorgalmas 

munkavégzés és a mások teljesítménye iránti felelősségérzet elismerése. Ide kapcsolhatók a 

felelősségvállalás másokért fejlesztési terület elvárásai. A motoros közeg természete 

megkívánja a társakkal való együttműködést, de együttnevelés esetén a közösséghez tartozó 

fogyatékkal élő társaknak történő segítség is erkölcsi kötelesség. Hazánk gazdag a nemzetközi 

sportsikerekben. A sportéletünk sikereinek és kiemelkedő sportembereink megismerése a 

nemzeti öntudat és hazafias nevelés erős érzelmeket is megmozgató eszköze. Ez a témakör 

minden tanulót megérinti, és büszkeséggel tölti el, nem beszélve a sportban tehetséget mutató 

tanulókról. Esetükben már az 5. évfolyamtól kezdve lehetőség nyílik a pályaorientáció 

megalapozására. Nincs is talán több olyan műveltségterülete a közoktatásnak, amely 

hatékonyabb terepe lenne a demokráciára nevelésnek. Az erőszakmentesség, az agresszió 

elvetése és a konfliktusok normális kezelése alapvető elv és gyakorlat a testnevelésben ezen az 

iskolafokon is. A közös célért való együttműködést kínálja a motoros oktatás megannyi 

szituációja. Az erőszakmentességet szolgálja a testnevelés azzal is, hogy már az 5. évfolyamtól 

kezdve felhívja a figyelmet a sporteseményekhez kapcsolódó agresszióra és elítéli azokat, a 

médiában megjelenő formái esetében is. Szembesülni önmagunkkal, reális testképet és énképet 

kialakítani szinte lehetetlenség lenne a motoros cselekvések végrehajtása és átélése nélkül. A 

motoros teljesítmény külső értékelése még nagyon fontos pedagógiai módszer ebben az 

életkorban. De a 7–8. évfolyamra az önértékelés, a belső értékelés szerepe egyre inkább 

felértékelődik. Önkritikai és kritikai érzékük eredményeként ebben az életkori szakaszban már 

határozott véleményt tudnak megfogalmazni saját és társaik teljesítményéről, illetve 

magatartásáról. A testi és lelki egészségre nevelés értékei egybeforrnak a testnevelés és sport 

műveltségterület célrendszerével. Bár a nevelési terület feladatainak megoldásából minden 

közoktatási tantárgynak ki kell venni a részét, a testnevelés deklaráltan és rejtett tantervi 

hatásként is záloga a feladatok realizálásának, az életkori szakasz sajátosságainak megfelelően. 

Szorosan ide tartoznak azok a sport és a környezet kapcsolatát tartalmazó, a 

környezettudatosságot szolgáló információk, amelyre a szabadtéren történő sportfoglalkozások 

adnak lehetőséget. A kerettanterv szerkezeti egységei révén a motoros tanulás komplexitását 

tükrözi ezen az iskolafokon is. Motoros képességek, motoros készségek egymással szerves és 

funkcionális kapcsolatban fejlesztendők. Ezt a két összetartozó elemet játékos, élményt nyújtó 

módszerekkel és célszerű szakpedagógiai instrukciókkal realizáljuk, valamint hozzáadunk az 

életkornak, értelmi képességeknek megfelelő elméleti ismereteket, akkor a sikeres tanulás, a 

hatékony motoros oktatás stratégiáját valósítjuk meg. Ezzel megismertetjük a tanulókat az 

eredményes tanulás alapvető technikáival, és felkészítjük őket az önálló testkulturális 

művelődésre. 

A fejlesztési területek feladatainak fentebb bemutatott megvalósításával sikeresen 

munkálkodunk a hatékony, önálló tanulás, valamint a szociális és állampolgári kompetencia 

kialakításán.  

Az anyanyelvi kommunikáció fejlesztése döntően két módon valósul meg az 5–8. 

évfolyam testnevelés oktatása keretében. Meghatározó eszköz a szaknyelvi terminológiai, 

valamint a testkulturális ismeretek koncentrikusan bővülő körének igényes közvetítése a 

testnevelő tanár által. De nem elhanyagolható a kommunikációs kompetencia fejlesztése 

szempontjából a szűk értelemben vett szakmai közléseken túl, a tanár-tanuló kommunikáció 

milyensége, illetve a tanulók kommunikációs lehetőségeinek biztosítása. Erre alkalom nyílik a 

tanórákon többek között a hibajavítás, a saját és más teljesítményének értékelése, a 

játékszituációk megbeszélése, a győzelmek-vereségek okainak feltárása, az egymásnak nyújtott 

segítségadás stb. keretében. Cél a testkultúrához kapcsolódó, valamint közösségben végzett 
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motoros tanulás folyamatához kapcsolódó kommunikációs hajlandóság és nyitottság 

kialakítása. 

A kezdeményezőkészség, a vállalkozói kompetencia fejlesztésére a testnevelés és sport 

természetéből adódóan ebben az életkori szakasz is számtalan lehetőséget tartogat. Elég csak a 

különböző foglalkoztatási formákban történő munkavégzésre gondolni. A testnevelési játékok, 

sportjátékok csapatainak megszervezésében, tevékenységükben, a tanórai versenyek 

lebonyolításában való részvétel is önálló feladat megoldását várja el a tanulóktól. Tanórán és 

tanórán kívüli foglalkozásokon, szervezeti és önkéntes formákban mindenki megtalálhatja a 

képességeinek, ambícióinak leginkább megfelelő reszortot, illetve feladatot. A kompetenciák 

és a fejlesztési területek összefüggéseire jellemző, hogy ennek a kompetenciának a fejlesztése 

egyúttal az erkölcsi fejlődést, a demokráciára nevelés, az önismeret és a társas kapcsolati 

kultúra fejlesztését, a felelősségvállalást másokért az önkéntességet és még a pályaorientáció 

nevelési területek céljait is szolgálják.  

A testnevelés-tanítás sajátos céljai közé kell sorolni az esztétikai-művészeti tudatosság és 

kifejezőképesség kompetencia fejlesztését. A motoros cselekvések mozgásmintát és 

mozgásmodellt megközelítő megjelenítésük által esztétikai tartalommal bírnak. Már az 5. 

évfolyamtól kezdve nagy hangsúlyt kell fektetni a megjelenítés, a végrehajtás minőségére, mert 

ezek egyrészt az eredményesség mutatói, másrészt a belső motiváció kiváltó hatásai lehetnek. 

Egy szemre is szép tornaelem vagy labdás megoldás nagy hatással van az egyénre és a társakra 

egyaránt. Az esztétikai élmény átélése, a kifejezőkészség kinyilvánítása kiváltja és fokozza a 

testnevelés iránti érdeklődést már ezen az iskolafokon is. 

 

 

5. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Természetes és nem természetes mozgásformák  

Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás 

Az egyszerű bemelegítő gyakorlatok szaknyelvének ismerete és 

azok  

önálló végrehajtása.  

Részvétel a gyakorláshoz szükséges egyszerűbb alakzatok, 

térformák kialakításában.  

A tanórához kapcsolódó higiénés és magatartási szabályok 

betartása. 

A relaxáció fogalmának, a tudatos ellazulásnak ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanórák szervezéséhez szükséges rendgyakorlatok elsajátítása. 

A biomechanikailag helyes testtartás végrehajtása. 

Alapvető jártasság a relaxációt szolgáló gyakorlatokban. 

A mozgásszabályozó-, ritmus- és a kéz-láb koordinációs képesség 

fejlődése.  

Az erősítés, a nyújtás és a mobilizálás alapvető elveinek és egyszerű 

módszereinek megismerése. 

Együttműködés a rendgyakorlatok és a csoportos feladatok 

végrehajtásánál.  

A személyi és környezeti higiéniás ismeretek elsajátítása. 

A relaxációs tudás továbbfejlesztése. 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Rendgyakorlatok- térbeli alakzatok kialakítása.  

Az óra szervezéséhez szükséges térformák, alakzatok és 

kialakításuk. Sorakozó vonalban és oszlopban. Táv- és térköz 

felvétele. Nyitódás, zárkózás. Igazodás, takarás. Testfordulatok. 

Megindulás, megállás. Fejlődés, szakadozás. 

Gimnasztika 

Természetes mozgásformák egyéni- és társas 

szabadgyakorlatokban, szerek/kéziszerek felhasználásával, 

játékos feladatokkal és versengésekkel is összekötve. 

Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok az ízület- és 

gerincvédelem szabályainak megfelelően, eszköz nélkül és 

eszközökkel, egyénileg, párban valamint csoportban. Játékos 

gimnasztikai gyakorlatsorok zenére. Játékos és határozott 

formájú gyakorlatok: szabad-, társas, szer- és 

kéziszergyakorlatok. Határozott formájú szabadgyakorlati 

alapformájú 48 ütemű szabad-, társas-, kéziszer- és 

szergyakorlatok. Szabadgyakorlat füzér (68 gyakorlat) 

irányítva, vagy önállóan, zenére is. 

Képességfejlesztés 

Keringésfokozás testnevelési játékokkal. Alapállóképességet és 

izületi mozgékonyságot fejlesztő egyszerű 24 alapformát 

tartalmazó, szabad-, szer- és kézigyakorlatok. Koordinációs 

képességfejlesztés kéziszergyakorlatok és szabadgyakorlatok 

folyamatos végrehajtásával, zenére is (ritmusérzék, 

kinesztétikus differenciáló képesség). A testtartásért felelős 

izomcsoportok erősítése, nyújtása. 

Játékok, versengések 

A szervezet előkészítését, bemelegítését szolgáló testnevelési 

játékok, eszközzel is. Koordinációt és fittséget fejlesztő 

szabály- valamint feladatjátékok kooperatív- és 

versenyjelleggel.  

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés: A biomechanikailag 

helyes testtartás kialakítását és fenntartását szolgáló speciális 

gyakorlatanyag. A testtartásért felelős izmok koncentratív 

használata. Légző- és lábboltozat erősítő gyakorlatok.  

A 10 testtájra vonatkozó gerinctorna gyakorlatanyagból 

óránként 1 gyakorlat tanítása. . Az 5-6. osztályosok relaxációs 

gyakorlatai,. Az autogén tréning alapfokú gyakorlatai.  

Motoros, illetve fittségi tesztek végrehajtása. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az óra szervezéséhez szükséges rend- és gimnasztikai 

gyakorlatok alapfogalmai.  

A bemelegítés és a levezetés funkciója a motoros 

tevékenységeknél. 

A motoros alapképességek elnevezései.  

Matematika: számolás, 

térbeli tájékozódás, 

összehasonlítások. 

 

Környezetismeret: testünk, 

életműködéseink, az emberi 

szervezet. 

 

Vizuális kultúra: tárgy és 

környezetkultúra, vizuális 

kommunikáció. 
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A szervezet terhelésével, edzésével kapcsolatos elemi 

ismeretek. 

Az erősítés, a nyújtás és a mobilizálás alapvető elvei és 

egyszerű módszerei.  

A törzserősítő gyakorlatok szerepe a testtartás javításában, a 

testtartásért felelős izmok ismerete. A futás szerepe és 

jelentősége a keringési, mozgató- és légzési rendszer 

fejlesztésében, az egészség megőrzésében, a fittség 

fokozásában. 

Alapvető szervezési ismeretek az alkalmazott játékok 

lebonyolításában 

Egészségnevelési alapismeretek: Az egészséges élet 

alapfeltételei (napi tisztálkodás, fogmosás, heti hajmosás, 

testmozgás, egészséges táplálkozás). Öltözői rend és a 

sportfelszerelés tisztasága. Ismeretek a pubertással járó testi és 

lelki változásokról 

Relaxációs alapismeretek: belső figyelem, önkontroll, testtudat, 

a feszültségek feloldása. 

Személyes felelősség: egészség, sport, életvitel, életmód és 

baleset-megelőzés alapismeretei. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Rendgyakorlatok, szabad-, társas, szer- és kéziszergyakorlat, bemelegítés, 

levezetés, képességfejlesztés, erő, gyorsaság, állóképesség, koordinációs 

képességek, erősítés, nyújtás, mobilizálás, prevenció, megelőzés, 

biomechanikailag helyes testtartás, relaxáció, fittség, edzettség, érzelem- és 

feszültségszabályozás, életmód, egészséges táplálkozás. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Sportjátékok 

Órakeret 

35 óra 

+18 óra+ 

9 óra 

Előzetes tudás 

Az alapvető manipulatív-, hely- és helyzetváltoztató mozgások 

célszerűen végrehajtva.  

A manipulatív alapkészségek alapvető mozgásmintái és a vezető 

műveletek tanulási szempontjainak ismerete. 

Játékban és gyakorlás közben különböző biztonságos feladatmegoldás 

kézzel-lábbal is.  

A sportjáték elsajátításához szükséges labdás és labda nélküli motoros 

és kognitív képességek.  

Sportszerű magatartás a játéktevékenységben.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A sportjátékok életkori sajátosságokhoz igazodó alap technikai és 

taktikai készletének, valamint elméleti ismereteinek elsajátítása. 

Fejlődés a motoros képességekben a sportjátékok mozgásanyagának 

intenzív és tudatos gyakorlásával.  

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 

A csapatjátékos tulajdonságok kialakulása, szerepük tudatosulása az 

eredményes játéktevékenységben.  

Aktív részvétel a sportjátékok előkészítő játékaiban és a sportjátékok 

egyszerűsített, valamint kiteljesedő változataiban. 

Törekvés a sportszerűségre, a szabálykövető magatartásra, a figyelmes 

és hatékony munkavégzésre. 

Érdeklődés kialakulása a sportjátékok iránt. Az egyéni adottságoknak és 

érdeklődésnek leginkább megfelelő sportjáték megtalálása rekreációs 

célú testedzésre, vagy a versenyszerű sportágválasztás elősegítésére. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Legalább két sportjáték választása kötelező. 

MOZGÁSMŰVELTSÉG  

Kosárlabdázás 

Labda nélküli technikai gyakorlatok: Megindulás, megállás. Futás 

közben iram- és irányváltoztatások. Felugrások egy és páros lábról. 

Alaphelyzet. Cselezés meginduláskor és futás közben. A védőtől 

való elszakadás legegyszerűbb módjai. 

Labdás technikai gyakorlatok: Labdás ügyességi gyakorlatok. 

Labdavezetések:Magas, középmagas, mély labdavezetés helyben és 

haladással, mindkét kézzel. Labdavezetéses feladatok. Hosszú- és 

rövid indulás. Megállások 1, 2 leütés után, labdavezetésből, 

sarkazás.  Megállás, sarkazás, önpasszból, ill. kapott labdával. 

Átadások-átvételek:Kétkezes mellső-, felső-, egykezes felsőátadás 

helyben és mozgás közben pattintva is. Páros-, hármas lefutás. 

Kosárra dobások: Kosárra dobás helyből egy kézzel. Fektetett dobás 

1, 2 leütésből, labdavezetésből mindkét oldalról. Fektetett dobás 

labdavezetésből, önpasszból, kapott labdával, mindkét oldalról. 

Taktikai gyakorlatok: Emberfogásos védekezés:Taposás 

alaphelyzetben. A védekezés kar- és lábmunkája. Védőmozgás, a 

védő helyezkedése. 

Képességfejlesztés 

A kondicionális képességek fejlesztése a sportjátékra jellemző 

gyakorlatokkal (futások iram- és irányváltoztatással, felugrások 

stb.). A labdás koordináció kiemelt fejlesztése: az idő, a pontosság, 

a feladat bonyolultsága és a mozgás összehangolásának kényszere 

okozta feltételek közötti feladat-végrehajtásokkal. A motoros 

képességek fejlesztésével hozzájárulás az edzettség és fittség szervi 

megalapozásához. 

Játékok, versengések 

A kosárlabdázás labda nélküli és labdás technikai készletének 

gyakorlása testnevelési játékokban. Kosárlabdajáték könnyített 

szabályokkal. Kosárra dobó versenyek, egyénileg és csapatban. 

Részvétel az iskolai mini kosárlabda bajnokságban, a 

sportágválasztás és az utánpótlás-nevelés elősegítése. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

Baleset-megelőzés a kosárlabdázás játékelemeinek szabályos és 

körültekintő végrehajtásával. A kosárlabdázás megszerettetésével és 

Matematika: logika, 

valószínűség-számítás, 

térbeli alakzatok, 

tájékozódás. 

 

Vizuális kultúra: tárgy 

és környezetkultúra, 

vizuális kommunikáció. 

 

Természetismeret: 

mechanikai 

törvényszerűségek; az 

emberi szervezet 

működése, 

energianyerési 

folyamatok. 
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a játéktudás bővítésével a fizikai rekreációra alkalmas sportok 

repertoárjának bővítése. 

 

Röplabdázás 

Labda nélküli technikai gyakorlatok: Alaphelyzet. Igazodás a 

labdához. 

Labdás technikai gyakorlatok: Alkarérintés (könnyű műanyag 

labdával, majd röplabdával): Egyéni és páros gyakorlatok. Alsó 

egyenes nyitás: A nyitás gyakorlása egyénileg és párokban. 

Kosárérintés: Egyéni és páros gyakorlatok. Kosár- és alkarérintés 

összekapcsolása, kísérletek a folyamatos és váltakozó érintésekre. 

Felső ütőérintés:egyénileg és párokban. 

Taktikai alapgyakorlatok: Nyitásfogadás csillag alakzatban. Nyitás- 

nyitásfogadás. Felállás és helyezkedés a nyitásfogadásánál. 

Képességfejlesztés 

Különböző egyensúlyi helyzetekben állás, testhelyzetek 

változtatása, a labda és a test különböző helyzeteinek 

összehangolása. Labdaütögetés a kéz és a láb különböző 

felületeivel. Fejelés labdával.  

Játékok, versengések 

A technikai elemek gyakorlása testnevelés játékokban, játékos 

feladatokban, valamint mini röplabdázásban.  

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

A röplabdajáték szabadidőben, szabadtéren, strandon is játszható 

alapvető technikai készletének, valamint egyszerűsített 

játékformáinak megismerése. 

 

Kézilabdázás 

Labda nélküli technikai gyakorlatok: Alaphelyzet; védekező és 

támadó lábmunka; megindulás-megállás; felugrás-leérkezés, 

ütközések; cselek. Irányváltoztatások; cseles, megtévesztő 

mozgások; fordulatok labda nélkül. A sáncolás, a laza és a szoros 

emberfogás technikája. 

Labdás technikai gyakorlatok: A labda fogása; guruló labda 

felvétele állóhelyben és mozgás közben. Labdavezetés mindkét 

kézzel állásban és mozgás közben, önszöktetéssel, irány-, 

iramváltással, nehezített körülmények között is. Egy- és kétkezes 

átadások helyben és mozgás közben, nehezített feltételek között is 

(kétkezes felső, mellső, pattintott; egykezes felső átadás helyben – 

kilépéssel). Labdaátvétel és -átadások: különböző irányból érkező 

labda átvétele; átadások mozgás közben különböző irányba és 

távolságra; különleges labdaátadási formák. Célba dobási 

gyakorlatok. Kapura lövések: helyből; kilépéssel; 3 lépés után; 

felugrásból; különböző lendületszerzés után; passzív, félaktív és 

aktív védővel szemben. Bedobás. Szabaddobás. Büntetődobás. 

Ütközések oktatása. Indulócsel labda nélkül és labdával. Indulócsel, 

testcsel, átadócsel, átadási csel és labdavezetés. Kapusmunka: 

Alaphelyzet; helyezkedés; védés kézzel, lábbal; kidobás; 7 méteres 

védése. 
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Taktikai gyakorlatok: 1:1; 2:1, 3.1 elleni játék. Védekezés 

emberfogással és 6:0-ás területvédekezéssel. A védő, a támadó 

helyezkedése. Egyéni védekezés: a védő helyezkedése a labda 

nélküli és a labdát birtokló támadóval szemben. Üres helyre 

helyezkedés, védőtől való elszakadás. Támadásból védekezésbe 

való visszarendeződés. Helycsere labdaátadással, labdavezetéssel. 

Lerohanások, rendezetlen védelem elleni játék. 

Képességfejlesztés 

A kondicionális képességek fejlesztése a sportjátékra jellemző 

gyakorlatokkal (pl. futások iram- és irányváltoztatással, felugrások, 

fordulatok, labdával is) a játékelemek intenzív gyakorlásával és 

mérkőzések játszásával. A labdás koordináció kiemelt fejlesztése: 

az idő, a pontosság, a feladat bonyolultsága és a mozgás 

összehangolásának kényszere okozta feltételek közötti feladat-

végrehajtásokkal. 

Játékok, versengések 

A kézilabdázás labda nélküli és labdás technikai elemeinek 

gyakorlása testnevelési játékokban és játékos feladatokban. 

Kézilabdajáték szabálykönnyítéssel mérkőzésszerűen. Részvétel az 

iskolai bajnokságban, a sportágválasztás és az utánpótlás nevelés 

elősegítése. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

A szervezet edzettségének növelése a szabadtéren különböző 

időjárási viszonyok között, a játékelemek intenzív gyakorlásával és 

mérkőzések játszásával. A kondicionális és koordinációs 

képességek fejlesztésével hozzájárulás az edzettség és fittség szervi 

megalapozásához. Baleset-megelőzés a kézilabdázás játékelemeinek 

szabályos és körültekintő végrehajtásával. A kézilabdázás 

megszerettetésével és a játéktudás bővítésével a fizikai rekreációra 

alkalmas sportok repertoárjának bővítése. 

 

Labdarúgás 

Labdás technikai gyakorlatok 

Játékos labdás feladatok 234 vagy több játékos 

együttműködésével, négyszög, téglalap vagy rombusz alakzatban, 

átadások irányának megváltoztatásával. Labdahúzogatás, -görgetés; 

haladás közben, fordulatokkal is. Labdavezetések külső és belső 

csüddel, mindkét lábbal, különböző alakzatban. Rúgás: belső 

csüddel, teljes csüddel, külső csüddel, állított labdával, mozgásból, a 

futással megegyező irányból, oldalról és szemből érkező labdával. 

Átadások (passzolások), átvételek mindkét lábbal, átadások laposan 

mozgás közben, ívelten növekvő távolságra, irányváltoztatással. 

Labdalevétel: talppal, belsővel, csüddel, combbal, mellel. 

Levegőből érkező labda átvétele belsővel. Fejelés: előre, oldalra, 

különböző irányból érkező labdával. Alapszerelés, megelőző 

szerelés, labdaátvétel megakadályozása. Egyszerű cselek. Partdobás. 

Taktikai gyakorlatok: Párharcok az 1:1 elleni játékban, 

labdaszerzés, szabályos szerelés a játékban. Szabadulás 

emberfogásból elfutással és testcsellel. Támadásból védekezésbe 

való visszarendeződés. 2:1 elleni játék. Kisjátékok: 2:1, 3:1, 4:2, 5:2 
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alkalmazása egy és két udvarra. Területvédekezés. Felállási formák 

a kispályás játékban. 

Kapusmunka: Alaphelyzet, guruló, félmagas és magas ívelt labdák 

elfogása. Kigurítás, kidobás, kirúgás állított, lepattintott labdával. 

Képességfejlesztés 

A kondicionális képességek fejlesztése a sportjátékra jellemző 

gyakorlatokkal (pl. futások előre, hátra és oldalra, irányváltással és 

fordulatokkal, labdával is; szökdelések-ugrások labda 

felhasználásával is; a játékelemek intenzív gyakorlása; mérkőzések; 

gyorsindulások különböző helyzetből, labdával is). A labdás 

koordináció kiemelt fejlesztése: az idő, a pontosság, a feladat 

bonyolultsága és a mozgás összehangolásának kényszere okozta 

feltételek közötti feladat-végrehajtásokkal. A labdás koordináció 

játékos fejlesztése a játékelemekből kiindulva (cél elérése labdával, 

célbalövés, összjáték stb.). A szervezet edzettségének növelése a 

szabadtéren különböző időjárási viszonyok között a játékelemek 

intenzív gyakorlásával és mérkőzések játszásával. A kondicionális 

és koordinációs képességek fejlesztésével hozzájárulás az edzettség 

és fittség szervi megalapozásához. 

Játékok, versengések 

A technikai és a taktikai feladatok megoldását előkészítő, valamint a 

begyakorlást segítő játékok és játékos feladatmegoldások. 

Cserefutball 34 fős csapatokkal. Játék 1 kapura 2 labdával. 2:1 

elleni játék. Kispályás labdarúgás. Labdarúgó mérkőzések. 

Részvétel az iskolai kispályás bajnokságban, a sportágválasztás és 

az utánpótlás nevelés elősegítése. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

Baleset-megelőzés a labdarúgás játékelemeinek szabályos és 

körültekintő végrehajtásával. Az életkori sajátosságokhoz igazodó 

képességfejlesztés megvalósítása, különös tekintettel a koordinációs 

képességekre. A labdarúgás megszerettetésével és a játéktudás 

bővítésével a fizikai rekreációra alkalmas sportok repertoárjának 

bővítése. A szervezet edzettségének növelése a szabadtéren 

különböző időjárási viszonyok között végzett játéktevékenységgel. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A sportjátékok játékelemeinek technikailag helyes és célszerű 

végrehajtásával kapcsolatos ismeretek, a tudatos és önálló tanulás 

segítése érdekében. 

A sportjátékok játékszabály- és taktikai alapismeretei. 

A sportjátékok elsajátítását kedvezően befolyásoló kondicionális és 

koordinációs képességek, valamint fejlesztésük alapismereti és 

egyszerű módszerei. 

Az eredményes csapatjáték feltételei és a csapatjátékos 

tulajdonságok tudatosítása.  

A sportjátékok szabadidőben is űzhető formáinak megismerése. 

Az öntevékeny játékszervezés és - vezetés alapvető ismeretei. 

A sportszerűség, a fair play szerepe, illetve a szabálykövető 

magatartás fontossága a sportjátékokban, a szabálytalanságok és a 
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durvaság elutasítása, a sportjáték mérkőzéseit kísérő negatív 

jelenségek helyes értelmezése. 

A magyar sportjátékok kiemelkedő bázisai, nemzetközi sikerei. 

A sportjátékok balesetvédelmére, a tárgyi-létesítményi feltételekre 

és a sportoló felszerelésre vonatkozó alapismeretek. 

A labda nélküli és labdás egyszerű bemelegítés elvei és módszerei. 

A testnevelési játékok széles repertoárjának ismerete a sportjátékok 

technikai és taktikai készletének elsajátításához és az öntevékeny 

szabadidős tevékenységek szervezéséhez.  

A sportjátékok iránti érdeklődés kialakulása és megszilárdulása az 

egyéni adottságoknak és érdeklődésnek leginkább megfelelő 

sportjáték megtalálása rekreációs célú testedzésre, vagy a 

versenyszerű sportágválasztás elősegítésére. 

A fent megnevezett tananyagtartalmat megemelt óraszámban 

gyakoroljuk. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Védőtől való elszakadás, hosszú és rövid indulás, sarkazás, önpassz, 

fektetett dobás, emberfogásos védekezés, kétkezes mellső átadás, mini-

kosárlabdázás, szabálykövető magatartás. Ütközés, testcsel, sáncolás, laza 

és szoros emberfogás, bedobás, szabaddobás, büntetődobás, üres helyre 

helyezkedés, fair play. Játékelemek, labdaátadás, labdaátvétel, 

labdahúzogatás, labdagörgetés, csüd, megelőző szerelés, dekázás, 

partdobás, kigurítás-kirúgás, kispályás labdarúgás, összjáték, aranycsapat. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Atlétikai jellegű feladatok 

Órakeret 

20 óra 

+19 óra+ 

9 óra 

Előzetes tudás 

A futó-, ugró- és dobóiskolai gyakorlatok ismerete, precizitásra 

törekedve történő végrehajtása, változó körülmények között. 

A 3 lépéses dobóritmus ismerete. 

A különböző intenzitású és tartamú mozgások fenntartása játékos 

körülmények között, illetve játékban. 

Tartós futás egyéni tempóban, akár járások közbeiktatásával is.  

A Kölyökatlétikával és/vagy a játékos feladatokkal kapcsolatos 

élmények kifejezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az atlétikai cselekvésminták elsajátítása, illetve azok alkalmazása az 

egyéni adottságoknak megfelelően. 

Törekvés az atlétikai versenyszámok technikájának elsajátítására és a 

teljesítménynövelésre. 

Fejlődés elérése a kondicionális képességek terén, különös tekintettel az 

aerob állóképességre-, valamint az alsó- és felső végtag dinamikus 

erejére.  

A tartós futás technikájának optimalizálása, és az egyénhez igazított 

sebesség kialakulása.  

Kitartás és igyekezet a motoros képességfejlesztésben, valamint a tartós 

munkavégzésben.  

Érdeklődés az atlétika sportág iránt.  
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Tehetséggondozás a versenysport iránt érdeklődők számára.   

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Futások, rajtok 

Lassú futás tempóváltással, közbeiktatott feladatokkal. Futóiskolai 

gyakorlatok. Akadályfutás. (A szabadban természetes akadályok, a 

teremben tornaszerek leküzdése.) Közepes iramú futás. Iramfutások 

lendületesen, természetes mozgással. Állórajt, térdelőrajt. Rajtok-

indulások különböző kiinduló helyzetből. 

Vágtafutások, gyorsfutások irányváltoztatással, különféle színtereken. 

Repülő és fokozó futások 3040 m-en. Vágtafutások 2030 m-en. 

Váltófutás, egykezes alsó váltás. Tartós futás a táv növelésével és a 

távnak megfelelő iram megválasztásával. 

 

Szökdelések, ugrások: 

Szökdelő és ugróiskolai gyakorlatok. Helyből távolugrás, 

folyamatosan is. Távolugrás guggoló vagy lépőtechnikával, 814 

lépés nekifutásból az elugrás helyzetét tartva, elugró sávból. 

Magasugrás: 68 lépésről átlépő technikával nyújtott vagy hajlított 

lábbal; magasugróversenyek. 

 

Dobások:  

Dobóiskolai gyakorlatok: dobások és lökések különböző kiinduló 

helyzetből tömött labdával, helyből és 34 lépéses lendületből. 

Dobások és lökések különböző célba, különböző labdával. 

Vetőmozgás füles labdával célba (sáv, zóna) helyből és negyed 

fordulattal. Kislabdahajítás célba és távolba nekifutással. Súlylökés 

helyből. 

 

Képességfejlesztés 

Az ideg-izom kapcsolat javítása futóiskolai gyakorlatokkal. Reagáló 

képesség, reakciógyorsaság fejlesztése és felgyorsulási képesség 

fejlesztése rajtgyakorlatokkal. Gyorskoordinációs képességek 

fejlesztése különböző sebességgel végzett futásokkal. Aerob 

állóképesség fejlesztése, a kitartó futás távjának fokozatos 

növelésével és a távnak megfelelő egyéni iram kialakításával. 

Mozgásátállítódás képességének fejlesztése akadályfutásokkal. 

Kinesztétikus differenciáló képesség fejlesztése iramváltásos futással. 

A láb dinamikus erejének növelése ugróiskolai gyakorlatokkal. A 

dinamikus láberő és a ritmusérzék növelése ugrókötél-gyakorlatokkal. 

 

Játékok, versengések 

Az atlétikai versenyszámok elsajátítását és begyakorlását segítő 

játékos feladatmegoldások, testnevelési játékok és  versenyek. 

Rajtversenyek. Futóversenyek 60 m-es távon, térdelő rajttal. 

Váltóversenyek. Helyből távolugró versenyek. Távol- és magasugró 

versenyek. Kislabdahajító versenyek helyből és nekifutással. Súlylökő 

versenyek. Célba dobó versenyek. 

Ének-zene: ritmus-

gyakorlatok, ritmusok. 

 

Természetismeret: 

energianyerés, 

szénhidrátok, zsírok, 

állóképesség, erő, 

gyorsaság. 

 

Földrajz: 

térképismeret. 

 

Informatika: 

táblázatok, 

grafikonok. 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 

 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

A tartós futás technikájának optimalizálása, valamint az egyénhez 

igazított tartós futás sebességének kialakítása - a szabadidőben 

végzett önálló gyakorlás elősegítése érdekében. A szabadidőben és 

különböző terepen végzett tartós futások, kocogások előtti bemelegítő 

gyakorlatok elsajátítása. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A tartós futás, a gazdaságos vágtamozgás és az irambeosztással 

kapcsolatos alapismeretek. 

El- és felugrásoknál az erőteljes kar- és láblendítés jelentősége.  

A nekifutás sebességének és az el-, illetve felugrás nagysága közti 

kapcsolat.  

Különböző eszközökkel különböző célba történő dobások célszerű 

végrehajtásával kapcsolatos ismeretek. 

A szabad levegőn rendszeresen végzett tartós futások szerepe az 

edzettség és a fittség kialakításában. 

A fejlesztő folyamat során alkalmazott játékok, játékos 

feladatmegoldások céljának és jelentőségének tisztázása az atlétikára 

jellemző cselekvésminták elsajátításában. 

Az alapvető versenyszabályok ismerete és betartása. 

Törekvés a tanulók önmagukhoz viszonyított teljesítményének 

emelésére, egymás teljesítményének elismerése. 

Az aerob jellegű futások jelentősége az egészség megőrzésében. 

Ismeretnyújtással érdeklődés felkeltés a rendszeresen végzett tartós 

futások iránt.  

A fent megnevezett tananyagtartalmat megemelt óraszámban 

gyakoroljuk 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Állórajt, térdelőrajt, vágtafutás, tartós futás, váltófutás, egykezes alsó 

váltás, aerob állóképesség, futóiskolai gyakorlatok, irambeosztás, el- és 

felugrás, hajítás, lökés, edzettség. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Torna jellegű feladatok  

Órakeret

29 óra 

Előzetes tudás 

Az alapvető hely- és helyzetváltoztató, valamint manipulatív mozgások 

célszerű, folyamatos és magabiztos végrehajtása. 

Alapvető tornaelemeket tartalmazó gyakorlat önálló bemutatása. 

A szekrényugrásoknál többnyire nyújtott karú támasz. 

Az egyensúly megtartása fordulatok, dinamikus kar-, törzs- és 

lábgyakorlatok közben. 

A mászókulcsolás egyéni adottságoknak és képességeknek megfelelő 

végrehajtása.  

Egyénileg, párban és csoportban végzett ritmikus mozgásokban a zene 

követése fokozódó sikerességgel. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A motorikus cselekvésbiztonság fejlődése a torna jellegű 

feladatmegoldásokban.  

Igényesség az esztétikus test iránt és a „tornászos” mozgás elsajátítására. 

Fejlődés a torna jellegű feladatmegoldások szempontjából kiemelt 

motoros képességek terén, különös tekintettel a test erejére, az ízületi 

mozgékonyságra, az izomérzékelésre, a téri tájékozódó és az 

egyensúlyozó képességre.  

Törekvés a kreativitásra, az improvizációra és az önkifejezésre a torna 

jellegű feladatmegoldásokban.  

A reális testkép és a testtudat kialakulása.  

Az izmok, izomcsoportok erejének növelését és nyújtását szolgáló 

módszerek/gyakorlatok megismerése. 

A balesetvédelmi ismeretek tudatos alkalmazása, az együttműködés az 

egymás iránti segítőkészség kinyilvánítása.  

Érdeklődés kialakulása a torna jellegű feladatmegoldások iránt, a 

rendszeres fizikai aktivitás mozgásválasztékának bővítésére, illetve a 

versenysport iránt érdeklődők tehetséggondozása céljából. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Torna 

A talajtorna és legalább egy tornaszer választása kötelező. 

Támaszhelyzetek, támaszgyakorlatok: Akadályokon fel-, át- és 

lemászások, kúszások. Támlázások különböző irányokban, különböző 

szereken. Mellső fekvőtámaszban karhajlítás, nyújtás. 

Gurulóátfordulások előre-hátra, különböző testhelyzetekből, 

különböző testhelyzetekbe, sorozatban is. Zsugorfejállás. Fejállás, 

különböző lábtartásokkal. Fejállásból gurulóátfordulás előre, 

különböző testhelyzetekből, különböző testhelyzetekbe. Fellendülés 

kézállásba, bordásfalnál. Fellendülés kézállásba és gurulóátfordulás. 

Spárgakísérletek. Mérlegállás. Hanyattfekvésből emelés hídba. 

Tigrisbukfenc. Kézen átfordulás oldalt, mindkét irányba. Összefüggő 

talajgyakorlat. Keresztbe állított ugrószekrényen (24 rész): 

felguggolás és homorított leugrás; zsugorkanyarlati átugrás, guggoló 

átugrás; huszárugrás. Hosszába állított ugrószekrényen (24 rész): 

felguggolás és homorított leugrás; felguggolás és gurulóátfordulás 

előre; gurulóátfordulás előre ugródeszkáról történő elrugaszkodással; 

felguggolás és leguggolás, felguggolás és leterpesztés. Alacsony 

gerendán: felguggolás és homorított leugrás; felguggolás és 

terpesztéssel leugrás. Gerendán: támaszhelyzeten át, fel- és leugrás. 

Függéshelyzetek és függésgyakorlatok: Változatos feladatok 

függőszereken függőállásban, függésben, fekvő függésben. 

Bordásfalon függésben haladás oldalt, felfelé és lefelé. Függésben 

húzódzkodások. Kötélmászás, mászókulcsolással. Érintő magas 

gyűrűn fiúknak: függésben térd- és sarokemelések; alaplendület 

függésben; zsugorlefüggés; lefüggés; fellendülés lebegő függésbe; 

ereszkedés hátsó függésbe; hátsó függésből emelés lebegőfüggésbe; 

függésben lendület hátra, homorított leugrás. Gyűrűn: hátsó függés; 

függésben lendület hátra, homorított leugrás, fellendülés lebegő 

Természetismeret: az 

egyszerű gépek 

működési 

törvényszerűségei, 

forgatónyomaték, 

lökőerő, reakcióerő, 

hatásidő, egyensúly, 

tömeg, középpont. 

 

Vizuális 

kultúra:reneszánsz, 

barokk. 

 

Erkölcstan: társas 

viselkedés, önismeret, 

énkép, jellem, média, 

önreflexió, kooperatív 

munka. 

 

Ének-zene: ritmus és 

tempó. 
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függésbe. Lányoknak: lendületek előre-hátra; fellendülés 

lebegőfüggésbe; zsugorlefüggés. 

Egyensúlyozó gyakorlatok: Egyensúlyozó járások és játékos feladatok 

gerendán, ferde padon, fordulatokkal, szerek hordásával. Alacsony 

gerendán (lányoknak): érintőjárás, hármaslépés, fordulatokkal és 

szökdelésekkel is. Mérlegállás. Függőleges repülés lábterpesztéssel. 

Képességfejlesztés 

Koordinációs képességek fejlesztése egyszerű talajgyakorlati elemek 

végrehajtásával, azok kombinálásával, valamint az ugrószekrény és a 

gyűrű alkalmazásával (téri tájékozódó-, mozgásátállítódás képesség, 

ritmusérzék). Egyensúlyérzékelés fejlesztése alacsony gerendán 

végrehajtott statikus és dinamikus gyakorlatokkal. A váll, a kar és a 

törzs erejének fokozott erősítése támaszhelyzetben, valamint függésben 

végzett gyakorlatokkal. 

Játékok, versengések 

Játékos és utánzó feladatokkal ügyesség- és erőfejlesztés. Akadály- és 

váltóversenyek a tornaszerek felhasználásával. Összefüggő 

talajgyakorlat (fiúk-lányok), valamint gerendagyakorlat (lányok) 

önálló összeállítása, bemutatása a társak pontozásával. 

Tehetséggondozás a torna sportágban tehetségesekkel versenyeken 

való részvétellel. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

A szervrendszerek sokoldalú alkalmazkodásának elősegítése a torna 

jellegű feladatmegoldásokkal. A saját testtömeg mozgatásával, 

valamint a különböző támaszban és függésben végzett gyakorlatokkal 

a test izmainak arányos fejlesztése, a helyes testtartás 

kialakításának/megtartásának biztosítása. A cselekvésbiztonság 

növelésével a mindennapi életben történő biztonságos cselekvések 

elősegítése. A gyakorlás biztonságos körülményeinek megteremtése. 

 

Ritmikus gimnasztika (lányoknak) 

Előkészítő mozgások: RG-re jellemző tartásos és mozgásos 

gyakorlatelemek (kar- és törzsívek, kar- és törzshullámok stb.). 

Fő mozgások: Testsúlyáthelyezések különböző irányokba, különböző 

kar- és törzsmozgásokkal kombinálva. Járások: alapforma, guggoló, 

lábujjon-, sarkon-, külső talpélenjárás, érintő-, hintajárás. Járások 

láblendítéssel, térdemeléssel, sarokemeléssel; hajlított járás, különböző 

kar- és törzsmozgásokkal kombinálva, különböző irányba, 

fordulatokkal is. Ritmizált lépések: keringő-, ridalépés, zárt és nyitott 

hármaslépés, váltólépés egyszerű formái különböző kar-, ill. 

törzsmozgásokkal, fordulatokkal kombinálva. Futások: alapforma, 

térdemeléssel, sarokemeléssel, ollózó-, harántterpesztéssel – 

különböző kar-, ill. törzsmozgásokkal, fordulatokkal kombinálva. 

Szökdelések: térdemeléssel, sarokemeléssel, harántterpesztéssel, 

oldalterpesztéssel, őztartással, lábkeresztezéssel, fordulattal, 

galoppszökdelés, szökdelés őztartással, szökdelő hármaslépés, 

koppantó szökdelés, indiánszökdelés – különböző kar-, ill. 

törzsmozgásokkal, fordulatokkal kombinálva. Ugrások: 

ugrássorozatok, hajlított olló, olló, őz, hajlított őz, terpeszugrás, 

bicskaugrás, összeugrások térd- és láblendítéssel. Egyensúlyozás: 
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lábujjon térdemeléssel előre, oldalra; hajlított lábemeléssel hátra 

(attitude). Forgások: lépőforgás (tour chaine), egyszerű fordulatok, 

forgások egy lábon. 

Kötélgyakorlatok: rövidkötél-gyakorlatok, lendítések, lengetések, 

körzések, nyolcas körzések, áthajtások, keresztáthajtások, dobások-

elkapások, testre csavarások, talajra ütések, pörgetések, különböző 

irányokban és síkokban kötve egyszerű testtechnikai elemekkel. 

Képességfejlesztés 

Az ízületi mozgékonyság, a ritmus-, a reagáló-, az egyensúlyozó 

képességek fejlesztése. A törzs-, láb-, csípőízület-hajlítók és -feszítők 

dinamikus-statikus erejének növelése. Az improvizációs képesség, a 

kreativitás és az esztétikai érzék fejlesztése. Nyújtó, erősítő hatású, 

állóképességet, mozgáskoordinációt, ritmusérzéket, ízületi 

mozgékonyságot fejlesztő célgimnasztikai szabad-, bordásfal-, 

zsámoly-, rövidkötél-gyakorlatok.  

Játékok, versengések 

Átfutások, átugrások oszlopban kötél felhasználásával Páros 

gyakorlatok kötéllel. Játékok-feladatok hárman egy kötéllel. Egyéni és 

páros versengések kötél áthajtásokkal, különböző feladatokkal. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

Prevenciós funkciók betöltése aerob munkavégzéssel, valamint az 

egészséget szem előtt tartó gyakorlatok jártasság szintű elsajátításával, 

a testtartásért felelős izomcsoportok fejlesztésével. Új, szabadidőben is 

gyakorolható testedzési formák megismerése által hozzájárulás az 

egészségmegőrző szokásrendszer megalapozásához. 

 

Aerobik (lányoknak és fiúknak) 

Alapállás; 

24 ütemű alaplépések (Low-impact): járás (march), sarokérintés (heel 

dig), támadólépés (lounges), lábujjérintés (toe touch), kitörés (squat), 

térdlendítés (knee lift), saroklendítés (leg curl), lép-zár-lépés (step-

touch), keresztlépés (grapevine), A-lépés (A step), V-lépés (V step), 

bokszlépés (boksz step), mambo, csa-csa-csa, sarkonfordulás (pivot-

turn), oldallendítés (side kick), lábszárlendítés (flick kikc), láblendítés 

(leg kick); 

2-4 ütemű alaplépések (Hi-impact): futás (jog), térdlendítés 

szökkenéssel (jumping knee lift), saroklendítés szökkenéssel (jumping 

leg curls), oldallendítés szökkenéssel (side kick), lábszárlendítés 

szökkenéssel (flick kick), terpesz-zár (jumping jack), sasszé (chasse), 

harántszökdelés (ski-run); 

Zenére történő mozgásokaerobik alaplépésekkel: egyszerű alaplépések 

magas ismétlésszámmal, karmunkával; alaplépések variálása-

kombinálása (haladással, karmunkával); alaplépések összekapcsolása; 

4x8 ütemű egyszerű koreográfia (basic); szimmetrikus koreográfia. 

Képességfejlesztés  

Ritmusképesség-fejlesztés: egyszerű közismert zene ütemének 

kitapsolása minden ütemre, minden 1. ütemre, 1. és 5. ütemre stb., 

duplázva. Csoportok különböző módon jelzik az ütemeket (1. csoport 

tapsolja az 1. és a 2. ütemet, a 2. csoport dobbantja a 3. és a 4. ütemet 

stb.). Helyben járás közben tapsolás, duplázva stb. Az egészséget szem 
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előtt mozgásanyag elsajátítása során a kondicionális és koordinációs 

képességfejlesztéssel hozzájárulása a fittség szervi megalapozásához 

Aerob munkavégzéssel az aerob állóképesség fejlesztése. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

Prevenciós funkciók betöltése aerob munkavégzéssel, valamint az 

egészséget szem előtt tartó gyakorlatok jártasság szintű elsajátításával, 

a testtartásért felelős izomcsoportok fejlesztésével. Új, szabadidőben is 

gyakorolható testedzési formák megismerése által hozzájárulás az 

egészségmegőrző szokásrendszer megalapozásához. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A tornajellegű feladatmegoldások kulcsmozzanatai. 

Az életkorhoz és a fejlesztési folyamathoz igazított torna szaknyelve. 

Ismeretek a szerek, eszközök biztonságos használatáról, a 

segítségnyújtásról és a biztosításról. 

A tornajellegű feladatok sikeres megoldásához szükséges alapvető 

kondicionális és koordinációs képességek. 

A szenzitív életkorhoz igazított erőfejlesztő gyakorlatok helyes 

végrehajtására vonatkozó ismeretek. 

Osztálykeretben rendezett tornaversenyek rendezésével, 

lebonyolításával kapcsolatos alapismeretek. 

A kiemelkedő teljesítmény és az egyéni képességekhez viszonyított 

teljesítményfejlődés elismerése. 

A balesetmentes gyakorlás szabályainak betartása és betartatása. A 

feladat-végrehajtások során segítségnyújtás egymásnak. 

Az RG- és az aerobikgyakorlatok helyes, az egészséget szem előtt 

tartó kivitelezésének alapismeretei. 

A helytelen gyakorlat végrehajtása következményeinek tudatosulása. 

Az aerob munkavégzés lényege, és az állóképesség fejlesztésében 

betöltött szerepe. 

A helyes testtartásért felelős izmok-izomcsoportok erejének 

növelésére és nyújtására vonatkozó alapismeretek. 

Az ellenjavallt, károsodásokat okozó gyakorlatok elkerülése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tornászos testtartás, támlázás, tigrisbukfenc, kézenátfordulás, 

zsugorkanyarlati átugrás, guggoló átugrás, huszárugrás, alaplendület 

függésben, zsugorlefüggés, lefüggés, lebegőfüggés, összefüggő gyakorlat, 

segítségnyújtás, biztosítás, tornaverseny, pontozás. 

RG, hintajárás, keringőlépés, ridalépés, hármaslépés, olló, őzugrás, 

terpeszugrás, bicskaugrás, lépőforgás. 

Aerobik, fitnesz aerobik, aerob munkavégzés, támadólépés, kitörés, A-

lépés, V-lépés, bokszlépés, mambó, csa-csa-csa.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Alternatív környezetben űzhető sportok 

Órakeret 

23 óra  

Előzetes tudás 
Néhány szabadidős mozgásforma alaptechnikai elmeinek végrehajtása 

és szabályainak ismerete. 
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Az alternatív sportok sporteszközeinek biztonságos használata 

játéktevékenységekben. 

A természeti környezetben történő sportolás néhány egészségvédelmi és 

környezettudatos viselkedési szabályainak ismerete. 

Az időjárási körülményeknek megfelelően öltözködés.  
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A helyi tárgyi feltételek függvényében választott sportági mozgásokkal 

elérhető célok. 

A szabadidőben jól hasznosítható sportágakban gyakorlottság szerzése. 

A szabadtéren különböző időjárási viszonyok között végzett 

tevékenységekben aktív részvétel. 

A szervezet edzettségének növelése. 

Az egészséges életmód iránti igény erősítése. 

A szabadban végzett testedzés jelentőségével, valamint a személyi és 

környezeti tisztasággal kapcsolatos ismeretek bővítése. 

A testneveléssel és a sporttal kapcsolatos pozitív beállítódás erősítése. 

Az alternatív környezetben végzett sporttevékenységek viselkedési és 

magatartási normáinak betartása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A helyi tantervben rögzített választás szerint legalább négy, az 

évszaknak megfelelő és a helyi személyi és tárgyi 

körülményekhez, feltételekhez igazodó fizikai aktivitás: feladatok 

és játékok havon és jégen; siklások, gördülések, gurulások, 

gurítások különféle eszközökkel; hálót igénylő és háló nélküli 

labdás sportok, játékok; labdás játékok különféle labdákkal ; 

falmászás; íjászat, lovaglás, :, karate, nordic-walking, vívás. Egyéb 

szabadidős mozgásos, táncos tevékenységek. 

Egy – a helyi tantervben leírható – lehetséges választás mintáját 

képző négy aktivitás mozgásműveltségi anyaga: 

Frizbi  

Dobások párokban, csoportokban (57 fő), állóhelyben, majd 

mozgásban és helycserékkel. Folyamatos passzolások. 

Nyitások meghatározott távolságra. Célbadobások a koronggal a 

zónába.  

Védekező mozgások, ugrások, elkapások. 

 

Tájfutás 

A térkép. A térképi ábrázolás. A térképek típusai. A természetjárás 

fontosabb térképtípusai. Város- és parktérképek. Útvonaltervezés a 

várostérképen. 

Túra a városban – csoportokban. Felkészülés a túrára: tervkészítés, 

a szükséges tárgyak összeírása stb. Túra jelzett turistautakon. A 

térkép követése tanári irányítással. 

Az iránytű és a tájoló. A tájolás. Távolságmérések a térképen. 

Távolságmérési gyakorlatok. Városi túra tervezése és önálló 

feladat megoldása. Turista- és tájfutó térképek jelrendszere. Túra 

tervezése: menetrend, távolságmérések, menetidő-megállapítás stb. 

Tájékozódás a terepen (gyakorlatok az iskola környékén). 

Terepgyakorlatok – vezetővonal-követés gyakorlása tájfutó 

térképpel közösen, majd kisebb csoportokban, futással. A 

tájékozódási ismeretek bővítése és rendszerezése. Önálló 

feladatmegoldást igénylő tevékenységre történő felkészítés. 

 

Természetismeret:időjárás

i ismeretek, tájékozódás, 

térképhasználat; 

gravitáció, szabadesés, 

forgómozgás; az emberi 

szervezet működése. 
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Korcsolyázás 

Gyakorlatok jégre lépés előtt: állások egy lábon, guggolások, 

törzshajlítások; járások, lépések előre, hátra, oldalra. 

Jéghez szoktatás: esés-felállás; gimnasztikai gyakorlatok 

palánkfogással és a palánk fogása nélkül; harántcsúszások előre, 

hátra. 

Egyenes korcsolyázás: alapállás; két lábon siklás előre, hátra 

(palánk fogással is); halacska (palánk fogással); halacska két 

lábon, egy lábon; halacska váltott lábon; lökés egy lábon. 

 

Alpesi síelés 

Alapmozgások a lécen: lábemelgetések; lépések oldalra, körben; 

térdrugózások, csúszó lépések; lépcsőzés. 

Rézsút siklás: mély, középső és emelt helyzetben; lábemelgetéssel. 

Egyenes siklás az alaphelyzet felvételével. 

Hóeke, hóekeívelés: különböző sugarú, sebességű ívek; hóekeívek 

összekapcsolása, hóekeívelések botkerüléssel.  

Hóekeíveléstől a párhuzamos lendületig: rézsútsiklásban a 

lécvégek völgyirányba fordítása; lendület a hegy felé, a fékezés 

megtanulása. Hóekelendület. Hóekeívelések kapuk között, 

növekvő sebességgel, a lécek által bezárt szög fokozatos 

csökkentésével. A támasztás gyakorlása: hegylábas támasztott 

lendület; támasztott lendület kétoldali támasszal; völgylábas 

támasztott lendület. Botozás tanulása, botozás a hegysíléc 

melléforgatásának segítésére. Párhuzamos lendület, lécfordítás 

páros lábbal és botozással. 

 

Képességfejlesztés 

A szabadidőben jól űzhető sportágak gyakorlásával a kondicionális 

és koordinációs képességek fejlesztése.  

 

Játékok, versengések 

„Cicajáték” koronggal. Siklóverseny; „gyűjtögető”; baglyos játék. 

„Rollerezés” – egy léc felcsatolásával, vonalban, párokban. Siklás 

„alagútban”. Váltóversenyek tárgyak felemelésével, illetve 

lerakásával. Hóekeívelések párokban, egymás mellett és mögött. 

Váltóverseny, egyéni és csapat célba dobó verseny koronggal, 

mérkőzések. Versenyek meghatározott távon. Ügyességi 

versenyek. Szlalom verseny kapuk között, hóekeíveléssel. 

 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés  

Szabadidőben, különböző évszakokban, egyénileg, csapatban, 

formális és informális kertek között űzhető új testedzési formák 

jártaság szintű elsajátítása. Az edzettség növelése az alternatív 

környezetben űzhető sportok által. A sportági mozgásformák 

technikailag helyes elsajátítására törekvéssel a balesetek 

megelőzése. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 

A különböző időjárási körülményekhez és sportágakhoz igazodó 

bemelegítés. 

A válsztott aktivitáshoz köthető baleset-elhárítási ismeretek.  

Az választott mozgásrendszer játékszabályainak ismerete és 

alkalmazása.  

A szabadban és különböző évszakokban végzett testedzés 

egészségre gyakorolt hatásai. 

Környezettudatos viselkedés ismeretei és betartása. 

Az időjárásnak és a sportolási formának megfelelő öltözék 

tudatosítása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A választott aktivitásoknak megfelelő fogalmak. A közölt minta esetén: 

frizbi, korong, zóna, Spirit of Games, tájfutás, természetjárás, 

térképtípusok, egyenes korcsolyázás, alpesi síelés, rézsút siklás, hóeke, 

hóekeívelés, párhuzamos lendület, sportszerűség, sí-KRESZ. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei akét 

évfolyamos ciklus 

végén 

Természetes és nem természetes mozgásformák  

A gyakorláshoz szükséges alakzatok öntevékeny gyors kialakítása. 

Öntevékeny részvétel a szervezési feladatok végrehajtásában. 

A bemelegítésre, a sokoldalú előkészítésre, valamint a 

képességfejlesztésre alkalmas mozgásformák, gyakorlatok folyamatos, 

pontosságra törekvő és megfelelő intenzitású végrehajtása. 

810 gyakorlattal önálló bemelegítés végrehajtása. 

A tanévben alkalmazott gimnasztika alapvető szakkifejezéseinek ismerete. 

A testtartásért felelős izmok tudatos, koncentratív fejlesztése. A 

biomechanikailag helyes testtartás kialakítása. 

 

Relaxációs módszerek alkalmazásával a feszültségek önálló szabályozása. 

A bemelegítés és a levezetés szempontjainak ismerete. 

 

Úszás és úszó jellegű feladatok 

Választott úszásnemben készségszintű, egy másikban 150 méteren 

vízbiztos folyamatos úszás. 

Intenzív úszásra törekvés rövidtávon. 

Fejesugrás és folyamatos taposás a mélyvízben.  

Az úszással összefüggő balesetvédelmi utasítások, valamint az uszoda, 

fürdő viselkedési szabályainak betartása. 

Ismeretek az úszástudás, a vízbiztonság szerepéről az egészség 

megőrzésében és az életvédelemben. 

Külső visszajelzés információinak elfogadása és hasznosítása a különböző 

úszásnemek gyakorlásánál. 

 

Sportjátékok 

A sportjátékok technikai és taktikai készletének elsajátítása, ezek 

alkalmazása testnevelési játékokban, játékos feladatokban és a 

sportjátékban. 

Törekvés a játékelemek (technikai, taktikai elemek) pontos, eredményes 

végrehajtására és tudatos kontrollálására. 
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A sportjátékok játékszabályainak ismerete és alkalmazása. 

Szabálykövető magatartás, önfegyelem, együttműködés kinyilvánítása a 

sportjátékokban. 

Részvétel a kedvelt sportjátékban a tanórán kívüli sportfoglalkozásokon 

vagy egyéb szervezeti formában. 

 

Atlétika jellegű feladatok 

A tanult futó-, ugró-, dobógyakorlatok jártasság szintű elsajátítása. 

A rajtok végrehajtása az indítási jeleknek megfelelően.  

A vágta és a tartósfutás technikájának végrehajtása a mozgásmintának 

megfelelően. 

Ugrásoknál a nekifutás távolságának és sebességének kialakítása 

tapasztalatok felhasználásával.  

A kislabda-hajító technika képességeknek megfelelő elsajátítása.  

A kar- és láblendítés szerepének ismerete az el- és felugrások 

eredményességében. 

Az atlétikai versenyek alapvető szabályainak ismerete.  

Szervezési feladatok vállalása a tanórai versenyek lebonyolításában. 

 

Torna jellegű feladatok  

A testtömeg uralása nem szokványos támaszhelyzetekben és 

támaszgyakorlatokban – szükség esetén segítségadás mellett. 

A tanult akadályleküzdési módok és feladatok biztonságos végrehajtása. 

A dinamikus és statikus egyensúlygyakorlatok végrehajtása a képességnek 

megfelelő magasságon, szükség esetén segítségadás mellett. 

Talaj-, illetve gerendagyakorlat önálló összeállítása. 

Az aerobik alaplépések összekapcsolása egyszerű kartartásokkal és 

kargyakorlatokkal. 

Az alaplépésekből 24 ütemű gyakorlat végrehajtása helyben és 

haladással, zenére is. 

A ritmikus sportgimnasztika egyszerű tartásos és mozgásos 

gyakorlatelemeinek bemutatása.  

A járások, ritmizált lépések, futások és szökdelések technikailag 

megközelítően helyes végrehajtása.  

A gyakorlatvégzések során előforduló hibák elismerése és a javítási 

megoldások elfogadása.  

A balesetvédelmi utasítások betartása. 

Segítségnyújtás a társaknak. 

 

Alternatív környezetben űzhető sportok 

A tanult alternatív környezetben űzhető sportágak alaptechnikai 

gyakorlatainak bemutatása. 

A sportágak űzéséhez szükséges eszközök biztonságos használata. 

A természeti és környezeti hatások és a szervezet alkalmazkodó képessége 

közötti összefüggés ismerete. 

A természeti környezetben történő sportolás egészségvédelmi és 

környezettudatos viselkedési szabályainak elfogadása és betartása.  

A mostoha időjárási feltételek mellett is aktív részvétel a foglalkozásokon. 

 

Önvédelmi és küzdőfeladatok 
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Az alapvető önvédelmi fogások és eséstechnikák elfogadható bemutatása, 

különös tekintettel a tompítási technikákra, Grundbirkózásban az 

alaphelyzetek, a kitolás és a kihúzás végrehajtása. 

A dzsúdó elemi guruló- és esés gyakorlatainak bemutatása. 

Jártasság néhány önvédelmi fogásban. 

A test-test elleni küzdelmet vállalása. 

Belátása annak, hogy a küzdősportok nem az agresszió eszközei. 

Érzelmek és az esetleges agresszió szabályozása. 

Mások teljesítményének elismerése. 

A feladatok végrehajtásában aktivitásra törekvés. 

A tanult önvédelmi és küzdő jellegű feladatok szabályainak ismerete és 

alkalmazása. 

 

 

 

 

 

 

ÉNEK-ZENE kerettanterv 

A változat 

 

 

Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb céljai megismertetni a gyermekeket az éneklés és a 

zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez, 

megértéséhez és élvezetéhez. Ezeknek a céloknak az elérését segíti a kiválasztott repertoár. 

Az iskolai ének-zene tanulás várt eredménye: a zenei gyakorlat és a zenehallgatás során 

a tanulók széles körű élményeket szereznek, amely segíti őket eligazodni a körülöttük lévő 

sokszínű zenei világban. 

Az iskolai zenepedagógiai munka Kodály Zoltán alapelveire épül, az aktív éneklést és 

zenélést szorgalmazza, tradicionális népzenén és igényes műzenén alapul. A zenei 

hallásfejlesztés a relatív szolmizáció segítségével történik. A klasszikus remekművek értő 

befogadása fejleszti az érzelmi intelligenciát. 

A kerettantervben feltüntetett anyagon keresztül a tanulók megismerik népzenénk és 

más népek zenéje, nemzeti zenei kultúránk és a klasszikus zene, a jazz, valamint a populáris 

műfajok igényes szemelvényeit. A zenepedagógiai munka a tanulók részben az iskolában, 

részben az iskolán kívül szerzett zenei tapasztalataira, zenei élményeire, illetve adott esetben 

zenei gyakorlatára épül, s ezáltal ösztönzi őket énekkarokban és házi zenélésben való aktív 

részvételre. 

Az iskolai ének-zene óra elsősorban nem ismeretszerzésre való, hanem a pozitív zenei 

élmények és gyakorlati tapasztalatok megszerzésére. 

Az ének-zene tanítása során a fejlesztési célok nem válnak szét élesen órakeretre, 

tananyagegységekre. A megjelölt órakeretek a tevékenységek egymáshoz viszonyított arányát 

jelölik. Minden órán sor kerül éneklésre, folyik a növendékek zenei generatív készségének 

fejlesztése, zenét hallgatnak. Ezt segíti a minden órán megjelenő felismerő kottaolvasás és a 

befogadói kompetenciák fejlesztése. A fejlesztési célok a tanítás során mindig az előző 

ismeretanyagra, elért fejlesztésre építve, komplex módon jelennek meg. 

 

A tantárgy fejlesztési céljai a következők: 
 Zenei reprodukció 

 Éneklés 
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– Az iskolai ének-zenei nevelés elsődleges élményforrása a közös éneklés és az 

elmélyült zenehallgatás. Az ének-zene órán tanult zenei anyag egy részét 

énekléssel és kreatív zenei gyakorlatokkal készítik elő, illetve sajátítják el. 
– Az énekórai műhelymunkát kórus egészíti ki, amely közösségformáló erőt 

képvisel. Cél, hogy a kóruséneklés örömét a tanulók a hétköznapok számos 

területén megoszthassák másokkal. (Pl. közös éneklés a kirándulásokon, baráti 

összejöveteleken, közösségi alkalmakon, saját koncertek szervezése 

hozzátartozóknak, ismerősöknek.) 
– Az énekes anyag egy része mindvégig a magyar népdal marad, a 3. osztálytól 

kezdve a klasszikus zenei szemelvények száma növekszik, s a 7. osztálytól 

kezdve kiegészül a jazz és az igényes populáris zene válogatott szemelvényeivel 

– elsősorban a befogadói hozzáállás különbségeinek érzékeltetése és a zenei 

minőség iránti érzékenység fejlesztése céljából, amely műfaji határoktól 

függetlenül értelmezhető. 

 Generatív és kreatív készségek fejlesztése 

– A generatív – létrehozó, alkotó – készségek és képességek fejlesztésének célja, 

hogy a tanulók a megszerzett zenei tapasztalatokat alkalmazni tudják és azokkal 

képesek legyenek újat alkotni. A generatív tevékenységek, amelyek a kreativitás 

fejlesztése szempontjából nélkülözhetetlenek, fejlesztik a tanulók zenei érzékét, 

zeneértését és összpontosító képességét. Segítik őket a zene elemeinek önálló és 

magabiztos használatában, fejlesztik a tanulók önkifejező képességét, 

ötletgazdagságát, kreativitását és zenei fantáziáját. 
–  A generatív zenei tevékenységek a tanítás legkülönbözőbb témáihoz és 

fázisaihoz kapcsolódhatnak, s bennük a játékos alkotói munka öröme érvényesül. 

A generatív tevékenységet mindenkor megelőzi a zenei alkotóelemek (pl. ritmus, 

dallam, polifónia, harmónia, forma) vagy egy adott zenei stílushoz kapcsolódó 

zenei jelenségek (pl. a klasszika formaérzéke) megismerése az aktív zenélésen 

keresztül.  

 Felismerő kottaolvasás 

– A kottaolvasás a zene értésének eszköze, általa olyan kódrendszer kulcsát 

kaphatják meg a tanulók, amely segíti őket abban, hogy eligazodjanak a zenei 

tartalmakban. A zenével való ismerkedés kezdeti szakaszában a felismerő 

kottaolvasás képessége a zeneértés mélységeihez is jelentősen hozzájárulhat. Az 

önálló zenélésben nélkülözhetetlen eszközzé válik.  
– Az ötvonalas kottaképet a gyerekek látják már akkor is, mikor a jelrendszereket 

még nem tudják megfejteni. A tanulók a felismerő kottaolvasás segítségével 

egyre több zenei jelenséget képesek jelrendszerről felismerni. A kottaolvasás 

nem cél, hanem eszköz az iskolai zenetanulás folyamatában. 
– A felismerő kottaolvasáshoz kapcsolódó zenei ismeretek tanítása soha nem 

elvontan, hanem az énekes és hangzó zenei anyaghoz kapcsolódóan történik. A 

népdalokból vett zenei fordulatokat felhasználják a ritmikai, metrikai és dallami 

elemek tudatosítására, formájuk megismerése pedig segít a formaérzék 

fejlesztésében. Az elemző megközelítés helyett válasszák a műfaji 

meghatározást, találják meg az élethelyzet, az érzelmi kifejezés, az esztétikai 

szépség személyes kapcsolódási pontjait. A népdalok szövegének értelmezése 

rávilágít a népdalok gazdag szimbolikájára, megvilágítja a magyar szókincs 

gazdagságát. A népdalok nem a felismerő kottaolvasás gyakorlópéldái. Csak 

akkor kell szolmizáltatni, ha az a szebb, tisztább megszólaltatást segíti. 

 Zenei befogadás  
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 Befogadói kompetenciák fejlesztése 

– A befogadói kompetenciák fejlesztése a zenehallgatás anyagának mélyreható 

megismerését segíti elő. A befogadói kompetenciák fejlesztése során az érzelmi 

és intellektuális befogadás egyensúlyának kell érvényesülnie. A befogadói 

kompetenciák fejlesztésével megalapozható a tanulók zenehallgatói magatartása, 

akik a zenehallgatás során olyan élményeket – minél többféle és valóságos zenei 

tapasztalatokat – szereznek a hallgatott zenéről, amelyek hatására egyre inkább 

különbséget tudnak tenni az elmélyült zenehallgatás (vagyis a zene befogadása) 

és a háttérzene fogyasztása között. 

– Csend és teljes figyelem nélkül nem jön létre élményt adó zenei befogadás. A 

művészi értékű zene befogadójává csak az a tanuló válik, aki teljes figyelmét 

képes a hallott zene felé irányítani. A befogadói kompetencia fejlesztése éppen 

ezért részben a figyelem készségének kialakítása és folyamatos erősítése felé 

irányul. Az alsó tagozatban a gyermek a játékos tevékenység során képes 

leginkább az elmélyült figyelemre. Az alsóbb osztályokban a mozgás és az 

éneklés szorosan összekapcsolódik. A zeneérzés fejlesztése mellett a mozgás is 

lehetőséget ad a zenei jelenségek megéreztetésére és megértésére, a zenei 

készségek elmélyítésére is.  

– Rendszeres zenehallgatás. A zeneművek zenei és zenén kívüli tartalmának, 

üzenetének megértéséhez szükség van a zenei élmények rendszeres biztosítására: 

minden órán legyen zenehallgatás, amely az élmény (örömszerző) funkción túl 

alapját adja a generatív készségek formálódásának, hiszen a generativitás a 

sokrétű zenei élményből fejlődik ki. 
– Adekvát befogadói attitűd. A zenehallgatási anyag értő befogadását segíti az 

adekvát befogadói attitűd kialakítása, azaz fontos, hogy a tanulók kellő 

nyitottsággal forduljanak a hallgatott zene felé. A nyitott befogadói attitűd 

támogatja a zenei hatás megfelelő megélését, így segíti a zene különböző 

megnyilvánulásainak, például funkciójának, stílusának és műfajának pontos 

értelmezését, elfogadását és pozitív értékelését. 
– A befogadói kompetencia fejlesztését segíti elő elsősorban a zenében rejlő 

gesztusok, karakterek, érzelmek, hangulatok érzékelésének és átérzésének 

képessége, másodsorban pedig a biztos és differenciált hallási képesség (ritmus-, 

dallam- és hangszínérzék) és a zenei memória. Ezeket rendszeres és nagy 

mennyiségű énekléssel és a generatív készségek más fejlesztő gyakorlataival 

lehet kialakítani. 
– A zeneelméleti és zenetörténeti alapismeretek minden esetben azenei befogadást 

segítik, az elméleti és a lexikális adatok közül elsősorban a kiválasztott művel 

kapcsolódókkal kell foglalkozni. A lényegláttatásnak és az életszerűségnek 

minden esetben kulcsszerepet kell kapnia, ezért teljes mértékben mellőzendő az 

öncélú adatközlés és a nagy mennyiségű memorizálás. Egy szerzői életrajz 

ismertetésében például nem az önmagukban semmitmondó dátumok és a 

tartózkodási helyek felsorolása és visszakérdezése, hanem a szerző 

személyiségének bemutatása, művészi és emberi élethelyzeteinek, a 

környezetével való kölcsönhatásának, problémáinak, sorsfordulatainak 

átéreztetése, és mindennek művészetére gyakorolt hatása az elsődleges tartalom. 

Ezt helyenként megtámogathatják a jól megválasztott tényadatok (dátumok, 

helyszínek), mindenkor kisegítő, tájékozódást könnyítő jelleggel. Ugyanez 

érvényes az elméleti ismeretekre: a formatan, az összhangzattan vagy a 

szolmizáció alapinformációi csak akkor válnak hasznossá, ha zenei érzetekhez 
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kapcsolódnak, ha segítenek a gyerekeknek átérezni azokat a zenei jelenségeket, 

amelyekről szólnak. 

 Zenehallgatás 

– A rendszeres és figyelmes zenehallgatás a tanulók zene iránti fogékonyságát és 

zenei ízlését formálja. 
– A zenehallgatási anyag kiválasztásakor a zenei teljességre kell törekedni. 

Lehetőleg teljes műveket hallgassanak meg, hiszen a tanulók befogadói 

kompetenciáját, s elsősorban zenei formaérzékét a teljes kompozíciók 

bemutatása fejleszti. A műalkotás egészéről kell benyomást szerezniük, mielőtt a 

részletekre irányítják a figyelmüket. Miközben a figyelem irányítása bizonyos 

jelentéstartalmak megvilágítása érdekében fontos, fokozottan kell figyelni arra, 

hogy a szempontok ne tereljék el a tanulók figyelmét a mű egészének 

élményszerű befogadásáról. 
– Az első hat osztályban nem kronológiai rendbe szervezve ismertetjük meg a 

tanulókat a zeneművekkel, hanem az életkori sajátosságok gondos 

figyelembevételével a kétéves ciklusok mindegyikében a zeneirodalom, a zenei 

stílusok és műfajok teljes spektrumából válogatunk. Az általános iskola utolsó 

két osztályában sor kerülhet kronologikus rendszerezésre, de csak az 

ismeretközlés szintjén.  

– Zenehallgatásnál – figyelve a ma felnövő generációk vizuális igényére – 

törekedjünk DVD-n elérhető koncertfelvételek bemutatására is. 

– Az iskolai zenehallgatás célja nem lehet minden remekmű s az összes zenei 

műfaj megismertetése, sokkal fontosabb a befogadói kompetenciák fejlesztése és 

a zenehallgatás igényének kialakítása, amely biztosítja az egész életen át tartó 

zenei érdeklődést. Bízniuk kell abban, hogy a meg nem ismert műveket a tanulók 

életük folyamán megismerik, amennyiben kialakították bennük az igényt az 

értékes művek hallgatására. 
– Az iskolai zenehallgatás mellett keresni kell a lehetőséget az élő zenehallgatásra, 

a rendszeres hangverseny-látogatásra, és ösztönözni a tanulókat a zenei 

információk gyűjtésére. Fontos szempont, hogy a hangversenyek kifejezetten az 

adott korcsoporthoz szóljanak. Rendkívül fontos, hogy a hangverseny legyen 

előkészített, az órákon a tanulók ismerjenek meg néhány zenei témát, a művek 

kontextusát, majd az azt követő alkalommal beszélgetéssel segítsük az élmények 

feldolgozását. 

Tárgyi feltételek 

– Szaktanterem pianínóval vagy zongorával 
– Megfelelő nagyságú tér a mozgáshoz, énekes játékokhoz 
– Megfelelő terem a kórusmunkához 
– Ötvonalas tábla 
– Mágneses tábla 
– Ritmushangszerek 
– Jó minőségű CD- és DVD-lejátszó, erősítő, hangszórók 
– Számítógép internetkapcsolattal 
– Hangtár, hozzáférhető hanganyag 

 

 

5–8. évfolyam 

A következő fejlesztési célokat segíti az ének-zene tantárgy kerettanterve: erkölcsi 

nevelés, nemzeti öntudat és hazafias nevelés, állampolgárságra, demokráciára nevelés, 
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az önismeret és a társas kultúra fejlesztése, a testi és lelki egészségre nevelés, 

felelősségvállalás másokért és önkéntesség, médiatudatosságra nevelés, a tanulás 

tanítása. A kulcskompetenciák tekintetében az esztétikai – művészeti tudatosság és 

kifejezőképesség, anyanyelvi kommunikáció, idegen nyelvi kommunikáció, digitális 

kompetencia, szociális és állampolgári, a hatékony, önálló tanulás kompetenciája 

fejlesztéséhez is hozzájárul. 

Fejlesztési célok 

 Reprodukció. Az éneklésre épülő tanítás első lépéseként a tanulókban az éneklés 

örömének és helyes szokásainak kialakítása játszotta a fő szerepet. Ebben az életkorban 

már az éneklés tisztasága, kifejező ereje, a zenei stílusnak megfelelő előadásmód, a 

kommunikatív muzikalitás kialakítása kerül a fejlesztés középpontjába. A magyar és 

más népek zenéje továbbra is jelen van az énekes anyagban, azonban a hangsúly 

folyamatosan eltolódik a klasszikus szemelvények irányába, majd a 7. és 8. osztályban 

a populáris zene szemelvényei is megjelennek a tananyagban. Ezek elemzésénél fontos, 

hogy rámutassunk arra, hogy a klasszikus zene fordulatai, formai megoldásai miként 

hatnak alapvetően, meghatározóan e művek stílusára. A tanulók a zenei elemeket 

improvizációs, kreatív játékos és intellektuális feladatokkal is gyakorolják.  

 Zenehallgatás. A felső tagozat zenehallgatási anyagára a sokszínűség jellemző. 

Elsődleges cél a stílus jellegzetességeinek megismertetése: szerkesztés módok, formai 

megoldások, egy-egy zeneszerzőre jellemző alkotói sajátosságok bemutatása. 

Kronologikus áttekintésre majd a 8. osztályban kerül sor. A felső tagozatos 

zenehallgatásra ajánlott alkotások többsége nagy lélegzetű, előkészítése, többszöri 

meghallgatása és feldolgozása sokszor meghaladja a tanítási óra adta időkeretet. 

Inspiráljuk a tanulókat órán kívüli meghallgatására is és más, az órai anyaghoz 

kapcsolódó zeneművek megismerésére.  

 

 

5. évfolyam 

 

Tematikai egység/ Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Éneklés 

Órakeret 

15 +1 óra 

Előzetes tudás 

Az alsó tagozatban megismert népzenei és műzenei szemelvények ismerete. Az éneklési és 

generatív készségek korosztálynak megfelelő szintje, és az átélt zenei élmények 

mennyiségének megfelelő befogadói kompetencia. 

 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

Éneklési készség fejlesztése a korábban elsajátított dalkincs ismétlésével és bővítésével az 

életkor adta hangi lehetőségek figyelembe vételével (hangterjedelem: a-e”, törekvés a tiszta 

intonációra). Kifejező és stílusos éneklésre való törekvés kialakítása.  
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási pontok 

 

Magyar népzene: válogatás régi rétegű és új stílusú népdalokból (10 

magyar népdal éneklése).  

Gregorián zenei szemelvények. 

Magyar történeti énekek: históriás énekek, az 1848–49-es 

szabadságharc dalai. 

Nemzeti énekeink: Erkel Ferenc-Kölcsey Ferenc: Himnusz, Egressy 

Béni-Vörösmarty Mihály: Szózat éneklése fejből. 

Más népek dalai, a műzene tonális és funkciós zenei nyelvének 

megismerését segítve. 

Többszólamúság: kánonok, könnyű reneszánsz (8-10 szemelvény a 

fenti témakörökből). 

A dalanyag tiszta, kifejező, éneklése, kiscsoportos és egyéni 

előadásmódban, törekvés a stílusos éneklésre. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: verbális 

kifejezőkészség 

fejlesztése. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: magyar 

történeti énekek és a 

magyar történelem 

párhuzamai. 

 

Erkölcstan: mű 

(szöveg) értelmezése 

erkölcsi szempontok 

alapján. 

 

Dráma és tánc: Népdal-

néptánc, hangszeres 

népzene, a tánc 

funkciója. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Régi és új stílusú népdal, gregorián ének, Himnusz, Szózat. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy 

csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység 

Órakeret 

3,5 óra 

Előzetes tudás 

Egy- és többszólamú ritmusgyakorlatok a tanult ritmuselemekkel és ritmus osztinátó. Zenei 

kérdés-felelet alkotása ritmussal és dallammal.  

 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

Visszatérő forma és variáció alkotásának fejlesztése. A rögtönzés fejlesztése a következő zenei 

ismeretek felhasználásával: 4/4-es metrum. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási pontok 

Ritmus, metrum: 

 

Dallami improvizáció: 

 

Zenei forma alkotás: 

Kérdés-felelet játékok funkciós környezetben, négy ütemes 

egységekben. 

Zenei forma alkotása visszatérő elemekkel (rondó, variáció). 

Változatos ritmusképletek használata. 

Dallami és harmóniai rögtönzés, a tanult zenei formák 

alkalmazásával. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

mondatszerkezetek: 

kérdés és felelet, 

versek ritmusa, 

szótagszáma, 

verssorok ritmizálása. 

 

Matematika: absztrakt 

gondolkodás 

fejlesztése. 

 

Vizuális kultúra: 

önkifejezés, érzelmek 

kifejezése többféle 

eszközzel. 

 

Dráma és tánc: 

stilizált tánclépések. 
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Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Zenei periódus, visszatérő forma, rondó, dallami variáció, szekvencia.  

 

 

 

Tematikai egység/ Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti alapismeretek 

Órakeret 

3 + 1 óra 

Előzetes tudás 

Az alsó tagozatban az énekléssel és a generatív tevékenységekkel megszerzett és egyre 

gazdagodó ritmikai, metrikai és dallami ismeretek. A tanult ritmikai és dallami elemek 

felismerése kézjelről, betűkottáról, hangjegyről és azok hangoztatása tanári segítséggel, 

csoportosan.  

 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

További ritmikai, metrikai és dallami elemek elsajátításával a zenei reprodukció fejlesztése. 

Előkészítést követően rövid, az énekelt szemelvényeknél könnyebb olvasógyakorlatok 

reprodukciója a felismerő kottaolvasás és a fejlődő belső hallás segítségével. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási pontok 

 

Zeneelméleti ismeretek bővítése az előkészítés - tudatosítás - gyakorlás/alkalmazás hármas 

egységében. 

Ritmikai elemek, metrum: 

új ütemfajták: ¾; 4/4, 

felütés, csonka ütem, tizenhatodok 

Dallami és harmóniaelemek: 

r’ és m’ hangok. 

Hangközök: 

oktáv,  prím, kvárt, kvint 

Zenei előadásra vonatkozó jelzések: 

tempójelzések és dinamikai jelek. 

Ütemfajták, felütés, ritmikai elemek megkülönböztetése és 

egyszerűbb ritmusgyakorlatok során reprodukálása. 

Magyar nyelv és irodalom: 

jelek és jelrendszerek 

ismerete. 

 

Vizuális kultúra:vizuális 

jelek és jelzések használata. 

 

Matematika: számsorok, 

törtek. 
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Kulcsfogalmak/ fogalmak 

¾; 4/4, felütés, csonka ütem,  violinkulcs, allegro, andante, mezzoforte, pianissimo. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák 

fejlesztése 
Órakeret 3,5+1óra 

Előzetes tudás 

Figyelem a zenehallgatásra, fejlett hangszínhallás, valamint fejlődő formaérzék. Ismeretek 

hangszerekről. 

 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

A zenehallgatásra kiválasztott művek értő befogadása a befogadói kompetenciák fejlesztéséhez 

kapcsolódó tevékenységeken keresztül, az énekléssel és a generatív tevékenységekkel 

fejlesztett differenciált hallási készség és zenei memória által. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási pontok 

 

Korábbi tevékenységek folytatása, elmélyítése. 

 

A zeneirodalmi példák befogadását segítő kiegészítő ismeretek: a zenei befogadást segítő 

legszükségesebb elméleti ismeretek, lexikális adatok (népzenéhez kapcsolódva, pl. 

népszokások, néphagyomány, a szöveg jelentése; a komolyzene befogadásához kapcsolódva, 

pl. zenetörténeti ismeretek, zeneszerzői életrajz megfelelő részei, a megismert zeneművek 

műfaja és formája). 

A hangszerek megkülönböztetése és azonosítása a következő 

szempontok szerint: dallamhangszer, ritmushangszer, műzenei és 

népi hangszer (duda, tekerő, cimbalom, citera). 

Szemléltetéssel a különböző zenei formák felismerése. 

Tájékozottság a szemelvények történeti korával, a zeneszerző 

életével, a művek műfajával és formájával kapcsolatban. 

Magyar nyelv és 

irodalom: szövegértés, 

értelmezés. 

 

Dráma és tánc: 

tánctételek a nép- és 

műzenében. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Hangköz, formai egység (dallamfordulat, dalforma, variációs forma, triós 

forma és rondó forma). 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Zenei befogadás – Zenehallgatás 
Órakeret 

7+1 óra 

Előzetes tudás 

Egyes tanult zenei műfajokat, formákat, hangszercsoportokatfelismerik. Ezeket a zenei 

folyamatokat figyelemmel tudják kísérni és zenei kifejezésekkel is meg tudják nevezni. 

 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

A népzene tárházából és a megjelölt korok zeneműveiből  

válogatva a tanulók érdeklődését erősítve törekvés a zeneirodalom remekműveinek 

megismertetésére. 

Hangverseny-látogatásra nevelés. 

 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási pontok 

 

Az énekes anyaghoz kapcsolódó eredeti népzenei felvételek 

meghallgatása, ezek művészi szintű adaptációi mai autentikus 

előadóktól.  

Más népek zenéje, világzenei feldolgozások nemzetiségeink zenei 

hagyományainak megismerése. 

Reneszánsz kórusdalok, barokk szemelvények. 

Zeneirodalmi szemelvények a stílusérzék fejlesztéséhez – a bécsi 

klasszika zeneirodalmából. 

Zeneirodalmi szemelvények a zeneirodalom széles spektrumából 

válogatva: 

vokális művek, 
hangszeres művek – szerenád, divertimento, szimfónia tétel 

(triós forma, rondó forma), hangszeres művek (variáció, 

versenymű), 
daljáték/operarészletek. 

A zeneirodalom gazdagságának, műfaji sokszínűségének 

megismerése. 

A művek megismerésén, elemzésén keresztül a kultúrabefogadás 

szándékának erősítése (pl. hangverseny-látogatás motivációs 

szerepének felhasználásával). 

Magyar nyelv és 

irodalom: magyar 

történelmi énekek, 

irodalmi párhuzamok. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: történelmi 

korok, korstílusok. 

 

Erkölcstan: zeneművek 

erkölcsi tartalma, 

üzenete, viselkedési 

normák. 

 

Dráma és tánc: 

Reneszánsz táncok, 

táncformák, zenés játék, 

opera cselekménye. 

 

Vizuális kultúra: 

művészettörténeti 

stíluskorszakok. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Gregorián ének, reneszánsz tánc, madrigál, opera, menüett, szvit, concerto. 
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A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén 

Az énekes anyagból 10 dalt és zenei szemelvényt emlékezetből énekelnek stílusosan és 

kifejezően csoportban. Törekvés a többszólamú éneklésre. A generatív készségfejlesztés 

eredményeként továbbfejlődött érzetük, metrum-, ritmus-, formaérzékük és dallami 

készségük. 

A tanult zenei elemeket felismerik. Előkészítés után a tanult zenei anyagnál könnyebb 

gyakorló feladatokat szolmizálva olvasnak. 

Képesek egy-egy zenemű tartalmát közvetítő kifejezőeszközöket, megoldásokat 

felismerni és megnevezni. (tempó, karakter, dallam, hangszín, dinamika, formai 

megoldások). 

A többször meghallgatott zeneműveket felismerik hallás után. A zenehallgatásra ajánlott, 

többféle stílusból, zenei korszakból kiválasztott zeneművek egy részét (min. 10 alkotás) 

megismerték.  

 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag 

A felsorolás ajánlásokat tartalmaz. A zeneművek megadott listája a tanár egyéni választása 

szerint módosítható. A megadott művek egy része olyan terjedelmű, hogy az ének-zene óra 

keretei között csak részletek meghallgatására van mód (pl. szimfónia tétel, daljáték, opera). A 

megfelelő részletek kiválasztásához a fejlesztési céloknál meghatározott tartalmak adnak 

iránymutatást. 

Magyar népzene, más európai népek zenéje. 

Gregorián énekek a magyar és európai gregorián hagyomány alapján. 

Zene Mátyás király udvarából (Pavane, Gaillarde, Basse dance, Balle) 

Henry Purcell: Artúr király (King Arthur), Shepherd, shepherd leave decoying, Fairest isle 

Johann Sebastian Bach: János passió – részletek, BWV 245 

Georg Friedrich Händel: Tűzijáték szvit (Music for the Royal Fireworks), HWV 351; Vizi zene  

Bartók Béla: Este a székelyeknél 

Kodály Zoltán: Magyar népzene sorozatból balladák 

Ligeti György: Síppal, dobbal, nádihegedűvel - dalciklus Weöres Sándor verseire 
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VIZUÁLIS KULTÚRA 

 

 

A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a 

vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb értelmezéséhez és megítéléséhez, környezetünk értő 

alakításához. A tantárgy így nemcsak a képző- és iparművészet területeinek a feldolgozásával 

foglalkozik tehát, hanem tartalmai közé emeli a vizuális jelenségek, közlések olyan köznapi 

formáinak vizsgálatát is, mint a tömegkommunikáció vizuális megjelenései, a legújabb 

elektronikus médiumokhoz kapcsolódó jelenségek és az épített, alakított környezet. A 

képzőművészet, vizuális kommunikáció, tárgy- és környezetkultúra a vizuális kultúra 

tantárgynak olyan részterületei, amelyeknek a tartalmai végigkísérik a közoktatásban a vizuális 

nevelést, ám a különböző iskolaszakaszokban különböző módon kapnak hangsúlyt. Ezek a 

részterületek azonban a legfontosabb tartalmakat biztosítják csupán a fejlesztéshez, de a 

hatékony fejlesztés csakis komplex feladatokban, egymással összefüggő feladatsorokban 

értelmezhető. A tantárgy oktatása tevékenység-, illetve gyakorlatközpontú, ahol alapvető 

fontosságú a játékos-kreatív szemlélet, illetve hogy a tantárgy tartalmainak feldolgozása 

komplex, folyamatorientált megközelítésben történjen, így a pl. a projektmódszer eszközét is 

felhasználja a tanítás-tanulás folyamatában. 

A NAT fejlesztési feladatainak alapján a vizuális kultúra tantárgy gyakorlati 

tevékenységeinek fontos célja az érzéki tapasztalás, a környezettel való közvetlen kapcsolat 

fenntartása, erősítése, ezáltal a közvetlen tapasztalatszerzés, az anyagokkal való érintkezés, az 

érzékelés érzékenységének fokozása. További cél tudatosítani az érzékelés különböző 

formáinak (például látás, hallás, kinetikus érzékelés) kapcsolatát, amely a számítógépes 

környezet bevonásával képes egy újabb, „más minőségű” intermediális szemléletet is 

kialakítani. A fejlesztés átfogó célja segíteni a tanulókat abban, hogy képesek legyenek az őket 

érő hatalmas mennyiségű vizuális és térbeli információt, számtalan spontán vizuális hatást 

minél magasabb szinten, kritikusan feldolgozni, a megfelelő szelekciót elvégezni, értelmezni, 

továbbá ezzel kapcsolatos önálló véleményt megfogalmazni. Cél továbbá segíteni a művészi és 

köznapi vizuális közlések pontos értelmezését, továbbá fokozni az alkotómunka során a vizuális 

közlés és kifejezés árnyalt megjelenítését. Meghatározó szerepe miatt fontos a vizuális 

környezet alapját képező épített környezet iránti tudatosság fejlesztése a tapasztalás, 

értelmezés, alkotás folyamatán keresztül. A vizuális nevelés kiemelt fontosságú feladata a 

kreativitás működtetése, illetve fejlesztése, a kreatív képességek kibontakoztatása. Nagy 

hangsúlyt kap a kreatív problémamegoldás folyamatának és módszereinek tudatosítása, 

mélyítése. A fejlesztés minden más tantárgytól megkülönböztető lehetősége az örömteli, 

élményt nyújtó, a személyes megnyilvánulásnak legnagyobb teret engedő alkotótevékenység 

megszerettetése, ezáltal a motiváció fokozása, egy szélesebb értelemben vett alkotó magatartás 

kialakítása. Cél továbbá a problémamegoldó képesség erősítése, hisz a feladatok önálló 

megoldása bizonyos rutinok, készségek kialakításával kezdődik, majd az egyre önállóbban 

végzett tevékenységeken keresztül jut el a projektfeladatok önálló megoldásáig. A tanulók 

önismeretének, önkritikájának, önértékelésének fejlesztése kritikai szemléletmód kialakításával 

a gyakorlati tevékenységeken keresztül valósul meg, amelyek mindegyike – eredeti céljától 

függetlenül is – személyiségfejlesztő hatású. Motiváló hatásuk mellett segítik az érzelmi 

gazdagodást, az empátia, az intuíció fejlesztését, az önálló ízlés, a belső igényesség 

kialakulását, az önértékelés és önismeret kialakulása révén pedig a céltudatos önszabályozást. 

Mindezektől függetlenül a vizuális kultúra tanításának fontos alapelve azonban, hogy a 

művészeti nevelés valójában művészettel nevelésként értelmezendő, hisz a közoktatásban a 

művészet nem lehet célja, csupán eszköze a nevelésnek, azaz egy közismereti tárgy közvetlen 

feladata nem lehet a „művészképzés”. 
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A fenti célok és szemlélet megvalósítását segíti a kerettanterv, amely konkrét 

módszertani segítséget nem biztosít, hisz ez nem feladata, de a fejlesztési követelmények 

részletezésével teszi konkrétabbá az elvárható fejlesztés irányát. A kerettanterv – némileg 

eltérően a NAT kompetenciafejlesztő kiindulópontjától – a vizuális kultúra részterületei szerint 

(„Kifejezés, képzőművészet”, „Vizuális kommunikáció”, „Tárgy- és környezetkultúra”) 

szervezi a fejlesztés követelményeit. Az említett részterületeket további tematikai egységekre 

bontja, és ezeken belül fogalmazza meg a fejlesztés követelményeit, amelyekhez két 

évfolyamra ajánlott óraszámokat is feltüntet. Természetesen sem a tematikai egységek, sem a 

tematikai egységekbe foglalt tantervi követelmények sorrendje nem jelez semmiféle időrendi 

sorrendet vagy logikai kapcsolatot, illetve egy-egy fejlesztési követelmény nem azonos egy-

egy tanóra tananyagával. Az optimális tartalomtervezés a különböző tematikai egységek 

követelményeit összekapcsolja a tanórán, azaz a helyi tantervkészítés, még inkább a tanmenet-

összeállítás folyamán a tematikai egységeket rugalmasan kell kezelni, a tanulásszervezés 

felépítésének logikáját követve felhasználni, az adott évfolyamra ajánlott óraszám 

figyelembevételével. Egy-egy tematikai egységen belül megjelenő fejlesztési követelmények 

nézőpontja a célzott tanulói tevékenység, amelynek megfogalmazása folyamatcentrikus. Ezen 

belül a sok esetben megjelenő konkrét példák segítik az adott követelmény pontosabb 

értelmezését, így támogatva a kerettantervet felhasználó szaktanárokat a tanmenettervezésben, 

illetve ötleteket adnak konkrét fejlesztő feladatok megalkotásához. A példák tehát 

természetesen nem kötelezőek, csupán a további tervezést segítik. A kerettanterv összességében 

az adott iskolaszakaszokra fogalmazza meg a fejlesztési tartalmakat, a hozzárendelt 

óraszámokkal, amelyeknek csak a 90%-ára ad kötelező tartalmat, míg a fennmaradó 10% 

szabad felhasználást biztosít a helyi tervezés során.  

Az adott tantárgy fontosságát hangsúlyozza, hogy az információs csatornák 

gazdagodása a szöveges információ befogadás mellé felzárkóztatja a vizuális információk 

tudatos befogadásának fontosságát is, hisz az információk forrása és jellege alapján szöveg és 

kép együtt értelmezése napjainkban gyakoribb jelenség valós élethelyzetekben. A 

médiatudatosság fejlesztésének tehát egyre fontosabb aspektusa a vizuális megfigyelés és 

értelmezés segítségével megvalósuló médiahasználat és médiaértés. Ebből következően a 

tervezés során további fontos szempont, hogy 5–8. évfolyamon a mozgóképkultúra és 

médiaismeret bizonyos kapcsolódó fejlesztési követelményeit a vizuális kultúra tantárgy 

óraszám keretin belül kell végrehajtani. Az óraszámmegosztást az adott iskolaszakaszban, 

pontosabban a 7–8. évfolyamon a mozgóképkultúra és médiaismeret követelményeihez 

feltüntetett órakeret jelzi. 

 

 

5–6. évfolyam 

 

A fokozott realitásigény megjelenése az adott életkorban megalapozza a tanulók információk 

közti szelekciós képességét, és kritikai gondolkodást alakít ki. A művészeti nevelés 

értékközvetítő, értékteremtő és személyiségformáló szerepe lehetőséget biztosít a 

kompetenciák legszélesebb körű fejlesztésére. 

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség kompetenciájának folyamatos 

mélyítése lehetőséget teremt az önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztésére. A testi és 

lelki egészségre nevelés feladata a vizuális kultúra tantárgynak is, hiszen a kifejező céllal 

születő alkotások létrehozásának folyamata a harmonikus személyiségfejlődéshez nagyban 

hozzájárul, a párokban és csoportban végzett tervező és alkotó munka elősegíti a másokért való 

felelősségvállalást, a másokkal való együttműködést. A módszerek és munkaformák 

sokszínűsége lehetőséget teremt a tanulás tanításának hatékony elősegítésére is. A forma és 

rendeltetés összefüggéseinek vizsgálata által, tárgyi környezetünk leírásával a hatékony, önálló 
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tanulás módszerei, a rekonstruáló és konstruáló képességek fejlesztésével a kreatív 

problémamegoldás lépései tudatosulnak, mely hosszú távon a kezdeményezőképességet és a 

vállalkozói kompetenciát ösztönzi. A tervezés során kibontakozik a természettudományos és 

technológiai kompetencia, és előtérbe kerül a fenntarthatóság és környezettudatosság 

lehetőségeinek vizsgálata is. A vizuális kommunikáció területén a kép és szöveg lehetséges 

kapcsolatainak feltárása az anyanyelvi kommunikáció fejlesztésének is terepet biztosít, a 

gyakorlati feladatok lehetőséget teremtenek a digitális kompetencia mélyítésére. A 

médiatudatosság kialakítása kiemelt fejlesztési cél, például a reklám hatásmechanizmusának 

elemzésével út nyílik a kritikus, értelmező gondolkodás és aktív állampolgárság 

megalapozására. 

A vizuális kultúra részterületei közül az 5–6. évfolyamon nagyobb arányban 

szerepelnek a „Kifejezés, képzőművészet” részterülethez kapcsolódó tartalmak, hiszen a 

megjelenő művészettörténet tananyagával bővülnek a fejlesztés követelményei. Ehhez hasonló 

a „Tárgy- és környezetkultúra” részterület tematikai egységeinek aránya is, hiszen az alsóbb 

iskolaszakaszhoz képest új feladatok jelennek meg: a tervezett alakított tér és az épített 

környezet szerkezeti, történeti tanulmányozása, mely a nemzeti és európai identitás mellett a 

szociális és állampolgári kompetencia fejlesztését is szolgálja. E szakaszban a „Vizuális 

kommunikáció” részterület tartalmai a másik kettőhöz képest csekélyebb mértékben vannak 

jelen. 

 

5. évfolyam 

 

Tematikai egység/ Fejlesztési cél 

I. Kifejezés, 

képzőművészet 

1. Valóság és 

képzelet 

Órakeret 5 óra 
+2 

óra 

Előzetes tudás 

Az élményt nyújtó, személyes megnyilvánulások érvényesítése az alkotó folyamatban.  

 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

Személyes élmények, elképzelt történetek, érzelmek vizuális megjelenítése különböző 

eszközökkel az előtanulmányok során szerzett tapasztalatok alkalmazásával. Tér és sík 

megkülönböztetése, megjelenítése különböző méretű és formájú felületeken való 

komponálással.  
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási pontok 

 

 Egyszerű téri helyzetek leírása (pl. formai, szerkezeti, felületi, 

tónusbeli), az adott valós látvány sajátosságaiból kiinduló 

kompozíció egy részletének képi igényű nagyítása, illetve 

kompozíciós variációk létrehozása, különböző színes 

technikákkal (pl. akvarell, temperafestés, pasztell-, olajkréta, 

vegyestechnika). 

 Szabad asszociációs és vizuális játékok adott témára (pl. 

fogalom, jelenség, hang, szín, mozgás, gondolat, érzés, tárgy, 

cselekvés). Az előhívott impressziók megjelenítése síkban, 

térben, időben. Mozgás megjelenítése. 

 Irodalmi, zenei, filmes élmények felidézése, s a létrejött 

személyes tartalmak megjelenítése a kifejezési szándéknak 

megfelelő anyagok, eszközök, méretek felhasználásával (pl. 

színes, grafikai technika, mintázás, konstruálás, installáció talált 

tárgyakból, fotó) 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: a műélvezet 

megtapasztalása. 

 

Matematika: pontos 

megfigyelés, 

lényegkiemelés. 

 

Ének-zene: zenei 

élmény feldolgozása. 

 

Dráma és tánc: 

dramatikus 

improvizációk 

irodalmi, 

képzőművészeti, zenei 

művek alapján. 
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Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Tömörítés, 

kiemelés, 

kompozíció, szín-, 

vonal-, 

formaritmus, 

variáció, 

színharmónia, 

színkontraszt, 

főszín, 

mellék/kiegészítő 

szín, 

komplementer, 

méretarány. 

 

 

Tematikai egység/ Fejlesztési cél 

I. Kifejezés, 

képzőművészet 

2. Stílus és mozgás 

Órakeret 7 óra +2 óra 

Előzetes tudás 

Művészeti ágak és a képzőművészeti ágak legfontosabb megkülönböztető jegyeinek 

felismerése. Művészeti alkotások, vizuális jelenségek, látványok verbális leírása. A vizuális 

nyelv alapelemeinek megkülönböztetése és használata. Közvetlen tapasztalás útján szerzett 

élmények feldolgozási képessége, az érzékelhető tulajdonságok alapján az azonosságok és 

különbözőségek tudatosítása. 

 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

A vizuális közlés különböző műfajú köznapi és művészi formáinak felismerése. A 

legjelentősebb művészettörténeti stíluskorszakok és irányzatok elemi ismerete 

legjellemzőbb műtárgyain és szimbolikus tárgyain keresztül, gyakorlati feladatok előkészítő 

szakaszába ágyazottan. A vizuális nyelv alapelemeinek és azok egymáshoz való 

viszonyának értelmezése. Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkáiról. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási pontok 

 

 Különböző mozgások (pl. emberi, állati, ipari, gépi, mechanikai, 

kémiai, földrajzi, biológiai) megfigyelése és rögzítése egy 

vizuális látványban, felhasználva megadott művészettörténeti 

alkotások inspiráló hatását. 

 Személyes élmények, elképzelt történetek, érzelmek 

megjelenítése meghatározott művészettörténeti korszakok 

stílusjegyeinek elemzése, és inspiráló, alkotó felhasználása által 

síkban és/vagy térben. 

 Az alkotómunkához kapcsolódva műalkotások megfigyelése 

alapján, művészettörténeti korszakok, (pl. őskor, ókori 

egyiptom, ókori görög) stílusjegyeinek elemzése, 

összehasonlítása, művek tematikus csoportosítása (pl. műfaj, 

formarend, technika, kifejezőeszköz, tériség) szerint. 

Műalkotások elemzése. 

 

Természetismeret:Az 

emberi test, 

testarányok. 

Mozgásképesség. 

 

Matematika:változó 

helyzetek, időbeliség. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: történeti 

korok, korszakok. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: különböző 

kultúrák eltérő 

szemléletének 

megtapasztalása. 

Könyvtárhasználat. 

 

Ének-zene: 

zenetörténeti és 

zeneirodalmi 

alapismeretek a 

befogadói hozzáállás 

fejlesztése céljából. 
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Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Művészi kifejezés, látványelemzés, téri helyzet, plaszticitás, arányrendszer, kompozíció, 

képkivágás, képsík, képi és optikai helyzetviszonylat, takarás, pont, vonal, felület, forma, 

faktúra, textúra, szín, tónus, irány, térbeliség, nagyság, kiegészítő szín, kevert szín, kontraszt, 

tónus, szín-, vonal-, formaritmus. 

 

 

 

Tematikai egység/ Fejlesztési cél 

II. Vizuális 

kommunikáció 

1. Idő- és térbeli 

változások 

Órakeret 2 óra  

Előzetes tudás 

Érzékelhető tulajdonságok alapján azonosságok és különbözőségek tudatos felismerése, leírása. 

A közvetlen tapasztalatok útján szerzett élmények feldolgozása. Megfigyelt jelenség 

látványelemeinek megnevezése. Események, történések elmondása, részekre bontása, a 

jellemző fázisok megjelenítése. 

 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

A természeti vagy épített környezet idő és térbeli változásainak sűrített megjelenítése. 

Természettudományos és technikai megfigyelés és gondolkodás fejlesztése. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási pontok 

 

 Mozgásélmények megfigyelése valóságos vagy 

mozgóképi példák alapján, a mozgássor fázisokra bontása 

(pl. mozgókép „kikockázása”). A mozgás megjelenítése 

vizuális átírással (pl. egyszerű tárgy-animáció, optikai 

játékok: pörgetős füzet, zootrop szalag). 

 A természet, (pl. növény, időjárás, ember, táj, állat) az 

épített környezet (pl. épület, település, híd) időbeli 

folyamatainak, változásainak (növekedés, pusztulás, 

fejlődés, lebomlás, öregedés, penészesedés, rozsdásodás) 

megfigyelése, modellezése (pl. hószobor, anyag változása 

kitéve az időjárásnak) személyesen választott cél 

érdekében (pl. emlékek felidézése, napi tevékenység 

tervezése). A folyamatok dokumentálása, ábrázolása saját 

készítésű fotókkal, képekkel, szöveggel. 

Magyar nyelv és irodalom: 

történet ideje, helyszíne, 

cselekmény kezdő- és 

végpontja, 

cselekményelemek sorrendje. 

 

Természetismeret: mozgás és 

idő változása; ciklikus 

jelenségek. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: az 

idő ábrázolása vizuális 

eszközökkel. 

 

Dráma és tánc: 

Mozgásfolyamatok, 

mozgássor. 

 

Informatika: adatok 

csoportosítása, értelmezése, 

táblázatba rendezése, 

használata. 

 

Matematika: változó 

helyzetek, időben lejátszódó 

történések megfigyelése, a 

változás kiemelése. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Mozdulat, mozdulatsor, hely- és helyzetváltoztatás, állapotváltozás, folyamat, fázis, valós idő, 

lassítás, gyorsítás, állókép, mozgókép, képkocka, tárgy-animáció, zootrop-szalag. 

 

 

 

Tematikai egység/ Fejlesztési cél 

II. Vizuális 

kommunikáció 

2. Jelértelmezés, 

jelalkotás 

Órakeret 3 óra 

Előzetes tudás 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 2094 

Egyszerű vizuálisan értelmezhető jelenségek, jelzések, közlő ábrák értelmezése. Tájékozódás 

vizuális elemek alapján. Az egyszerű vizuális kommunikációt szolgáló megjelenések: jel, 

alaprajz, térkép értelmezése. 

 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

Magyarázó rajzok, képes használati utasítás pontos értelmezése. A legfontosabb vizuális 

jelek, jelzések, szimbólumok értelmezése, alkotó használata.  
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási pontok 

 

 Képes (pl. fotósorozat), rajzos használati utasítás 

létrehozása az előzetesen értelmezett képi utasítások (pl. 

műszaki berendezések üzembe helyezése, tárgyak 

összeszerelése, Lego) tanulmányozásának segítségével. 

Az utasítás kipróbálása, ellenőrzése, a visszacsatolás után 

módosítás a felmerült problémák alapján. 

 

Természetismeret: 

Tájékozódás természetes és 

épített környezetben; technikai 

eszközök működésének 

megfigyelése. Jelek, jelzések 

felismerése és értelmezése. 

 

Földrajz:tájékozódás, térrajz, 

útvonalrajz, térképvázlat. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

szöveg és kép viszonya. 

 

Ének-zene: zenei olvasás és 

írás: kotta. 

 

Informatika: rajzos-szöveges 

dokumentumok létrehozása, 

átalakítása. 

 

Matematika:Tájékozódás. 

Objektumok alkotása. 

Rendszeralkotás. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Használati utasítás, jel, jelentés, egyezményes jelzés, jelrendszer, piktogram, embléma, ábra, 

vizuális sűrítés, kiemelés, séma. 

 

 

Tematikai egység/ Fejlesztési cél 

II. Vizuális kommunikáció 

3. Kép és szöveg Órakeret 3 óra 

Előzetes tudás 

Az emberi gesztusok, mimika, mozdulatok értelmezése. Alapfokú jártasság dramatikus 

játékformákban. A szöveg tartalmát és a beszélő szándékát tükröző beszédmód eszközeinek 

alkalmazása. A szóhasználat és testbeszéd összehangolása különféle beszédhelyzetekben.  

 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 
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Vizuális sűrítés és kiemelés fogalmának ismerete, megfelelő alkalmazása. Kép és szóbeli 

vagy írott szöveg együttes alkalmazása a jelentésmódosulások megfigyelésének céljával.  
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási pontok 

 

 Szöveg és kép együttes megjelenésének tanulmányozása (pl. 

plakát, képregény) után, az alkotóelemek variálásával a vizuális 

és verbális üzenet jelentésváltozásának megértése céljából, 

szabad játékos feladatokkal (pl. adott kép szövegaláírásának 

megváltoztatása, azonos szövegek különböző képekhez 

rendelése). 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: szöveg és 

kép viszonya. 

 

Ének-zene: zenei 

stílusok és formák. 

 

Dráma és tánc: nem 

verbális 

kommunikációs 

játékok. 

 

Informatika: 

multimédiás 

dokumentumok 

előállítása kész 

alapelemekből. 
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Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Hang-, szöveg- és képkapcsolat, kommunikációs csatorna, üzenet, reklámhordozó, 

reklámfelület, szlogen, médium, manipuláció, képi valóság, fikció, vizuális és verbális sűrítés, 

kiemelés, alkalmazott grafika. 

 

 

 

Tematikai egység/ Fejlesztési cél 

III. Tárgy- és 

környezetkultúra 

1. Tervezett, 

alakított környezet 

Órakeret  8 óra 

Előzetes tudás 

Építmények, építészeti alkotások típusainak, funkcionális térrészeinek megnevezése. Térbeli 

formák kiterjedésének, méretének, téri helyzetének megállapítása. Környezetalakítás egyszerű 

eszközökkel. Eszköz nélkül és kéziszerszámmal végzett anyagalakítás. 

 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

Egyszerű téri helyzetek leírása, megjelenítése. Térkapcsolatok, térbeli viszonyok, térbeli 

tagolódások létrehozása. Szerkezetek és térmodellek állékonyságának (statikájának), 

teherbírásának megfigyelése. Különböző korok és kultúrák tárgyi és épített környezetének 

vizsgálata értelmezés céljából, meghatározott szempontok alapján. Változatos anyag- és 

eszközhasználat a tárgykészítés során.  
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási pontok 

 

 Egyszerű tértervezés és téralakítás meghatározott célból 

(pl. védelem, szakralitás, figyelemfelkeltés, emlékállítás, 

interakció) különféle eszközökkel (pl. rajzos vázlat, 

magyarázó rajz, fotómontázs, modellezés) és anyagokkal 

(pl. agyag, karton, fa, gipsz, drót, textil, talált tárgyak) 

történeti korok legfontosabb alátámasztó-teherhordó (pl. 

oszlop, pillér, fal) és térlefedő (pl. gerenda, födém, boltív, 

boltozat, kupola) lehetőségeinek, illetve alaprajzi 

elrendezéseinek megfigyelésével. Egyszerű műszaki 

jellegű ábrázolás segítségével (pl. alaprajz, metszetrajz, 

vetületi ábrázolás) saját tervezés (pl. tárgy, környezet) 

megjelenítése szabadkézi rajzban.  

 A közvetlen környezetben található tárgyak (pl. bútor, 

szerszám, jármű, szerkezet, öltözék, hangszer), épületek 

(pl. lakás, pályaudvar, templom, iroda, istálló, garázs, 

víztorony, palota, színház, múzeum) elemzése forma és 

rendeltetés, valamint a díszítés kapcsolatán keresztül, az 

összegyűjtött információk alapján. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

történelemi korszakok. 

 

Természetismeret: Az ember 

hatására bekövetkező 

változás a táj képében. 

A természeti és mesterséges, 

technikai és épített. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

különböző kultúrák eltérő 

létmódja, szemlélete. 

Könyvtárhasználat. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: tervezés, 

anyagalakítás. 

 

Matematika: Egyszerűsített 

rajz készítése lényeges 

elemek megőrzésével. 

A tér elemei, síkbeli, térbeli 

alakzatok. Tárgyak 

tulajdonságainak vizsgálata. 

Geometriai modellek. 
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Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Épület, építmény, téri helyzetek, építészet, alaprajz, homlokzat, forma, funkció, alátámasztás, 

térlefedés, oszlop, pillér, fal, gerenda, födém, boltív, boltozat, kupola, térmodell, 

térkonstrukció, alapanyag, gazdaságos anyaghasználat, elemző- magyarázó rajz, kézműves 

technika, sorozatgyártás, design. 

 

 

 

Tematikai egység/ Fejlesztési cél 

III. Tárgy és 

környezetkultúra 

2. Tárgy és hagyomány 

Órakeret  4 óra 

Előzetes tudás 

Megadott szempontok alapján tárgyak, anyagok csoportosítása. A különböző anyagokról 

szerzett tapasztalatok szóbeli megfogalmazása. Tárgyak, épületek, műalkotások, természeti 

látványok megfigyelése, leírása, esztétikai minőségeinek jellemzése. 

Eszköz nélkül és kéziszerszámmal végzett anyagalakítás. Alapvető manuális készségek 

működése az anyagalakítás során.  

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

Lakóhelyhez közeli néprajzi tájegység építészeti sajátos jegyeinek értelmezése. A közvetlen 

környezetben található tárgyakon, épületeken a forma, a rendeltetés és a díszítmény 

kapcsolatának megértése. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási pontok 

 

 Lakóhelyhez közeli néprajzi tájegység építészeti 

jellegzetességeinek, viseletének, és kézműves tevékenységének 

megismerése, elemzése (pl. skanzen vagy helytörténeti kiállítás 

látogatásával, vagy gyűjtött képek alapján). 

 A mai életbe, életformába illeszthető, hagyományos kézműves 

technikával (pl. szövés, hímzés, nemezelés, lemezdomborítás, 

papírmerítés) készített tárgy (pl. iskolaszer, öltözet, hangszer, 

játék, kisbútor) létrehozása, meghatározott tulajdonos (pl. adott 

személyiség, életkor, nemek, foglalkozás) vagy funkció 

(hétköznapi, ünnepi) számára, a környezettudatosság 

lehetőségeinek figyelembevételével. 

 

Hon- és népismeret: 

család és lakóhely, 

falvak és városok. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

népköltészet. 

Könyvtárhasználat. 

 

Természetismeret: 

környezettudatosság, 

fenntarthatóság. 

 

Ének-zene: népzene. 

 

Dráma és tánc: 

népszokások. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

hagyományos 

foglalkozások, 

szakmák. 
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Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Népművészet, mesterség, hagyományos kézműves technika, forma, funkció, alapanyag, 

gazdaságos anyaghasználat, formaredukció, díszítmény, motívum, formaritmus, 

környezettudatosság, társadalmi üzenet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyar irodalom 

6. évfolyam 

 

A kerettanterv úgy tekint erre a fejlesztési periódusra, mint amely már lehetőséget ad az 

irodalom jelenségének mélyebb megértésére. Nemcsak a kultúra hordozójának tekinti az 

irodalmat, és nemcsak a kommunikáció egyik változatának, hanem például a Toldi, a mondák 

és a közösen megismert regények során a nagy emberi kérdésfeltevésekkel való ismerkedés 

helyének is. Ennek előfeltétele a tanterv, az iskola és a nevelő részéről, hogy vegye figyelembe 

a tanuló életkorából fakadó absztrakciós szintjét. Ennek előfeltétele a tanterv, az iskola és a 

nevelő részéről, hogy vegye figyelembe a tanuló életkorából fakadó absztrakciós szintjét. A 

tanuló részéről pedig az, hogy legyen partner azoknak a képességeknek a kialakításában, 

amelyek az effajta irodalomértéshez elengedhetetlenek. 

A 6. évfolyamon számos képességszintet el kell érni. Beszédkészség szempontjából az a 

tanuló beszéde fejlődjön tovább a megfelelő artikuláció, szókincs és nyelvhelyesség 

szempontjából. A hallott szövegről legyen képes rövid szóbeli összefoglalást adni. 

Megszólalásaiban magyarórán és azon kívül is alkalmazkodjék a hallgatósághoz és a 

beszédhelyzethez.  

Olvasás szempontjából legyen képes érzékelni a szövegek műfaji különbségeit. Legyen 

képes néhány mondatos vélemény szóbeli és írásbeli megfogalmazására az olvasottakról. 

Szövegalkotás szempontjából legyen képes rövidebb szövegek alkotására, személyes és 

olvasmányélmények megfogalmazására. 

 Tanulási képesség szempontjából jó, ha a tanuló képes különböző vázlatok 

felhasználására különböző témájú, műfajú szövegek megértésére, megfogalmazására.   

Szövegértés szempontjából szükséges a globális, információkereső, értelmező és 

reflektáló olvasás, továbbá tartalommondás; a cím és a szöveg kapcsolatának magyarázatása; a 

címadás.   

 Irodalomismeret szempontjából a tanuló ebben a szakaszban megfigyeli a költői nyelv 

néhány sajátosságát, a műfajok némelyikét, a szerkezetiség némely megnyilvánulásait, a téma 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 

és hangulat változatait, a szereplő, az elbeszélő, a lírai én kérdésköreinek némely aspektusát, 

továbbá a tantervben számára előírt fogalmakat.  

Erkölcsi ítélőképesség szempontjából megismerkedik a tetszésnyilvánítás árnyaltabb 

nyelvi formáival, a különböző kultúrák és eltérő vélemények tiszteletben tartásának 

fontosságával. 

Az irodalom történetiségének bevezetése még kerülendő. A korosztály olvasási, 

szövegértési készségszintje nem teszi sem szükségessé, sem lehetővé a régi magyar irodalmi 

szövegek elemzését.  

Az 5. és 6. évfolyam legfontosabb fejlesztési célja a készségek szintre hozása, majd 

folyamatos fejlesztésük (a 8 éven keresztül tartó képzési folyamat alapozó szakaszaként).  

 

 

 

 

 

 

 A kerettanterv által előírt óraszám: 

 65 óra.  

 A tematikai egységeknél feltüntetett 

óraszám magában foglalja a 

témakörök összefoglalásait, a 

számonkéréseket, a szövegalkotás 

fejlesztésére szánt órákat is.  

 Ajánlás a helyi tanterv időkeretéből 

felhasználható órákra:  

           : 4 óra - műajánlás (a tematikai  

             egységeknél feltüntetve)  

           : 3 óra -ismétlések, rendszerezések,            

             számonkérések  

 

 

 

 

 

 

Éves óraszám: 72+18 

Heti óraszám: 2+0,5 

 

 Órakeret 

Monda, rege, ballada 12 + 1 óra 

Arany János: Toldi 19 + 1 óra+16 

Gárdonyi Géza: Egri csillagok 9 óra 

Érzelmek, hangulatok, gondolatok 

„Egy dallam visz, de keresztezi száz…” 

9 óra+2 

Próbatételek, kalandok, hősök 16 + 2 óra 

Ismétlések, rendszerezések, számonkérések + 3 óra 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Monda, rege, ballada Órakeret 

12 óra 

 

A helyi 

tanterv 

időkeretéb

ől 

+ 1 óra 

 

Előzetes tudás 

 

Mondák, legendák. Mitológiai történetek.  

Verses kisepikai alkotások; a népköltészet és műköltészet 

megkülönböztetése. 

Hangsúlyos verselés; rím. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 

Annak belátása, hogy a múlt megismerése segíti a jelenben való 

eligazodást, önmagunk megismerését. Olvasmányélmények célirányos 

felidézése, következtetések megfogalmazása, korábbi és új szövegek 

megismerése alapján mondatípusok rendszerezése. A képzelet, a 

kreativitás, az íráskészség fejlesztése. A kritikai gondolkodás 

fejlesztése: a történeti forrás és a mondafeldolgozás különbségének 

beláttatása. Arany János Rege a csodaszarvasról című művének elemző 

bemutatása. 

Az alapvető erkölcsi értékekkel (hűség, helytállás, hazaszeretet) való 

azonosulás, és ezen értékeknek az életkornak megfelelő képviselete. A 

ballada műfaji jellemzőinek, sajátos szerkesztés- és előadásmódjának 

megismerése.  

Memoriterek kifejező tolmácsolása, különböző előadásmódok 

megvitatása. 

Arany János: A walesi bárdok című balladájának értelmezése, a felvetett 

szempontok befogadásával, megértésével (szerkezet, műfaji jellemzők, 

magatartásformák). 

Különböző közlésformák folyamatos gyakorlása, rövid érvelő szövegek, 

kreatív írások készítése. 

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Magyar mondák, pl. őstörténeti 

mondák/eredetmondák, történeti 

mondák, helyi mondák (pl. A 

fehér ló mondája; vármondák, 

Lehel, Zotmund mondája). 

 

Arany János: Rege a 

csodaszarvasról – műértelmezés. 

A tanuló 

 a már korábbról ismert művek 

olvasásával felidézi a műfaji 

sajátosságokat; 

 felidéz népköltészeti 

műfajokat; 

 megismer, rendszerez 

mondatípusokat; 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: 

forrástípusok, 

forráselemzés; 

történetek és 

magyarázatok a 

magyarság 
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A csodaszarvas-monda 

feldolgozása(i) és a történeti 

források. 

 

 

 

 

Egy népballada értelmezése és 

előadása (pl. Kőmíves Kelemen 

vagy Kádár Kata). 

A műfaji sajátosságok 

megfigyelése, elemzése 

(szaggatottság, kihagyás, 

elhallgatás stb.). 

 

Arany János: A walesi bárdok – 

egy műballada értelmezése és 

előadása. 

Egyszólamú, egyenes vonalú 

(lineáris) szerkezet. 

Műfaji sajátosságok (pl. 

kihagyásosság) és művészi 

megoldások (pl. ismétlés, 

fokozás, szórendcsere/inverzió, 

versforma, zeneiség). 

Magatartásformák; bűn és 

bűnhődés, lélektaniság. 

 

Ajánlás a helyi tanterv 

időkeretéből felhasználható 

órákra:  

egy további monda és/vagy 

ballada és/vagy ismeretterjesztő 

szöveg az irodalmi alkotásokhoz 

kapcsolódóan (pl. Mátyás 

udvaráról, Déva váráról) 

 

 kreatív írásokat készít (pl. 

helyi monda, 

keletkezéstörténet);  

képes Arany János Rege a 

csodaszarvasról című művének 

elemző bemutatására (részletek, 

memoriter is), a mondai anyag és 

a művészi feldolgozás 

összevetésére; 

 megismeri a ballada műfaji 

jellemzőit, sajátos 

szerkesztés- és 

előadásmódját;  

 tudja, hogy a népköltészeti 

alkotások többféle 

változatban létezhetnek;  

 elő tud adni egy népballadát 

(memoriter);  

 értelmezi Arany János A 

walesi bárdok című balladáját 

(memoriter); 

 műismereti minimuma: egy 

népballada és egy Arany-

ballada. 

vándorlásáról és a 

honfoglalásról. 

 

Ének-zene: népdalok 

felidézése. 

 

 

Erkölcstan: bűn, 

erény, lelkiismeret. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Monda, rege, eredetmonda, felező 8-as ritmus. 

Időmértékes verselési rendszer, versláb, jambus, jambikus verselés, 

spondeus, félrím, belső rím, alliteráció, szórendcsere. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Arany János: Toldi 

Órakeret 

19 óra 

 

A helyi 

tanterv 

időkeretéb

ől 

+ 1 óra 

 

 

Előzetes tudás 
Elbeszélő költemény, felező 12-es forma; Petőfi Sándor: János vitéz. 

Elbeszélés, leírás, jellemzés, levél; mindennapi tájékoztató szövegek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Magatartásformák (indulat, hirtelen harag) elutasítása, erkölcsi értékek 

(szeretet, helytállás) vállalása. A szövegközeli olvasás, a 

szövegértelmező, műértelmező képesség fejlesztése (tér- és 

időviszonyok, cselekmény, a szereplők kapcsolatai; magatartások 

értelmezése; lélekábrázolás). A szókincs, az esztétikai és erkölcsi érzék, 

az ítélőképesség fejlesztése.  

Annak felismerése, hogy a nyelvi igényesség az önbecsülés és a mások 

iránti tisztelet kifejezője. A kommunikációs képességek fejlesztése; az 

önismeret, a nyelvi kultúra növelése. Elbeszélés, leírás, jellemzés 

közlésformáinak folyamatos gyakorlása, rövid érvelő szövegek 

készítése. A kapcsolattartás digitális műfajainak alkalmazása. 

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

A Toldi cselekménye, szerkezete.  

Toldi Miklós helyzete, tettei, 

magatartása (értelmezés, 

jellemzés); kapcsolatai, 

konfliktusai (elemzés).  

Arany lélekábrázolása (családi 

kapcsolatok; bűn és 

megtisztulás).  

 

A megjelenítés eszközei (az 

egységenkénti feldolgozás során 

a poétikai eszközök elemzése: 

képek, pl. hasonlat, 

megszemélyesítés, metafora; 

alakzatok, pl. ellentét, párhuzam, 

túlzás, felsorolás, részletezés, 

szótőismétlés). Epikus 

közlésformák, szerkezet. 

Verselési elemzések, ritmizálási 

gyakorlatok.  

 

A tanuló  

 felismeri az elbeszélő 

költemény műfaját;  

 elemzi a tér- és 

időviszonyokat; ismeri a 

cselekményt; jellemzi a 

szereplőket és minősíti 

kapcsolataikat a Toldi 

részletes feldolgozása során;  

 alkalmazza a kapcsolódó 

elméleti fogalmakat (pl. 

verses epika; elbeszélő 

költemény);  

 felismeri a poétikai 

eszközöket (szóképek, 

alakzatok), a versritmust; 

 képes saját véleményének 

megfogalmazására;  

 tud memoritereket előadni 

(szövegrészletek a műből); 

 képes önálló szövegalkotási 

feladatok megoldására 

Erkölcstan: bűn és 

erény,lelkiismeret, 

megtisztulás. 

 

Ének-zene: ritmizálási 

gyakorlatok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 
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Irodalmi művekhez kapcsolódó 

szövegalkotási feladatok 

készítése, különféle műfajokban 

(elbeszélés, leírás, jellemzés, 

levél). 

Érvelő szövegek. 

Kreatív írások. 

 

 

 

 

 

Ajánlás a helyi tanterv 

időkeretéből felhasználható 

órára:  

Arany és Petőfi barátságának 

verses és prózai „dokumentumai” 

(különféle közlésformák; 

nézőpontváltás stb.); 

 rövid érvelő szövegek 

készítésére; 

 néhány, különféle típusú, a 

mindennapokban megjelenő 

írott és elektronikus szöveg 

elkészítésére (meghívó, e-

mail stb.); 

 saját hibáinak felismerésére, 

javítására, igényli ezek 

kiküszöbölését gyakorlással, 

feladatmegoldással, és 

törekszik készségszintjének 

folyamatos fejlesztésére. 

 

ismeretek; 

természetismeret; 

matematika; vizuális 

kultúra: narratív 

szövegek, leírások, 

érvelő szövegek 

alkotása. 

 

Informatika: a digitális 

írásbeliség 

kapcsolattartó 

műfajainak ismerete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Előhang, mottó,ének,utóhang,epikus szerkezeti részek, epikus 

közlésformák,bonyodalom kezdete, expozíció, kaland, allegória, epizód, 

késleltetés, körülírás, felező 12-es, sormetszet. 

 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Gárdonyi Géza: Egri csillagok(házi olvasmány) 
Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 
Korábban olvasott regények, ifjúsági regények.  

Epikus művek jellemzői: szerkezet, idő, helyszín, cselekmény, fordulat, 

szereplő; magatartásformák értékelése; vélemény megosztása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Alapvető erkölcsi értékekkel való azonosulás (hazaszeretet, hűség, 

helytállás, szerelem), az emberi magatartások megítélése és értékelése. 

A házi olvasmányok korábban megismert megközelítési lehetőségeinek 

felidézése, alkalmazása. Felkészítés a mű sok szempontú befogadására, 

értelmezésére; az olvasottak önálló dokumentálására (pl. motívumok 

azonosítása, jegyzetelés, vázlat). Kreativitás fejlesztése szövegalkotási 

gyakorlatokkal. 

Elbeszélés, leírás, jellemzés közlésformáinak folyamatos gyakorlása, 

rövid érvelő szövegek készítése. A kapcsolattartás digitális műfajainak 

alkalmazása. 

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Gárdonyi Géza: Egri csillagok – 

sok szempontú megközelítés. 

A tanuló Történelem, társadalmi 

és állampolgári 
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Tér- és időviszonyok 

(cselekményidő/külső, történelmi 

idő), cselekmény, szerkezet; a 

szereplők csoportjai, 

kapcsolataik; konfliktusok. 

Elbeszélői nézőpont, 

jellemábrázolás, ábrázolásmód. 

Bornemissza Gergely életútja. 

 

A mű fontos témái (történelem, 

hősiesség, barátság, szerelem, 

árulás stb.) és motívumai (pl. 

hold, csillag, gyűrű). 

 alkalmazza a házi 

olvasmányok korábban 

megismert megközelítési 

lehetőségeit;   

 előzetesen felkészül a mű sok 

szempontú értelmezésére 

(feladatok; adatkeresés, 

jegyzetelés, vázlatkészítés 

stb.); 

 képes szövegalkotási 

feladatok megoldására 

(szóban/ írásban), pl. leírás, 

jellemzés, elbeszélés 

nézőpontváltással, levél, 

kreatív írás;  

 képes szövegrészlet 

megtanulására, esetleg 

jelenet, dialógus előadására, 

dramatikus játékra.   

ismeretek: adott 

történetekben a valós 

és fiktív elemek 

megkülönböztetése. 

 

Informatika: egynyelvű 

szótárak (pl. 

jelképszótár, 

szimbólumszótár) 

használata. 

 

Természetismeret: a 

regényhez kapcsolódó 

topológia. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Érzelmek, hangulatok, gondolatok 

„Egy dallam visz, de keresztezi száz…” 

Órakeret 

9 óra+2 a 

szabadon 

f. 

Előzetes tudás 

Lírai alkotások jellemzői; költői nyelv, képek, alakzatok, zeneiség. 

Ismeretek József Attila, Nagy László, Nemes Nagy Ágnes, Petőfi 

Sándor, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, Weöres Sándor egy-egy 

alkotásáról (memoriterek is). 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak belátása, hogy az irodalmi művek olvasása gazdagítja érzelmi 

életünket. A befogadási képességek növelése különböző kifejezésmódú 

szövegek olvasásával, feldolgozásával. Jellemző motívumok, témák 

azonosítása. Képesség az epikai és lírai műnem megkülönböztetésére 

(az ábrázolás irányultsága alapján). 
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Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Témák, motívumok lírai 

alkotásokban (pl. természet, 

évszakok, napszakok, szerelem). 

A lírai műnem sokszínűsége: 

változatos szerkezeti 

megoldások, képiség, zeneiség, 

hangnemek – eltérő alkotói 

magatartások.  

 

Szemelvények a magyar 

irodalom különféle műfajú 

alkotásaiból, pl. Csokonai Vitéz 

Mihály, József Attila, Petőfi 

Sándor, Radnóti Miklós, Szabó 

Lőrinc, Weöres Sándor műveiből 

– értelmezések, poétikai és 

verstani gyakorlatok.  

 

A választott művekhez 

kapcsolódó fogalmi ismeretek. 

A tanuló  

 megkülönbözteti az epikai és 

lírai műnemet (az ábrázolás 

irányultsága alapján);  

 felismeri a lírai műnemnek a 

líra alanyára 

vonatkoztatottságát (bármely 

líratípusban, pl. gondolat- 

vagy hangulatlíra); 

 bővíti ismereteit a 

kifejezésmódokról; 

 felismer jellemző témákat, 

motívumokat (pl. természet, 

évszakok, napszakok);  

 felismeri a művészi 

stíluseszközöket és elemzi 

azok hatását. 

Ének-zene: 

megzenésített versek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Líra, lírai alany, téma, motívum, versforma, rímszerkezet,műfajok,ritmus. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Próbatételek, kalandok, hősök Órakeret 

16 óra 

 

A helyi 

tanterv 

időkeretéb

ől 

+ 2 óra 

 

Előzetes tudás Hősies magatartásformák a korábbi olvasmányélményekben.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak felismerése, hogy az igazságkeresésnek sokféle útja van, s 

ezeket a módokat mérlegelni és értékelni kell. A „próbatétel, kaland, 

hősiesség” tematika alapján is emberi alaphelyzetek, irodalmi témák, 

formák felismerése, a tematika sok szempontú megközelítése (pl. 

jellemformálás, archetipikus helyzetek). Felkészítés a téma 

megjelenésének változatosságára; különböző korszakban írott, eltérő 

műfajú művek befogadására. A befogadói tapasztalatok, a szókincs, a 

poétikai ismeretek bővítése a Lúdas Matyi feldolgozása révén.  
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Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

A hősies magatartás néhány 

példája, változata; a próbatételek, 

kalandok szerepe. 

 

A görög mitológiától és a 

Bibliától(pl. Héraklész, 

Odüsszeusz; Dávid és Góliát, 

Sámson) a klasszikus és a kortárs 

ifjúsági irodalomig (kis- és 

nagyepikai művek, műrészletek; 

verses és prózai formák).  

 

Fazekas Mihály: Lúdas Matyi – 

műértelmezés. 

Szerkezet (a négy levonás 

kapcsolódása; ismétlés és 

fokozás); a konfliktusok jellege; 

népiesség és időmértékes forma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajánlás a helyi tanterv 

időkeretéből felhasználható 

órákra:  

próbák, kalandok, hősök – 

válogatás a kortárs ifjúsági 

irodalom alkotásaiból. 

 

 

 

 

A tanuló 

 megismer az irodalmi művek 

segítségével néhány példát a 

hősies magatartásra;  

 megfigyeli, hogy a 

próbatételek, kalandok 

miként formálják a 

személyiséget, jellemet;  

 a „próbatétel, kaland, 

hősiesség” tematika alapján is 

felismer emberi 

alaphelyzeteket és irodalmi 

témákat, formákat; felismeri 

az emberi kapcsolatok 

sokféleségét és a téma 

megjelenésének 

változatosságát korszaktól, 

műfajtól és formától 

függetlenül;   

 felfedez archetipikus 

helyzeteket bibliai, mitológiai 

történetekkel;  

 részt vesz ajánlott 

olvasmányok közös 

feldolgozásában (tér- és 

időviszonyok, cselekmény, 

szereplők, elbeszélői 

nézőpont, szerkezet stb. 

elemzésében);   

 választhatja klasszikus és 

népszerű ifjúsági regények 

bemutatását (szemelvények 

vagy egyéni beszámolók, 

ajánlások); az érdeklődés 

felkeltésének céljából is (a 

mű hatása);   

 gyakorolja a jegyzetelést, 

vázlatkészítést;  

 képes Fazekas Mihály Lúdas 

Matyi című művének elemző 

bemutatására, esetleg egyik 

levonásának dialogikus 

megjelenítésére;  

 képes vélemény szóbeli és 

írásbeli megfogalmazására az 

olvasott szövegek 

szereplőinek tetteiről, 

érzelmeiről, gondolatairól, a 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: hősök, 

történetek, legendák 

elemzése.  

 

Vizuális kultúra: 

hősök, próbatételek, 

kalandok 

képzőművészeti 

megjelenítése. 

 

Erkölcstan: a 

próbatétel, kaland, 

hősiesség lehetséges 

összefüggései. 
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megjelenített emberi 

helyzetekről, folyamatos 

fejlesztési célként. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Próbatétel, kaland (cselekményszervező), ismétlődő motívum, vándortéma, 

daktilus, spondeus, kötött verssor, hexameter, érv, nézőpont, érvelés. 

 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei akét 

évfolyamos 

ciklus végén  

A tanuló törekszik gondolatait érthetően, a helyzetnek megfelelően 

megfogalmazni, adekvátan alkalmazni a beszédet kísérő nem nyelvi 

jeleket. 

Képes mások rövidebb szóbeli üzeneteinek, rövidebb hallott történeteknek 

a megértésére, összefoglalására, továbbadására.  

Ismeri és alkalmazni tudja a legalapvetőbb anyaggyűjtési, vázlatkészítési 

módokat. Képes önállóan a tanult hagyományos és internetes műfajokban 

(elbeszélés, leírás, jellemzés, levél, SMS, e-mail stb.) szöveget alkotni. 

Törekszik az igényes, pontos és helyes fogalmazásra, írásra.  

Az írott és elektronikus felületen megjelenő olvasott szövegek globális 

(átfogó) megértése, a szövegből az információk visszakeresése mellett 

képes újabb és újabb szövegértési stratégiákat megismerni, azokat 

alkalmazni. Képes önálló feladatvégzésre az információgyűjtés és 

ismeretszerzés módszereinek alkalmazásával (kézikönyvek és 

korosztálynak szóló ismeretterjesztő források). 

Felismeri a szövegértés folyamatát, annak megfigyelésével képes saját 

módszerét fejleszteni, hibás olvasási szokásaira megfelelő javító stratégiát 

találni, és azt alkalmazni.  

A megismert új szavakat, közmondásokat, szólásokat próbálja aktív 

szókincsében is alkalmazni. 

A tanuló meg tud nevezni három mesetípust példákkal, és fel tud idézni 

címe vagy részlete említésével három népdalt. Különbséget tud tenni a 

népmese és a műmese között. Meg tudja fogalmazni, mi a különbség a mese 

és a monda között. El tudja különíteni a ritmikus szöveget a prózától. 

Felismeri a hexameteres szövegről, hogy az időmértékes, a felező 

tizenkettesről, hogy az ütemhangsúlyos. Fel tud sorolni három-négy művet 

Petőfitől és Aranytól, képes egyszerűbb összehasonlítást megfogalmazni 

János vitéz és Toldi Miklós alakjáról. Képes értelmezni A walesi bárdokban 

rejlő üzenetet, és meg tudja világítani 5–6 mondatban az Egri csillagok 

történelmi hátterét. El tudja különíteni az egyszerűbb versekben és prózai 

szövegekben a nagyobb szerkezeti egységeket. Össze tudja foglalni néhány 
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hosszabb mű cselekményét (János vitéz, Toldi, A Pál utcai fiúk, Egri 

csillagok), meg tudja különböztetni, melyik közülük a regény és melyik az 

elbeszélő költemény. Értelmesen és pontosan, tisztán, tagoltan, megfelelő 

ritmusban tud felolvasni szövegeket. Részt tud venni számára ismert témájú 

vitában, és képes érveket alkotni. Ismert és könnyen érthető történetben 

párosítani tudja annak egyes szakaszait a konfliktus, bonyodalom, tetőpont 

fogalmával. Képes az általa jól ismert történetek szereplőit jellemezni, 

kapcsolatrendszerüket feltárni. Képes néhány példa közül kiválasztani az 

egyszerűbb metaforákat és metonímiákat. Képes egyszerűbb meghatározást 

adnia következő fogalmakról: líra, epika, epizód, megszemélyesítés, 

ballada, dal, rím, ritmus, mítosz, motívum, konfliktus. Képes művek, 

műrészletek szöveghű felidézésére. 

Az olvasott és megtárgyalt irodalmi művek nyomán képes azonosítani 

erkölcsi értékeket és álláspontokat, képes megfogalmazni saját erkölcsi 

ítéleteit. 

 

 

Magyar nyelv 

 

6. évfolyam  

 

A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez 

szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának a 

folytatása. A tanulók hallott és írott szövegalkotási és szövegértési kompetenciának fejlesztése 

a kognitív folyamatok, az életkori sajátosságok és az egyéni képességek figyelembevételével. 

A nyelvről szerzett tapasztalati (élményalapú) és tárgyi ismeretek mélyítése, bővítése.  

A 6. évfolyamon számos képességszintet el kell érni.  

Beszédkészség szempontjából a 6. évfolyamon a tanuló beszéde fejlődjön tovább a 

megfelelő artikuláció, szókincs és nyelvhelyesség szempontjából. A hallott szövegről legyen 

képes rövid szóbeli összefoglalást adni. Megszólalásaiban magyarórán és azon kívül is 

alkalmazkodjék a hallgatósághoz és a beszédhelyzethez.  

Olvasás szempontjából legyen képes érzékelni a szövegek műfaji különbségeit. Legyen 

képes néhány mondatos vélemény szóbeli és írásbeli megfogalmazására az olvasottakról. 

Szövegalkotás szempontjából legyen képes rövidebb szövegek alkotására, személyes és 

olvasmányélmények megfogalmazására.  

Tanulási képesség szempontjából jó, ha a tanuló képes különböző vázlatok 

felhasználására különböző témájú, műfajú szövegek megértésére, megfogalmazására.  

Szövegértés szempontjából szükséges a globális, információkereső, értelmező és 

reflektáló olvasás, továbbá tartalommondás; a cím és a szöveg kapcsolatának magyarázatása; a 

címadás.  

Erkölcsi ítélőképesség szempontjából megismerkedik a tetszésnyilvánítás árnyaltabb 

nyelvi formáival, a különböző kultúrák és eltérő vélemények tiszteletben tartásának 

fontosságával. 

Az 5–6. évfolyam legfontosabb fejlesztési célja a készségek szintre hozása, majd 

folyamatos fejlesztésük (a 8 éven keresztül tartó képzési folyamat alapozó szakaszaként).  

 

 

 

 

 

Éves óraszám: 72+18  

Heti óraszám: 2+0,5 
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 Órakeret 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 9 

Olvasás, az írott szöveg megértése. Olvasás, szövegértés 10 

Írás, fogalmazás 10 + 1 

Helyesírás 11 + 1 

A szavak szerkezete és jelentése 6 

A nyelv szerkezete 19 + 2+ 15 

Év eleji, félévi, év végi felmérés + 3+3 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 
Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 

Mindennapikommunikációs helyzetekben való megnyilvánulás, 

törekvés az érthető, kifejező beszédre.  

Szóbeli szövegek megértése, reprodukálása, utasítások megfelelő 

követése, a kommunikációs partner szóbeli közlésének megértése.  

Az alapvető kommunikációs kapcsolatfelvételi formák ismerete és 

alkalmazása: köszönés, bemutatkozás, megszólítás, kérdezés, kérés stb. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kommunikációs helyzetnek megfelelő helyes beszédlégzés, 

hangképzés, hangsúlyozás, tempó és szünettartás kialakulásának 

segítése: pl. beszédgyakorlatokkal, dramatikus játékkal, hangos 

szövegmondással. 

Törekvés a különböző beszédhelyzetekben a jól formált, a 

kommunikációs célt közvetítő beszéd alkottatására. A kifejező 

kommunikáció, a megfelelő szókincs alkalmaztatása személyek 

jellemzésekor. A társas viselkedés szabályozásához szükséges nyelvi 

kompetenciák fejlesztése, a konfliktusok kezelése képességének 

fejlesztése.  

A kiejtés, a szöveg és a nem nyelvi jelek közötti összhang 

kialakulásának fejlesztése. A magyar nyelv kiejtési sajátosságainak 

(hangsúly, hanglejtés) tudatosításán keresztül a nemzeti identitás 

erősítése.  

Kommunikációs (illem) szabályok tudatosítása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Különböző hallott szövegek, információk megértése, rövid 

összefoglaló reprodukálása. 

Aktív részvétel különféle kommunikációs helyzetekben. 

Alkalmazkodás a beszédhelyzethez, a kommunikációs célhoz. A 

közlési szándéknak megfelelő szókincs, kiejtés (hangsúly, tempó, 

hangerő stb.), valamint nem nyelvi jelek alkalmazása.  

Mindennapi kommunikációs szituációk különféle helyzetekben 

történő gyakorlása: kapcsolatfelvétel, kérdés, kérés, beszélgetés.  

Felnőttek és gyermekek kommunikációjának különbözőségei, 

kommunikációs (illem)szabályok (férfiak és nők, felnőttek és 

gyermekek, gyermekek és gyermekek) között. 

Tanult szövegek szöveghű és kifejező tolmácsolása.  

Dráma és tánc: 

kommunikációs 

kapcsolatteremtés, 

szituációk, 

helyzetgyakorlatok. 

 

 

 

Erkölcstan: önismeret, a 

személyes kapcsolatok, 

a beszélgetés 

jelentősége. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Beszédhelyzet, kommunikációs (illem)szabályok  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Olvasás, az írott szöveg megértése. Olvasás, szövegértés 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

A tanult olvasási stratégiák adekvát alkalmazása olvasás előtt, alatt és 

után. A tanult különböző típusú és műfajú szövegek felismerése és 

megértése. A szöveg információinak és gondolatainak a tanuló életkora 

szerint elvárható értelmezése és értékelése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az olvasási technika fejlesztése különféle folyamatos és nem 

folyamatos szövegeken többféle szövegértési eljárással. A szöveghez 

tartozó kép és szöveg közötti összefüggés felismertetése, egyszerűbb 

ábrák, grafikonok értelmeztetése. 

Az olvasási, a szövegértési hibák felismerésének fejlesztése, és a 

megfelelő javítási stratégia megismertetése, alkalmazásának elősegítése.  

A számítógépes szövegek olvasási sajátosságainak felismertetése.  

A webes felületek nem lineáris szövegeinek olvasási sajátosságainak 

felismertetése, a nehézségek tudatosítása.  

A tömegkommunikációs szövegekben rejlő manipulációk 

felismerésének képességének fejlesztése. (Médiatudatosság.) 

Ismeretek/fejlesztésikövetelmények Kapcsolódási pontok 

Különféle szövegek néma és a szöveg üzenetének megfelelő hangos 

olvasása.  

Olvasási, szövegértési stratégiák alkalmazása, gyakorlása és bővítése 

különböző témájú és típusú nyomtatott és elektronikus szövegeken. 

Tájékozódás, információkeresés (betűrend, tartalomjegyzék, utalók 

használatával) a különféle dokumentumtípusokban (AV és online 

dokumentum), korosztálynak szóló kézikönyvekben (szótár, 

lexikon), ismeretterjesztő forrásokban. 

Újabb szövegfeldolgozási stratégiák (szintézis, szelektív olvasás) 

alkalmazása.  

A szöveg megértésének monitorizálása. A hibás olvasási, 

szövegértési technika felismerése, a megfelelő javító stratégia 

megtalálása és alkalmazása. 

Az információhordozók kommunikációs funkcióinak ésaz olvasott 

szövegek tipológiai és műfaji különbségének megfigyelése, a szöveg 

mondanivalójának saját szavakkal történő megfogalmazása.  

Matematika;természeti

smeret: szövegértés, a 

feladatok szövegének 

értelmezése. 

 

Informatika: 

tájékozódás, 

információkeresés. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret; vizuális 

kultúra: szöveg és kép 

összefüggéseinek 

feltárása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Üzenet, szövegkép. 

 

 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Írás, fogalmazás 
Órakeret 

10 + 1 óra 
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Előzetes tudás 

A társas kultúrában való részvételhez szükséges nyelvi kompetenciák 

fejlesztése az írástechnikai téren: az érzelmek hiteles kifejezésének 

képessége, a szeretetteljes emberi kapcsolatok ápolásának képessége, 

konfliktuskezelés képessége, udvariassági formulák ismerete, 

alkalmazása stb. Megfelelő, kialakult egyéni írástechnika alkalmazása. 

A tanult fogalmazási műfajokban való jártasság, szövegalkotás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az írástechnika tempójának, esztétikai megjelenésének fejlesztése, 

javítása.  

Az ismert fogalmazási műfajokban történő változatos, kreatív 

szövegalkotás támogatása. Újabb szövegalkotási eljárások 

megismertetése, alkalmazásának segítése. 

Digitális kompetencia fejlesztése: néhány internetes szövegtípus formai 

és tartalmi jellemzőinek megfigyelése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A kialakult egyéni írástechnika további fejlesztése. Törekvés az 

esztétikus, olvasható kézírásra.  

Gyakorlatok a vázlat kifejtéséhez, kiegészítéséhez. 

Néhány internetes szövegtípus formai és tartalmi jellemzőinek 

megfigyelése. Az írott és nyomtatott szöveg formájának üzenete. 

Az írásmű üzenetének, céljának, befogadójának megfelelő szókincs 

használata. 

Személyes élmények megfogalmazása különböző szöveg-

típusokban: jellemzés.  

Szövegalkotás az internetes műfajokban: pl. komment. 

Az írás nem nyelvi jeleinek (betűforma, -nagyság, sorköz, margó, 

távolság, színek, kiemelések stb.), a szöveg képének az írott üzeneten 

túli jelentése. A kézzel írt és a számítógépes szövegek 

különbözőségei, hasonlóságai. 

 

 

 

 

 

 

Informatika: internetes 

források adatainak 

megkeresése; új 

internetes 

kapcsolattartó műfajok 

nyelvi jellemzői. 

Vizuális kultúra: a 

szöveg képe.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Vázlat, jellemzés, 

Az írás nem nyelvi jelei: sorköz, betű, margó stb. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Helyesírás Órakeret 

11 + 1 óra 

Előzetes tudás 
A tanult főbb helyesírási szabályok felismerése, alkalmazása a 

szövegalkotásban, az írásbeli munkákban. Helyesírási kézikönyv 

használata tanári segítséggel. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A leggyakrabban előforduló, a helyesírási alapelvekre épülő helyesírási 

szabályok tudatosítása, azok fokozatos önálló alkalmazásának 

fejlesztése az írott kommunikációban. A szófajokhoz kapcsolódó 

legalapvetőbb és leggyakoribb helyesírási szabályok, normák 

megismertetése.  

A helyzetnek megfelelő, pontos helyesírás iránti igény kialakítása, a 

helyesírást segítő segédeszközök (helyesírási szabályzat, szótár stb.) 

önálló használatának fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Az alapvető helyesírási szabályok (kiejtés elve, szóelemzés eleve, 

hagyomány elve, egyszerűsítés) alkalmazása főleg a szófajtani 

ismeretek elsajátításához kapcsolódóan.  

A tulajdonnév értelemtükröztető helyesírási alapjainak megismerése. 

A megismert helyesírási esetek felismerése és tudatos alkalmazása az 

írott szöveg megértése és szövegalkotási folyamatában; az önkontroll 

és szövegjavítás fokozatos önállósággal. 

Hibajavítási gyakorlatok segédeszközök használatával.  

Törekvés a mindennapi írásbeli alkotásokban az igényes 

helyesírásra.  

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek; idegen 

nyelv; vizuális kultúra; 

természetismeret; 

informatika: a 

tantárgyra jellemző 

tulajdonnevek, digitális 

kifejezések helyesírása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Helyesírási alapelv (kiejtés elve, szóelemzés elve, hagyomány elve, 

egyszerűsítés elve), elválasztás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A szavak szerkezete és jelentése Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 
A szavak szerkezeti elemzése egyszerűbb esetekben: szótő, toldalékok, 

összetett szavak tagjai. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Szókincsbővítés, annak megtapasztaltatása, hogy ugyanazt a tartalmat 

többféle szerkezettel, más-más szavakkal is ki lehet fejezni.  

Néhány, mindennapi metafora jelentésszerkezetének megfigyeltetése. 

A magyar és valamely tanult, ismert idegen nyelv szerkezete közötti 

hasonlóságok és különbözőségek fölfedeztetése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az ige és főnév szemantikája.  

A leggyakoribb mindennapi metaforák jelentésszerkezetének 

megfigyelése a beszélt és írott szövegekben.  

Egynyelvű szótárak használata, könyvtári kutatás.  

Idegen nyelv: a tanult 

idegen nyelv 

szókincse. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

beszélt nyelvi metafora. 

 

 

 

 

 

 

 

Tematikaiegység/ 

Fejlesztési cél A nyelv szerkezete 

Órakeret 

19 + 2 

óra+15 

óra 

szabadon 

felhasznál

ható 

Előzetes tudás 

A tanult szófajok felismerése és megnevezése szójelentés alapján 

toldalékos formában, mondatban és szövegben, megfelelő használatuk 

írott és beszélt szövegben.  
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A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Nyelvi tudatosság figyelemfejlesztéssel: a magyar nyelv szerkezetének 

megfigyeltetése; a szavak szintjének részletesebb vizsgálata.  

Elemző képesség: a szófaji csoportok jellemző alaktani viselkedésének 

megfigyeltetése, főbb jellemzőinek megnevezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A szavak egy lehetséges osztályának, a szófajok legjellemzőbb 

csoportjainak áttekintése, szövegbeli és kommunikációs szerepük 

megfigyelése, alkalmazásuk a kommunikációban.  

A szófaji csoportok jellemző alaktani viselkedésének megfigyelése, 

főbb jellemzőinek megnevezése. 

Az alapszófajok típusai, szerkezetük, szerepük a szövegalkotásban.  

Az ige szerkezete, az igekötők szerepe az ige folyamatosságának, az 

irányultságának kifejezésében; az ige aspektualitása. 

A főnevek kategóriái, a tulajdonnevek néhány tipikus fajtája, 

szerkezete. 

A névmások szövegszervező szerepének megfigyelése, alkalmazása 

a szövegalkotásban.  

A tanult alapszófajok leggyakoribb képzőinek megismerése, 

szóalkotási gyakorlatok. 

A magyar nyelv szerkezetének összehasonlítása a tanult idegen nyelv 

szótani szerkezetével. 

Történelem: a beszéd 

kialakulása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idegen nyelv: a tanult 

nyelv szótani 

sajátosságai 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Alapszófajok: ige, főnév, melléknév, számnév, határozószó, névmás, 

igenév,módosítószók, viszonyszók, névelők, névutók, igekötők. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei akét 

évfolyamos 

ciklus végén  

A tanuló törekszik gondolatait érthetően, a helyzetnek megfelelően 

megfogalmazni, adekvátan alkalmazni a beszédet kísérő nem nyelvi 

jeleket. 

Képes mások rövidebb szóbeli üzeneteinek, rövidebb hallott történeteknek 

a megértésére, összefoglalására, továbbadására.  

Képes önállóan a tanult hagyományos és internetes műfajokban 

(elbeszélés, leírás, jellemzés, levél, SMS, e-mail stb.) szöveget alkotni. 

Törekszik az igényes, pontos és helyes fogalmazásra, írásra.  

Az írott és elektronikus felületen megjelenő olvasott szövegek globális 

(átfogó) megértése, a szövegből az információk visszakeresése mellett 

képes újabb és újabb szövegértési stratégiákat megismerni, azokat 

alkalmazni. Képes önálló feladatvégzésre az információgyűjtés és 

ismeretszerzés módszereinek alkalmazásával (kézikönyvek és 

korosztálynak szóló ismeretterjesztő források). 

Felismeri a szövegértés folyamatát, annak megfigyelésével képes saját 

módszerét fejleszteni, hibás olvasási szokásaira megfelelő javító stratégiát 

találni, és azt alkalmazni.  

A tanuló ismeri a tanult alapszófajok (ige, főnév, melléknév, számnév, 

határozószó, igenevek, névmások), valamint az igekötők általános 

jellemzőit, alaki sajátosságait, a hozzájuk kapcsolódó főbb helyesírási 

szabályokat, amelyeket az írott munkáiban igyekszik alkalmazni is. 

A megismert új szavakat, közmondásokat, szólásokat próbálja aktív 

szókincsében is alkalmazni. 
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6. osztály Történelem 

65+7=72 óra 

 

Tematikai 

egység 
A Magyar Királyság virágkora 

Órakeret 

13 óra 

+2 óra 

Össz:15 

Előzetes tudás 
Mesék, mondák és valós történetek a Hunyadiakról. A 

nándorfehérvári hősök. 

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Tudatosul a tanulóban, hogy a királyokat, uralkodókat a 

történetekben megismert személyes tulajdonságaik és a kor 

kihívásaira adott (a társadalom életére hatást gyakorolt) 

válaszaik eredményessége, illetve önfeláldozó magatartásuk 

alapján őrzi meg a történelmi emlékezet. Látja a törökellenes 

harcok hősiességének máig ható példáját. Felismeri az 

összefogás jelentőségét egy függetlenségéért küzdő nép 

életében. 

Látja a történelmi személyiség szerepét, jelentőségét, képes 

személyek, csoportok tetteinek megindokolására, valamint 

történetek mesei és valóságos elemeinek megkülönbözetésére. 

Megérti és értelmezi a képi és írásos források szövegét. 

 

Témák Fejlesztési 

követelmények 

Kapcsolódási pontok  

A királyi hatalom 

megerősítése I. Károly 

idején. 

 

Nagy Lajos, a 

lovagkirály. Főbb 

törvényei. 

Önálló tanulás 

képességének fejlesztése 

Egy középkori város: 

Buda. 

 

Hunyadi János 

törökellenes harcai. 

A nándorfehérvári diadal. 

Forrásfeldolgozó 

képesség fejlesztése 

Hunyadi Mátyás 

uralkodása és reneszánsz 

udvara. 

Uralkodók és 

államférfiak. 

 

A mohácsi vereség és 

következményei. Buda 

eleste. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Információk szerzése, 

rendszerezése és 

értelmezése szöveges 

és képi forrásokból. 

(Pl. I. Károly politikai 

és gazdasági 

intézkedése írásos és 

képi források 

felhasználásával.) 

– Történeti események 

feldolgozása mai 

szövegek és rövid 

korabeli források 

alapján. (Pl. a 

nándorfehérvári 

győzelem.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Lelet és rekonstrukció 

összevetése. (Pl.egy 

vár makettje és 

romjai.) 

 

Kommunikáció: 

– Tanulói kiselőadások 

tartása. (Pl. Élet a 

középkori Budán.) 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

Népmesék és mondák 

Mátyás királyról.Arany 

János: Toldi. 

 

Ének-zene: 

Reneszánsz zene Mátyás 

király udvarából. 

 

Vizuális kultúra: 

A gótikus és a reneszánsz 

stílus építészeti emlékei 

Magyarországon. 

A középkori Buda 

műemlékei. 

Mátyás visegrádi 

palotája. A corvinák. 

 

 

 

 

+1 óra 

 

 

 

 

 

 

+1 óra 
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– Uralkodók és 

politikájuk jellemzése. 

(Pl. a lovagkirály 

külső és belső 

tulajdonságai.) 

 

Tájékozódás időben és 

térben: 

– Szinkronisztikus 

vázlat készítése (pl. a 

XIV-XV. századi 

egyetemes és magyar 

történelmi 

eseményeiről). 

Értelmező 

kulcsfogalom 

Változás és folyamatosság, történelmi forrás, tény és bizonyíték, 

értelmezés, történelmi nézőpont. 

 

Tartalmi 

kulcsfogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, felemelkedés, lesüllyedés, 

életmód, város, gazdaság, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, 

adó, politika, állam, törvény, királyság, vallás, kultúra. 

 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: aranyforint, nádor, nemes, ősiség és kilenced 

törvénye, kormányzó, végvár. 

Személyek: I. Károly, I. (Nagy) Lajos, Luxemburgi Zsigmond, 

Hunyadi János, Hunyadi Mátyás, I. Szulejmán. 

Topográfia: Nándorfehérvár, Visegrád, Mohács. 

Évszámok: 1308 (I. Károly), 1456 (Nándorfehérvár), 1458-1490 

(Hunyadi Mátyás uralkodása), 1526 (a mohácsi vereség). 
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Tematikai 

egység 
A világ és Európa a kora újkorban 

Órakere

t 14 óra 

+1 óra 

Össz:15 

Előzetes tudás 

Olvasmányok a földrajzi felfedezésekről, elsősorban 

Kolumbuszról, valamint a felfedezések előtti Amerikáról. 

Iskolai és iskolán kívüli ismeretek a protestáns vallásokról. 

Olvasmányok vagy filmélmények a Napkirályról és udvaráról. 

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanulóban tudatosul, hogy az emberi alkotótevékenység, 

kezdeményezőképesség (tudományos felfedezések és 

technikai találmányok stb.) a gazdasági fejlődés meghatározó 

elemei. Felismeri, hogy a felfedezők, újítók töretlen hite, 

szilárd akarata és kitartása záloga a sikerességnek. Látja, hogy 

a fejlettebb népek, államok erőfölényük birtokában leigázzák, 

gyarmatosítják a fejletlenebbeket, valamint, hogy az államok 

közötti és társadalmon belüli konfliktusok nem egyszer 

háborúhoz vagy polgárháborúhozvezetnek, melyek jelentős 

emberáldozatokkal járnak. 

Felismeri a földrajzi felfedezések jelentőségét és hatását az 

európai és amerikai életmódra. Megérti a XVI-XVII. századi 

vallási megújulás okait és jelentőségét. Képes élményszerű 

ismeretek szerzésére a kora újkori „fényes udvarokról”, 

információk gyűjtésére, képi és szöveges források együttes 

kezelésére, a történelmi és földrajzi atlasz együttes 

használatára. Párhuzamokat keres megismert történelmi 

élethelyzetek, események és mai életünk között. 

 

Témák Fejlesztési 

követelmények 

Kapcsolódási pontok  

A földrajzi felfedezések 

okai és céljai. Hódítók és 

meghódítottak. 

Felfedezők, feltalálók. 

Problémamegoldó 

képesség fejlesztése 

A felfedezések hatása az 

európai (és amerikai) 

életre. 

 

A reformáció és a 

katolikus megújulás. 

Történelemformáló 

eszmék. 

 

Az alkotmányos királyság 

létrejötte Angliában. 

 

A Napkirály udvara. 

 

A felvilágosodás kora. 

Történelemformáló 

eszmék. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Információk szerzése 

és rendszerezése tanári 

elbeszélés, tankönyvi 

szövegek és képek 

alapján. (Pl. a 

Kolumbusz előtti 

Európán kívüli 

világról.) 

– Következtetések 

levonása a feldolgozott 

információkból. (Pl. a 

reformáció fő tanításai 

egy Luther-

szövegrészlet alapján.) 

– Írásos vagy rajzos 

vázlat elemzése. (Pl. a 

királyi önkényuralom 

és az alkotmányos 

királyság jellemzői.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

Vizuális kultúra: 

A protestáns templomok 

külső-belső arculata. 

A barokk stílus 

jellegzetességei. A 

versailles-i palota és 

Szentpétervár. A barokk 

legnagyobb mesterei. 

 

Ének-zene: 

A barokk és a klasszikus 

zene néhány mestere. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

Részleteknépszerű 

játékfilmekből (pl. Ridley 

Scott: A Paradicsom 

meghódítása; Eric Till: 

Luther; Mel Gibson: A 

hazafi). 

 

 

 

+ 1 óra 
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Az észak-amerikai 

gyarmatok függetlenségi 

harca. Az Egyesült 

Államok létrejötte. 

Egyezmények, 

szövetségek. 

– Különbségek 

azonosítása egy-egy 

történelmi jelenség 

kapcsán (pl. a 

felfedezések okai és 

céljai)  

Kommunikáció: 

– Beszámolók készítése. 

(Pl. egy felfedező 

útja.) 

– Saját vélemény 

megfogalmazása (pl. a 

felvilágosodás 

felentőségéről). 

– Összehasonlító 

táblázatok készítése 

(pl. a katolikus és 

protestáns vallások 

különbségeiről). 

 

Tájékozódás időben és 

térben: 

– A korszak néhány 

kiemelt eseményének 

elhelyezése az 

időszalagon. 

– Néhány kiemelt 

esemény megjelölése 

kontúrtérképen. (Pl. a 

felfedező utak és az 

első gyarmatok.) 

Értelmező 

kulcsfogalom 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, 

történelmi forrás, értelmezés, jelentőség. 

 

Tartalmi 

kulcsfogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, felemelkedés, lesüllyedés, 

életmód, város, gazdaság, termelés, kereskedelem, 

pénzgazdálkodás, piac, gyarmatosítás, politika, állam, 

államszervezet, alkotmányos királyság, köztársaság, 

parlamentarizmus, birodalom, vallás, vallásüldözés. 

 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: újkor, felfedező, gyarmat, manufaktúra, reformáció, 

protestáns, jezsuita, katolikus megújulás, felvilágosodás, 

alkotmány. 

Személyek: Kolumbusz, Luther, Kálvin, Cromwell, XIV. Lajos, 

Rousseau, Washington. 

Topográfia: Amerika, Versailles, London, Szentpétervár. 

Évszámok: 1492 (Kolumbusz), 1517 (Luther fellépése), 1776 (az 

amerikai Függetlenségi nyilatkozat). 

 

 

 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 2122 

Tematikai 

egység 
Magyarország a kora újkorban 

Órakere

t 18 óra 

+2 óra 

Össz:20 

Előzetes tudás 

Mondák és történetek Hunyadi Jánosról, a török ellenes 

harcok világáról, az „igazságos” Mátyásról, valamint a 

mohácsi tragédiáról. 

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A hazafiság erősítése a hódítókkal szembeni védekezés, a hősi 

önfeláldozás példáin keresztül. A tanuló felismeri, hogy az 

ország közösségeinek széthúzása gyengíti a társadalom 

védekező képességét a hódítókkal szemben, az összefogás és 

az egységes fellépés azonban még egy vereség esetén is a 

behódolás helyett megegyezést eredményezhet. 

Felismeri a török terjeszkedés megállításának jelentőségét 

hazánk és Európa szempontjából. Érzékeli, hogy két 

nagyhatalom közötti helyzetünk fokozott terhet rótt a 

társadalom minden rétegére. Látja a politikai megosztottság 

következményeit. Észleli, hogy az egyeduralmi törekvések 

saját céljával ellentétes hatást válthatnak ki. Képes egymásnak 

ellentmondó források értékelésére. Igény felkeltése 

múzeumok, várak felkeresésére határokon innen és túl. 

 

Témák Fejlesztési 

követelmények 

Kapcsolódási pontok  

A három részre szakadt 

ország lakóinak élete. 

 

Végvári harcok – végvári 

hősök. A nagy 

várháborúk éve (1552). 

Békék, háborúk, 

hadviselés. 

Szociális kompetencia 

fejlesztése 

Reformáció és katolikus 

megújulás 

Magyarországon. 

 

Az Erdélyi Fejedelemség 

aranykora Bethlen Gábor 

idején. 

 

Élet a török hódoltságban. 

Öltözködés, divat. 

 

Habsburg-ellenes harcok 

és vallási mozgalmak a 

XVII. században, a török 

kiűzése. 

 

A Rákóczi-

szabadságharc. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Információgyűjtés, 

rendszerezés a 

tankönyvből és 

olvasókönyvekből (pl. 

a végvári katonák 

életéről). 

– Életmód-történeti 

ismeretek gyűjtése. 

(Pl. a kor jellegzetes 

magyar, német és 

török ruházkodása.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– A három országrész 

jellegzetességeinek 

összevetése. 

– A személyiség szerepe 

a történelemben: (Pl. 

II. Rákóczi Ferenc 

élete, pályaképe.) 

 

Kommunikáció: 

– Kiselőadás tartása a 

reformációról és 

ellenreformációról. 

(Pl. kulturális hatásuk 

elemzése.) 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

Gárdonyi Géza: Egri 

csillagok; Arany János: 

Szondi két apródja. 

 

Ének-zene: 

Népdalok a török korból, 

kuruc dalok. A barokk 

zene. A tárogató. 

 

Vizuális kultúra: 

Jelentősebb barokk 

műemlékek 

Magyarországon. 

Az erdélyi építészet 

jellegzetességei. 

A török hódoltság 

műemlékei: mecsetek, 

minaretek és fürdők. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret:  

Részleteknépszerű 

játékfilmekből. (Pl. 

Várkonyi Zoltán: Egri 

csillagok.) 

 

 

 

 

 

+ 1óra 
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Művészeti kompetencia 

fejlesztése 

Az ország újjáépítése, a 

hódoltsági területek 

benépesítése. 

Kisebbség, többség, 

nemzetiségek. 

 

Tájékozódás időben és 

térben: 

– Történelmi térkép 

elemzése. (Pl. 

információk gyűjtése a 

három részre szakadt 

ország térképének 

segítségével.) 

Értelmező 

kulcsfogalom 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, 

tény és bizonyíték, értelmezés, történelmi nézőpont. 

 

Tartalmi 

kulcsfogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, felemelkedés, lesüllyedés, 

nemzetiség, népességfogyás, életmód, város, gazdaság, termelés, 

kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, adó, politika, állam, 

államszervezet, rendelet, birodalom, vallás, vallásüldözés. 

 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: végvár, hódoltság, szultán, szpáhi, janicsár, kuruc, 

labanc, hajdú, úrbér, jobbágyrendelet, zsellér, betelepítés, 

türelmi rendelet. 

Személyek: Dobó István, Bocskai István, Bethlen Gábor, Zrínyi 

Miklós, II. Rákóczi Ferenc, Mária Terézia, II. József. 

Topográfia: Pozsony, Bécs, Erdélyi Fejedelemség, Eger, 

Gyulafehérvár, Debrecen. 

Évszámok: 1541 (Buda török kézen), 1552 (a „nagy várháborúk” 

éve), 1686 (Buda visszavívása), 1703–1711 (a Rákóczi-

szabadságharc), 1740–1780 (Mária Terézia). 

 

 

 

 

Tematikai 

egység 

A forradalmak és a polgárosodás kora 

Európában és Magyarországon 

Órakere

t 20óra 

+2 óra 

Össz: 22 

Előzetes tudás 

Ismeretek olvasmányok és filmek alapján a francia 

forradalomról és Napóleonról. A gőz szerepe az első ipari 

forradalomban. Olvasmányok Széchenyiről, a Lánchídról és 

Kossuthról. Alsó tagozatos olvasmányok az 1848–49-es 

forradalomról és szabadságharcról. 

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló felismeri, hogy a polgárosodással párhuzamosan az 

szabadság, egyenlőség, testvériség eszméinek együttese nagy 

társadalmi mozgósító erővel hat. Látja, hogy a jelentős 

társadalmi és gazdasági átalakulásoknak egyaránt vannak 

győztesei és vesztesei, e folyamat vizsgálata feltárhatja a 

személyes és közösségi sors közötti összefüggéseket. Megérti, 

hogy az utókor nézőpontjából többnyire az válik 

történelmi személyiséggé, hőssé vagy mártírrá, aki a 

személyes érdekei elé a közösség hosszú távú érdekeit 

helyezi. 

Látja a középkori államok és a polgári nemzetállamok közti 

különbségeket. Értékeli a polgári nemzetállammá válás békés 

és erőszakos útjait. Hazafiságra nevelés a reformkor, a 

forradalom és a szabadságharc tanításának során. Megismeri 
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és értékeli a korszak nagy történelmi személyiségei 

példamutató életét és munkásságát. Megismeri a reformkor 

legjelentősebb eredményeit, és értékeli ezek jelentőségét a 

korábbi magyarországi és a korabeli európai viszonyok 

tükrében. Képes a történeti forrásokon túl más tantárgyak 

ismereteinek, információinak felhasználására, következtetések 

levonására történelmi térképek segítségével. 

Témák Fejlesztési 

követelmények 

Kapcsolódási pontok  

A francia forradalom és 

vívmányai. A jakobinus 

terror. 

Kritikai gondolkodás 

fejlesztése 

 

Napóleon felemelkedése 

és bukása. 

Uralkodók és 

államférfiak. 

 

Az ipari forradalom első 

feltalálói és találmányai. 

Közlekedés, úthálózat, 

hírközlés. 

 

Széchenyi István elméleti 

és gyakorlati munkássága. 

 

A reformkori rendi 

országgyűléseken 

felmerülő fő kérdések. 

 

Kossuth Lajos programja 

és szerepe a 

reformkorban. 

Hatékony tanulás 

képességének fejlesztése 

Az 1848-as forradalom. 

A szabadságharc 

fontosabb csatái és jeles 

szereplői. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Ismeretszerzés tanári 

elbeszélés és vázlatrajz 

alapján. (Pl. Széchenyi 

és Kossuth reformkori 

tevékenysége.) 

– Következtetések 

levonása rövid közjogi 

forrásrészletekből. (Pl. 

az Emberi és polgári 

jogok nyilatkozatából.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Változások és hatásaik 

nyomon követése. (Pl. 

a szabadságharc 

bukásának 

következményei.) 

– Érvekkel alátámasztott 

vélemény 

megfogalmazása. (Pl. 

Robespierre zsarnok 

vagy forradalmár?) 

 

Kommunikáció: 

– Tanulói kiselőadás 

jelentős történelmi 

személyiség életéről. 

(Pl. Wesselényi 

Miklósról, Kölcsey 

Ferencről.) 

 

Tájékozódás időben és 

térben: 

– Jelentős események 

egymásra hatásának 

vizsgálata. (Pl. a 

forradalom és a 

pozsonyi rendi 

országgyűlés 

történései.) 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

Csokonai, Kölcsey, 

Vörösmarty és Petőfi 

versei; Jókai Mór: A 

kőszívű ember fiai. 

 

Természetismeret: 

Az iparfejlődés 

környezeti hatásai. 

 

Ének-zene: 

Marseillaise, a nagy 

romantika mesterei. 

Erkel: Himnusz; Egressy 

Béni: Szózat; 1848-as 

dalok. 

 

Vizuális kultúra: 

A kort bemutató történeti 

festmények. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret:  

Részleteknépszerű 

játékfilmekből (pl. 

Andrzej Wajda: Danton; 

Bereményi Géza: A 

Hídember). 

 

 

+1 óra 
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Értelmező 

kulcsfogalom 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi forrás, tény és 

bizonyíték, értelmezés, jelentőség, történelmi nézőpont. 

 

Tartalmi 

kulcsfogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

forradalom, felemelkedés, lesüllyedés, népességrobbanás, 

migráció, életmód, város, gazdaság, termelés, erőforrás, 

kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, királyság, köztársaság, 

államszervezet, hatalmi ág, parlamentarizmus, közigazgatás, 

nemzet, vallás, vallásüldözés. 

 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: népfelség elve, jakobinus, polgári nemzet, ipari 

forradalom, tőkés, bérmunkás, kapitalizmus, rendi országgyűlés, 

alsótábla, felsőtábla, reformkor, közteherviselés, cenzúra, 

sajtószabadság, választójog, felelős kormány, 

jobbágyfelszabadítás, honvédség, trónfosztás, nemzetiségi 

törvény. 

Személyek: XVI. Lajos, Robespierre, Napóleon, Watt, Széchenyi 

István, Kölcsey Ferenc, Wesselényi Miklós, Kossuth Lajos, 

Deák Ferenc, Petőfi Sándor, Batthyány Lajos, Jellasics, Görgei 

Artúr, Bem József. 

Topográfia: Párizs, Waterloo, Debrecen, Isaszeg, Buda, Világos, 

Arad. 

Évszámok: 1789 (a francia forradalom kezdete), 1815 (a 

waterlooi csata), 1830 (a Hitel megjelenése, a reformkor 

kezdete), 1832–1836 (reformországgyűlés), 1848. március 15. 

(forradalom Pest-Budán), 1849. április 14. (a Függetlenségi 

nyilatkozat), 1849. október 6. (az aradi vértanúk és Batthyány 

Lajos kivégzése). 

 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei akét 

évfolyamos ciklus 

végén 

Az egyetemes emberi értékek elfogadása ókori, középkori és kora újkori 

egyetemes és magyar kultúrkincs élményszerű megismerésével. A 

családhoz, a lakóhelyhez, a nemzethez való tartozás élményének 

személyes megélése. 

A történelmet formáló, alapvető folyamatok, összefüggések felismerése 

(pl. a munka értékteremtő ereje) és egyszerű, átélhető erkölcsi tanulságok 

azonosítása. 

Az előző korokban élt emberek, közösségek élet-, gondolkodás- és 

szokásmódjainak felidézése. 

A tanuló ismerje fel, hogy a múltban való tájékozódást segítik a 

kulcsfogalmak és fogalmak, amelyek fejlesztik a történelmi tájékozódás 

és gondolkodás kialakulását. 

Ismerje fel, hogy az utókor a nagy történelmi személyiségek, nemzeti 

hősök cselekedeteit a közösségek érdekében végzett tevékenységek 

szempontjából értékeli. 

Tudja, hogy az egyes népeket főleg vallásuk és kultúrájuk, életmódjuk 

alapján tudjuk megkülönböztetni. 

Ismerje fel, hogy a vallási előírások, valamint az államok által 

megfogalmazott szabályok döntő mértékben befolyásolhatják a társadalmi 

viszonyokat és a mindennapokat.  
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Tudja, hogy a történelmi jelenségeket, folyamatokat társadalmi, gazdasági 

tényezők együttesen befolyásolják. 

Tudja, hogy az emberi munka nyomán elinduló termelés biztosítja az 

emberi közösségek létfenntartását. 

Ismerje fel a társadalmi munkamegosztás jelentőségét, amely az 

árutermelés és pénzgazdálkodás, illetve a városiasodás kialakulásához 

vezet. 

Tudja, hogy a társadalmakban eltérő jogokkal rendelkező és eltérő 

vagyoni helyzetű emberek alkotnak rétegeket, csoportokat. 

Tudja, hogy az eredettörténetek, a közös szokások és mondák erősítik a 

közösség összetartozását, egyben a nemzeti öntudat kialakulásának 

alapjául szolgálnak. 

Tudja, hogy a társadalmi, gazdasági, politikai és vallási küzdelmek 

számos esetben összekapcsolódnak. 

Ismerje fel ezeket egy-egy történelmi probléma vagy korszak 

feldolgozása során. 

Legyen képes különbséget tenni a történelem különböző típusú forrásai 

között,és legyen képes a korszakra jellemző képeket, tárgyakat, 

épületeket felismerni. 

Legyen képes a történetek a feldolgozásánál a tér- és időbeliség 

azonosítására, a szereplők csoportosítására fő- és mellékszereplőkre, 

illetve a valós és fiktív elemek megkülönböztetésére. Ismerje a híres 

történelmi személyiségek jellemzéséhez szükséges kulcsszavakat, 

cselekedeteket. 

Legyen képes a tanuló történelmi ismeretet meríteni hallott és olvasott 

szövegekből, különböző médiumok anyagából. 

Legyen képes emberi magatartásformák értelmezésre, információk 

rendezésére és értelmezésére, vizuális vázlatok készítésére. 

Legyen képes információt gyűjteni adott témához könyvtárban és 

múzeumban; olvasmányairól készítsen lényeget kiemelő jegyzetet. 

Képes legyen szóbeli beszámolót készíteni önálló gyűjtőmunkával 

szerzett ismereteiről, és kiselőadást tartani. 

Ismerje az időszámítás alapelemeit (korszak, évszázad, évezred) tudjon ez 

alapján kronológiai számításokat végezni. Ismerje néhány kiemelkedő 

esemény időpontját. 

Legyen képes egyszerű térképeket másolni, alaprajzot készíteni. Legyen 

képes helyeket megkeresni, megmutatni térképen, néhány kiemelt 

jelenség topográfiai helyét megjelölni vaktérképen, valamint távolságot 

becsülni és számítani történelmi térképen. 

Legyen képes saját vélemény megfogalmazása mellett mások 

véleményének figyelembe vételére. 

 

 

Ajánlott témakörök 

6. osztály Angol nyelv 

 

A 4. évfolyamon megismert témakörök a tanulók életkorának megfelelően új szempontból, 

magasabb nyelvi szinten újra feldolgozhatók és bővíthetők, ezért az új témák mellett ezek is 

szerepelnek a táblázatban. 

 

Ajánlott témakörök Kapcsolódási pontok 
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Család  

Én és a családom. 

Családtagok bemutatása. 

Családi események, közös programok. 

Családi ünnepek. 

Napirend. 

Egy átlagos angol család bemutatása 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: család és lakóhely. 

 

Erkölcstan: társas kapcsolatok, szokások. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: időbeosztás, 

napirend. 

Otthon  

Otthonom, szűkebb környezetem 

Lakóhelyiségek, bútorok, berendezési 

tárgyak. 

Kedvenc játékaim. 

Lakóhelyem, tágabb környezetem. 

Természetismeret: lakóhelyi környezet. 

 

Matematika: tájékozódás a térben, halmazok. 

 

Hon- és népismeret: az én városom, falum. 

Étkezés 

Napi étkezések. 

Kedvenc ételeim, italaim. 

Egészséges táplálkozás. 

Receptek, főzés, sütés. 

Angol étkezési szokások bemutatása 

Természetismeret: az ember megismerése és 

egészsége: étrend. 

 

Matematika: halmazok, diagramok készítése, 

értelmezése, táblázatok olvasása. 

Idő, időjárás 

Az óra. 

Évszakok és hónapok. 

A hét napjai és a napszakok. 

Időjárás, időjárási jelenségek megfigyelése. 

Angliai időjárás bemutatása 

Természetismeret: az időjárás tényezői, 

ciklusok a természetben. 

 

Matematika: számok írása, olvasása, 

állítások igazságának eldöntése, tapasztalati 

adatok lejegyzése, táblázatba rögzítése. 

Öltözködés 

Évszakok és ruhadarabok. 

Kedvenc ruháim. 

Divat. 

Külföldi sztárok öltözéke 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: öltözködés, divat.  

 

Matematika: halmazok. 

Sport 

Testrészek és mozgás. 

Sportok, sportfelszerelések. 

Kedvenc sportom. 

Sportversenyek. 

Amerikai és angol sportok összehasonlítása 

Természetismeret: az ember megismerése és 

egészsége: testrészek. 

 

Testnevelés és sport: mozgásos játékok, 

sportversenyek, szabályok. 

Iskola, barátok 

Iskolám, osztálytermünk. 

Tantárgyaim, tanáraim. 

Osztálytársaim, barátaim. 

Tanórán kívüli közös programjaink. 

Iskolai élet más országokban. 

Az angol oktatási rendszer bemutatása 

Az iskolánk bemutatása project segítségével 

Erkölcstan: társas kapcsolatok: barátság, 

szeretet, tisztelet, segítő kapcsolat. 

Szabadidő, szórakozás 

Szabadidős tevékenységek, kedvenc 

időtöltésem. 

Internet, interaktív játékok. 

Testnevelés és sport: sportok. 

 

Ének–zene: zenehallgatás. 
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Közös időtöltés barátokkal. 

 

Dráma és tánc: színház, előadások. 

 

Vizuális kultúra: múzeumok, kiállítások. 

Természet, állatok 

Kisállatok. 

Kedvenc állataim. 

Állatok a ház körül. 

Vadon élő és állatkerti állatok. 

Állatok a nagyvilágban. 

Növények az otthonomban, iskolámban. 

Kontinensek, tájegységek. 

National Geographic 

Természetismeret: élőlények a ház körül, az 

állatok életmódjának főbb jellemzői, szoba- 

vagy kerti növények gondozása, érdekes 

növények; a Föld szépsége, egyedisége: a 

Kárpát-medence és hazánk nagytájai, 

növénytakarója és élővilága. 

 

Matematika: halmazok. 

Ünnepek és szokások 

Az én ünnepeim.  

Ünnepek itthon és a nagyvilágban. 

Technika, életvitel és gyakorlat; történelem, 

társadalmi és állampolgári ismeretek: 

hétköznapok, ünnepek. 

Város, bevásárlás 

Városok, települések, falvak. 

Épületek, utcák. 

Tájékozódás, útbaigazítás. 

Üzletek, bevásárlóközpontok, piac. 

Vásárlás. 

Az én városom/falum. 

Szituációs gyakorlatok 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: falvak és városok, közlekedés.  

 

Matematika: irányok, térbeli alakzatok. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedés, 

vásárlás. 

 

Hon- és népismeret: az én városom, falum. 

Utazás, pihenés 

Vakáció, nyaralás.  

Táborok, osztálykirándulás.  

Közlekedési eszközök. 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedés. 

 

Hon- és népismeret: az én városom, falum, a 

hazai táj, a világörökség elemei. 

Fantázia és valóság 

Kedvenc olvasmányaim, könyveim. 

Képzeletem világa. 

Dráma és tánc: dramatikus játékok. 

 

Vizuális kultúra: képzeletem világa, 

műalkotások. 

Zene, művészetek 

Kedvenc zeném, együttesem. 

Film- és színházi élményeim, 

múzeumlátogatás.  

Dalok tanulása 

Ének-zene: zenehallgatás. 

 

Dráma és tánc: színház, előadások. 

 

Rajz és vizuális kultúra: múzeumok, 

kiállítások. 

Környezetünk védelme 

Veszélyeztetett állat- és növényvilág. 

Nevezetes napok: Fák és madarak Napja, a 

Víz Világnapja, a Duna Napja. 

Szelektív hulladékgyűjtés. 

Környezetszennyezés 

Természetismeret: környezeti rendszerek 

állapota, védelme, fenntarthatósága. 

 

Matematika: diagramok készítése, 

értelmezése, táblázatok olvasása. 

Egészséges életmód 

A rendszeres testedzés. 

A helyes táplálkozás. 

 

Természetismeret: az ember megismerése és 

egészsége: étrend. 
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Technika, életvitel és gyakorlat: egészséges 

életmód. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A1 szintű nyelvtudás: 

A tanuló megérti a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott 

célnyelvi óravezetést, az ismert témákhoz kapcsolódó kérdéseket, rövid 

megnyilatkozásokat, szövegeket. 

Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal 

kommunikál. 

Felkészülés után elmond rövid szövegeket. 

Közös feldolgozás után megérti az egyszerű olvasott szövegek lényegét, 

tartalmát. 

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatokat ír, mintát követve önálló írott 

szövegeket alkot.  

 

 

6. osztály NÉMET 

Fejlesztési 

egység 
Hallott szöveg értése 

Előzetes 

tudás 

Aktív részvétel az órai tevékenységekben, a célnyelvi óravezetés követése, az 

egyszerű tanári utasítások és kérdések, valamint a korábban feldolgozott 

szövegek megértése, begyakorolt rövid párbeszédek folytatása, minta alapján 

egyszerű szövegek alkotása.  

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

A kissé komplexebb formában elhangzó és kevesebb nonverbális elemmel 

támogatott célnyelvi óravezetés követése; 

az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó, kevesebb nonverbális elemmel 

támogatott és bővülő szókinccsel megfogalmazott, de továbbra is rövid, 

egyszerű tanári utasítások megértése; 

az ismert témákhoz kapcsolódó, egy-egy rövid mondatból álló kérdések, 

néhány rövid mondatból álló megnyilatkozások megértése; 

a mindennapi témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegekben az 

ismerős szavak, fordulatok felismerése, ezekből következtetés a szövegek 

témájára;  

a megértést segítő feladatokra támaszkodva a lényeg és néhány konkrét 

információ kiszűrése ismert témájú rövid, egyszerű szövegekből; 

néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb 

alkalmazása. 

A fejlesztés tartalma 

A kissé komplexebb formában elhangzó és kevesebb nonverbális elemmel támogatott 

célnyelvi óravezetés növekvő biztonsággal történő követése (pl. osztálytermi 

rutincselekvések, a közös munka megszervezése, eszközhasználat).  

Rövid, egyszerű tanári utasítások alaposabb és biztosabb megértése (pl. játékos feladatok; 

manuális tevékenységek; mozgásos, játékos tevékenységek).  

A tanulóhoz közel álló, ismert témákról szóló rövid kérdések és néhány rövid mondatból álló 

szövegek megértése. 

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

szövegek bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése a szövegekben, 

következtetések levonása a témára, lehetséges tartalomra vonatkozóan; a szöveg lényegének 

kiszűrése megértést segítő, változatos feladatok segítségével.  
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A megértés során egyre tudatosabb támaszkodás a hallott szövegeket kísérő nonverbális 

elemekre (pl. képek, képsorok, tárgyak, testbeszéd, hanglejtés) és a beszédhelyzetre.  

Tanári ösztönzésre a hallott szövegből kiszűrt információk egyre tudatosabb összekapcsolása 

a témával kapcsolatos egyéb ismeretekkel, és ezek alapján következtetések levonása a 

tartalomra vonatkozóan.  

Különböző beszélők egyre biztosabb 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 hangsúlyozva, megismételve 

beszélnek.  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Dalok, versek, képekkel illusztrált mesék és történetek, kisfilmek, animációs filmek, a 

korosztálynak szóló egyéb hangzó anyagok, tanárral, tanulótársakkal, célnyelvi országokból 

érkező személyekkel folytatott rövid párbeszédek, tanári beszéd. 

 

 

Fejlesztésiegység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 
Részvétel interakciót igénylő tevékenységekben, egyszerű nyelvi 

eszközök alkalmazásával.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A beszédszándék kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő 

szókinccsel és nonverbális elemekkel támogatva; 

egyszerű kérdések feltevése ismert témákról, illetve válaszadás 

egyszerű nyelvi eszközökkel a hozzá intézett kérdésekre; 

rövid beszélgetés folytatása ismert témákról, egyszerű nyelvi 

eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal; 

rövid beszélgetés folytatása a társakkal a tanult témákról; 

rövid, egyszerű szövegek közös előadása; az ismert szöveg célnyelvi 

normákhoz közelítő kiejtése, helyes intonációval és megfelelő 

beszédtempóban. 

A fejlesztés tartalma 

A mondanivaló nonverbális elemekkel (pl. testbeszéddel, hanglejtéssel, vizuális eszközökkel) 

támogatott kifejezése bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel. 

Rövid válaszokkal, cselekvéssel való reagálás ismert témákhoz vagy osztálytermi 

szituációkhoz kapcsolódó, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre, 

kérésekre, felszólításokra. 

Egyszerű kérdések feltevése ismert témákhoz, osztálytermi szituációkhoz, egyéni 

szükségletekhez kapcsolódva. 

Egyszerű nyelvi eszközöket és nonverbális elemeket tartalmazó rövid párbeszéd eljátszása 

társakkal. 

Kommunikálás begyakorolt beszédfordulatokkal (pl. bemutatkozás, bemutatás, üdvözlés, 

köszönés, alapvető információ kérése és adása saját magáról, társairól, közvetlen 

környezetéről, különböző dolgok kérése és adása, tetszés, nemtetszés kifejezése). 

Meg nem értés esetén nonverbális elemekkel, pl. testbeszéddel támogatott ismétlés, 

magyarázat kérése. 

Néhány egyszerű, a beszélgetés strukturálása szempontjából fontos elem megismerése és 

alkalmazása (pl. beszélgetés kezdeményezése, figyelemfelhívás). 

Hallott, látott jelenségekre (pl. váratlan osztálytermi történésekre, időjárással kapcsolatos 

megfigyelésekre) való reagálás egyszerű nyelvi eszközökkel. 

Aktív részvétel dalok, mondókák, versek, mesék, történetek előadásában, szóbeli nyelvi 

játékokban; nonverbális elemekkel támogatott történet elmondásába való bekapcsolódás az 

ismert szavak, kifejezések, beszédfordulatok szintjén. 
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A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Dalok, mondókák, versek, mesék, illusztrált történetek, mozgással kísért rövid 

cselekvéssorok, kérdések, rövid párbeszédek, dramatizált jelenetek, néhány mondatos 

leírások, egyszerű felszólítások, kérések, információ hiányán, illetve különbözőségén alapuló 

szövegek. 

 

 

Fejlesztésiegység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
Néhány összefüggő mondat elmondása önmagáról és a tanult 

témákról. A megismert versek, mondókák felidézése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Rövid, egyszerű szövegek elmondása, illetve párbeszéd előadása 

társaival közösen, tanári segítséggel; 

egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott, összefüggő leírás 

adása saját magáról és a környezetében előforduló tárgyakról, 

élőlényekről, eseményekről;  

néhány egyszerű nyelvtani szerkezet és mondatfajta 

használata; 

a szavak, szócsoportok, egyszerű cselekvések, történések 

összekapcsolása kötőszavakkal; 

munkájának bemutatása egyszerű nyelvi eszközökkel; 

ismert szöveg elmondása a célnyelvi normához közelítő 

kiejtéssel, intonációval és beszédtempóban.  

A fejlesztés tartalma 

Gyermekirodalmi mű (pl. vers, dal, mese), történet, cselekvéssor közös vagy önálló előadása 

társak, másik osztály, szülők vagy tanárok részére. 

Felkészülést követően nonverbális elemekkel támogatott egyszerű nyelvi eszközökkel, 

begyakorolt beszédfordulatokkal megfogalmazott szerepjáték előadása társakkal.  

Minta alapján, tanári segítséggel összefüggő szöveg alkotása; szavak, szócsoportok, 

cselekvéssorok összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, de, azután). 

Egyénileg vagy csoportban létrehozott alkotás, tárgy rövid bemutatása és értékelése (pl. 

közös plakát készítése, kiállítása, szóbeli bemutatása és értékelése). 

Tanári példa vagy autentikus hangzóanyag hallgatása és együttes elmondása után közös vagy 

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

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

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Dalok, versek, mesék, rövid történetek, cselekvéssorok, leírások (pl. tanulói munka 

bemutatása), rövid szerepek, interaktív feladatok. 

 

 

Fejlesztésiegység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 
Részvétel olvasást igénylő nyelvi tevékenységekben, ismert szavak, 

rövid szövegek elolvasása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A megértést segítő elemekre támaszkodva felismeri és megérti az 

egyszerű szövegekben az ismert nevek, szavak és mondatok 

felismerése és megértése; 

a különböző műfajú, egyszerű, autentikus szövegek lényegének 

megértése;  

egyszerű, autentikus szövegekből néhány alapvető információ 

kiszűrése;  
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az olvasott szövegre vonatkozó egyszerű feladatok elvégzése;  

a készségek, képességek kreatív használata az olvasott szövegek 

értelmezéséhez; 

érdeklődés kialakítása a célnyelvi kultúra irodalmi, művészeti 

alkotásai iránt. 

A fejlesztés tartalma 

Rövid, hétköznapi szövegekben ismerős nevek, szavak és egyszerű fordulatok felismerése. 

Írott szöveggel kapcsolatos tevékenységek végzése (pl. leírás alapján illusztráció készítése, 

képek sorba rendezése, szövegrészlettel való párosítása). 

Egyszerű, különböző műfajú szövegek olvasása, lényegük megértése, a szövegek feladatokon 

keresztül történő feldolgozása. 

Különböző műfajú szövegek (pl. versek, mesék, történetek, fabulák, viccek) közös olvasása. 

Egyszerű, informatív szövegből (pl. brosúrából, menetrendből, utcai táblákról, feliratokról) 

tárgyszerű információ szerzése. 

Rövid, egyszerű, írott instrukciók követése képek segítségével (pl. játék összerakása, 

útbaigazítás). 

Egyszerűsített nyelvezetű irodalmi alkotások olvasása (pl. versek, mesék, dalszövegek, 

novellák). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Történetek, hirdetések, plakátok, egyszerű katalógusok, egyszerű üzenetek, útleírások, 

képeslapok, feliratok, nyomtatványok hagyományos és online formában. 

 

 

Fejlesztésiegység Íráskészség 

Előzetes tudás 
Részvétel írást igénylő játékos nyelvi tevékenységekben, s ezek 

során rövid szavak, mondatok másolása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása; 

Megadott mintát követve különböző műfajú és életkorának 

megfelelő témájú rövid szövegek alkotása; 

írásbeli válaszadás személyes adatokra vonatkozó egyszerű 

kérdésekre; 

a közösen feldolgozott olvasott szöveghez kapcsolódó írásbeli 

feladatok elvégzése; 

részvétel írásbeli nyelvi játékokban; 

a meglévő szókincs, tudás képes kreatív alkalmazása az őt 

érdeklő témájú, egyszerű szövegek írásához. 

A fejlesztés tartalma 

Szavak és rövid szövegek másolása, illetve hallás utáni leírása. 

Rövid mondatok írása egyszerű nyelvi szerkezetek felhasználásával (pl. napirend bemutatása, 

emberek, állatok, tárgyak jellemzése, képfeliratok készítése). 

Különböző műfajú, egyszerű, rövid szövegek írása (pl. hagyományos vagy elektronikus 

képeslap, üdvözlőlap, meghívó, üzenet, SMS, e-mail). 

Egyszerű, autentikus kérdőívek, adatlapok kitöltése. 

Projektmunka készítése (pl. poszterek, hirdetések, faliújságok, tájékoztató táblák, ismertetők).  

Az életkornak megfelelő irodalmi művek (pl. mesék, történetek) bizonyos elemeinek 

megváltoztatása, átírása. 

Különböző típusú szövegek kreatív írása (pl. napló, dalszöveg, listaversek, szabadversek). 

Egy-két mondatos üzenet, illetve bejegyzés írása internetes közösségi oldalon, blogban vagy 

fórumban. 
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A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Leírás, felirat, utasítás, képeslap, üdvözlőkártya, meghívó, üzenet, SMS, e-mail, levél, 

adatlap, bejegyzés, dalszöveg. 
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Ajánlott témakörök 

 

Ajánlott témakörök Kapcsolódási pontok Óraszám 

Család  

Családtagok bemutatása. 

Családi események, közös 

programok. 

Családi ünnepek. 

Szokásos napi tevékenységek. 

Családtagok otthoni feladatai. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: család 

és lakóhely. 

 

Erkölcstan: társas kapcsolatok, 

szokások. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

időbeosztás, napirend. 

7 óra 

Otthon  

Otthonom, szűkebb környezetem 

Lakóhelyiségek, bútorok, 

berendezési tárgyak. 

Lakóhelyem, tágabb 

környezetem. 

Természetismeret: lakóhelyi 

környezet. 

Matematika: tájékozódás a 

térben, halmazok. 

Hon- és népismeret: az én 

városom, falum. 

8 óra 

Étkezés 

Kedvenc ételeim, italaim. 

Egészséges táplálkozás. 

Receptek, főzés, sütés. 

Természetismeret: az ember 

megismerése és egészsége: 

étrend. 

Matematika: halmazok, 

diagramok készítése, 

értelmezése, táblázatok 

olvasása. 

8 óra 

Idő, időjárás 

Évszakok és hónapok. 

A hét napjai és a napszakok. 

Időjárás, időjárási jelenségek 

megfigyelése. 

Természetismeret: az időjárás 

tényezői, ciklusok a 

természetben. 

Matematika: számok írása, 

olvasása, állítások igazságának 

eldöntése, tapasztalati adatok 

lejegyzése, táblázatba rögzítése. 

8 óra 

Öltözködés 

Kedvenc ruháim. 

Divat. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

öltözködés, divat.  

 

Matematika: halmazok. 

7 óra 

Sport 

Sportok, sportfelszerelések. 

Kedvenc sportom. 

Sportversenyek. 

Sportlétesítmények 

Természetismeret: az ember 

megismerése és egészsége: 

testrészek. 

Testnevelés és sport: mozgásos 

játékok, sportversenyek, 

szabályok. 

7 óra 

Iskola, barátok 

Tantárgyaim, tanáraim. 

Osztálytársaim, barátaim. 

Tanórán kívüli közös 

programjaink. 

Iskolai élet más országokban. 

Erkölcstan: társas kapcsolatok: 

barátság, szeretet, tisztelet, 

segítő kapcsolat. 

7 óra 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 

Szabadidő, szórakozás 

Szabadidős tevékenységek, 

kedvenc időtöltésem. 

Internet, interaktív játékok. 

Közös időtöltés barátokkal. 

Találkozó megbeszélése. 

Testnevelés és sport: sportok. 

 

Ének–zene: zenehallgatás. 

 

Dráma és tánc: színház, 

előadások. 

Vizuális kultúra: múzeumok, 

kiállítások. 

7 óra 

Természet, állatok 

Vadon élő és állatkerti állatok. 

Állatok a nagyvilágban. 

Növények az otthonomban, 

iskolámban. 

Kontinensek, tájegységek. 

Természetismeret: élőlények a 

ház körül, az állatok 

életmódjának főbb jellemzői, 

szoba- vagy kerti növények 

gondozása, érdekes növények; a 

Föld szépsége, egyedisége: a 

Kárpát-medence és hazánk 

nagytájai, növénytakarója és 

élővilága. 

 

Matematika: halmazok. 

7 óra 

Ünnepek és szokások 

Az én ünnepeim.  

Előkészületek. 

Ünnepek itthon és a 

nagyvilágban. 

Technika, életvitel és gyakorlat; 

történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

hétköznapok, ünnepek. 

6 óra 

Város, bevásárlás 

Városok, települések, falvak. 

Épületek, utcák. 

Tájékozódás, útbaigazítás. 

Üzletek, bevásárlóközpontok, 

piac. 

Vásárlás. 

Az én városom/falum. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: falvak 

és városok, közlekedés.  

 

Matematika: irányok, térbeli 

alakzatok. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

közlekedés, vásárlás. 

Hon- és népismeret: az én 

városom, falum. 

8 óra 

Utazás, pihenés 

Vakáció, nyaralás.  

Táborok, osztálykirándulás.  

Közlekedési eszközök. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

közlekedés. 

 

Hon- és népismeret: az én 

városom, falum, a hazai táj, a 

világörökség elemei. 

7 óra 

Fantázia és valóság 

Kedvenc olvasmányaim, 

könyveim. 

Képzeletem világa. 

Dráma és tánc: dramatikus 

játékok. 

 

Vizuális kultúra: képzeletem 

világa, műalkotások. 

5 óra 

Zene, művészetek 

Kedvenc zeném, együttesem. 

Ének-zene: zenehallgatás. 

 

4 óra 
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Film- és színházi élményeim, 

múzeumlátogatás.  

Dráma és tánc: színház, 

előadások. 

 

Rajz és vizuális kultúra: 

múzeumok, kiállítások. 

 

 

 

Környezetünk védelme 

Veszélyeztetett állat- és 

növényvilág. 

Nevezetes napok: Fák és 

madarak Napja, a Víz 

Világnapja, a Duna Napja. 

Szelektív hulladékgyűjtés. 

Természetismeret: környezeti 

rendszerek állapota, védelme, 

fenntarthatósága. 

 

Matematika: diagramok 

készítése, értelmezése, 

táblázatok olvasása. 

6óra 

Egészséges életmód 

A rendszeres testedzés. 

A helyes táplálkozás. 

Természetismeret: az ember 

megismerése és egészsége: 

étrend. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

egészséges életmód. 

6 óra 

 

Összesen:  108 óra 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A1 szintű nyelvtudás: 

A tanuló megérti a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott 

célnyelvi óravezetést, az ismert témákhoz kapcsolódó kérdéseket, 

rövid megnyilatkozásokat, szövegeket. 

Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal 

kommunikál. 

Felkészülés után elmond rövid szövegeket. 

Közös feldolgozás után megérti az egyszerű olvasott szövegek 

lényegét, tartalmát. 

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatokat ír, mintát követve önálló 

írott szövegeket alkot. 

 

 

 

6.osztály Erkölcstan 
 

Tematikaiegység Társadalmiegyüttélés 
Órakeret 

11+1óra 

Előzetestudás,tapa

sztalat 

Ismétlés,a6.osztályosismeretanyagmegalapozása. 

Történelmiésirodalmiismeretekkülönfélenépekről,vallásokrólésatársadal

miegyenlőtlenségekről.Személyeslakóhelyitapasztalatokugyanezekről.K

ülönfélenépek,vallások,csoportokszokásainak,ünnepeinekismerete.Intern

etesvirtuálisközösségekbenszerzettszemélyestapasztalatok. 
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Atematikaiegységn

evelési-

fejlesztésicéljai 

Azetnikaiésvallásisokszínűségtudatosítása,elfogadtatásaésértékkéntvaló

kezelése.Akisebbségitanulókesetébenezekidentitáselemkéntvalómegerős

ítése. 

Aszociálisérzékenységfejlesztéseésaszemélyesfelelősségérzésénekfelkelt

ése. 

Azinternethasználatávalésavirtuálisközösségekkelkapcsolatosveszélyekt

udatosítása. 

Ismeretek/fejlesztésikövetelmények Kapcsolódásipontok 

Etnikaiközösségek 

Milyennépcsoportokélnekhazánkban,illetveakörnyékünkön?Kikvann

aktöbbségbenazországban,éskikalkotjákakisebbséget?Énhovátartozo

m? 

Mittudunkamagyarországikisebbséginépcsoportokról?Milyensajátosj

elképeik,szokásaik,hagyományaikésünnepeikvannak? 

Jó-

e,haegyországbantöbbfélenépéstöbbfélekultúraélegymásmellett?Mil

yenértékekésmilyennehézségekforrásalehetezahelyzet? 

Lehetugyanazanépcsoportegyikhelyenkisebbségben,mígmáshelyentö

bbségben?Van-

efelelősségeatöbbséginépcsoportoktagjainakakisebbségiekkelszembe

n? 

 

Vallásiközösségek 

MilyenvallásiközösségekműködnekMagyarországon,illetveakörnyék

ünkön?Melyekalkotjákatöbbséget,ésmelyektartoznakakisebbséghezh

azánkban?Mittudunkróluk?Jó-

e,haegytársadalombantöbbfélevallásicsoportélegymásmellett?Milyen

értékekésmilyenproblémákszármazhatnakegytérségbenavallásisokszí

nűségből? 

 

Társadalmiegyenlőtlenségek 

Kiremondhatjuk,hogygazdag,illetveszegény?Minekalapján?Miértala

kulnakkivagyonikülönbségekazemberekközött?Mennyirefüggazegyé

ntől,hogymilyenanyagikörülményekközöttél?Elképzelhető-

eolyantársadalom,amelybenmindenkiegyformaanyagihelyzetbenvan

?Halenneilyen,azigazságostársadalomlenne?Kell-

eagazdagoknaksegíteniükaszegényeket?Mikorjogosvalakitkedvezmé

nybenrészesíteni?Hogyanlehetéshogyannemszabadmásokkalszembe

nelőnyösebbhelyzetbejutni? 

 

Virtuálisközösségek 

Milyenokailehetnekannak,hogyazinternetengyorsankitudalakulniegy

virtuálisközösség?Milyenelőnyeiésmilyenhátrányailehetnekazilyencs

oportokhozvalótartozásnak?Miaz,amitnemillikvagyéppenveszélyesk

özreadnimagunkrólésmásokrólegyinternetesközösségioldalon? 

Történelem,társadalmié

sállampolgáriismeretek:

amagyarságeredete;mo

ndókák,krónikák,nyelvt

udomány;hasonlóságok

éskülönbségekakatoliku

sésaprotestánsvallásokk

özött. 

 

Vizuáliskultúra:valóság

ésképzelet. 

 

Drámaéstánc:némajáté

kos,szövegesésmozgáso

simprovizációk; 

improvizációkösszefűzé

sejelenetsorokká;történ

etekfeldolgozásakülönf

éledrámajátékostevéken

ységekkel. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Népcsoport,vallásiközösség,többség,kisebbség,szokás,hagyomány,ünnep,tá

rsadalom,vagyon,egyenlőség,egyenlőtlenség,igazságosság,igazságtalanság,t

isztességeséstisztességtelenelőnyszerzés,gazdagság,szegénység,szolidaritás,

virtuálisközösség. 
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Tematikaiegység Atechnikaifejlődéshatásai 
Órakeret 

10+2óra 

Előzetestudás,tapa

sztalat 

Azemberésatermészetközöttikapcsolatravonatkozóáltalánosismeretek.Pé

ldaértékűtechnikatörténetiismeretelemek.Különbözőtechnikaieszközökh

asználatáhozkapcsolódószemélyestapasztalatok. 

Atematikaiegységn

evelési-

fejlesztésicéljai 

Annaktudatosítása,hogyazemberitevékenységhatássalvanakörnyezetálla

potára,ésmimagunkisszerepetjátszhatunkatermészetkárosításábanvagyvé

delmében. 

Atulajdonhozvalószemélyesviszonyárnyalásaaközösségiésaköztulajdonf

ogalmánakbevezetésével. 

Amoderntechnikamindennapiéletetérintőpozitívésnegatívhatásainakfelis

mertetése.Amédiaviselkedéstbefolyásolóhatásainaktudatosítása. 

Ismeretek/fejlesztésikövetelmények Kapcsolódásipontok 

Azökológiailábnyom 

Milyenkapcsolatbanállegymássalazemberésatermészet?Miértnemegyf

ormaazemberekökológiailábnyomaaFöldmindenrészén?Mittehetekas

ajátökológiailábnyomomcsökkentéseérdekében?Családomökológiailá

bnyoma. 

 

Azemberésatechnika 

Hogyanbefolyásoljaatechnikafejlődéseazemberéletét?Melyekamaivil

áglegfontosabbtechnikaieszközei?Hogyanhatezekjelenléteazegyéneké

saközösségekéletére?Mikazelőnyeik,mikahátrányaikésmikaveszélyei

k?Lehet-efüggővéválniegytechnikaieszköztől?Akikre büszkék 

lehetünk, magyar feltalálók. 

 

Enyém,tied,mienk 

Mittekinthetekasajáttulajdonomnak?Milyenvédelemilletimegamagánt

ulajdont? 

Lehet-

eközöstulajdonommásemberekkel?Hogyanhasználhatóésmikéntvédhe

tőmegaközöstulajdon? 

Kiéaköztulajdon?Hogyanhasználhatóésmikéntvédhetőmeg?Mikorleh

etésmikornemközöstulajdontvagyköztulajdontmagáncélrahasználni? 

 

Amozgóképekhatása 

Miértvanannyireklámatévébenésazinterneten?Milyeneszközökkelpró

bálnakmegbefolyásolniminketareklámok? 

Miértéshogyanhatnakránkatelevíziósfilmsorozatok? 

Hogyanalakítjákareklámokésatévésorozatokaválasztásaimatésavélem

ényemet? 

Természetismeret:akör

nyezetésazemberegysé

ge. 

 

Magyarnyelvésirodalo

m:atömegkommunikác

iólegfőbbüzeneteinekd

ekódolása. 

 

Technika,életvitelésgya

korlat:környezettudato

sság. 

 

Vizuáliskultúra:terveze

ttésalakítottkörnyezet;v

izuáliskommunikáció, 

jelértelmezés,jelalkotás

;képésszöveg. 

Kulcsfogalmak/fo

galmak 
Ökológiailábnyom,fogyasztás,technikaieszköz,függőség,magántulajdon,k

özösségitulajdon,köztulajdon,visszaélés,média,reklám. 

 

 

Tematikaiegység Amindenségetkutatóember 
Órakeret 

10+2óra 
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Előzetestudás,tapa

sztalat 
Atudományoskutatásésaművészialkotáseszköztáránakhasználatávalkapc

solatosszemélyestapasztalatok. 

Atematikaiegységn

evelési-

fejlesztésicéljai 

Avallásoksokszínűségévelésközösjellemzőivelkapcsolatos,különféleforr

ásokbólszármazóismeretekbővülésénekelősegítéseésrendszereztetése. 

Ismeretek/fejlesztésikövetelmények Kapcsolódásipontok 

Avallásmintlelkijelenség 

Miértgondoljaazemberekjelentősrésze,hogylétezikegyembernélhatal

masabberőisavilágban?Milyenelképzelésekalakultakkikülönbözőkult

úrákbanerrőlazerőről?Hogyanpróbálnakazemberekkapcsolatbalépniat

ermészetfelettivilággal,ésmiértfontoseznekik? 

Ellehet-eképzelniavilágottermészetfelettierőlétezésenélkülis? 

 

Vallásiközösségésvallásiintézmény 

Milyenkeretei,szertartásaiésjelképeialakultakkiatermészetfelettierő(k)

tiszteletének?Milyenhelyeket,könyveketéstárgyakattartanakszentneke

gyeskultúrákbanazemberek? 

AvilágvallásaiközülmelyekvannakjelenalakóhelyünkönésMagyarorsz

ágon?Világvallások 

 

Atudomány 

Mitcsinálnakatudósok?Milyenkérdésekrekeresikaválaszokatésmilyen

módon?Vajonmitőlfügg,hogytalálnak-

eválasztazáltalukfeltettkérdésekre?Milyenmélységbenismerhetőmega

világ? 

Énmilyenkérdésekettennékfelavilágról,hatudóslennék? 

 

Aművészet 

Mitcsinálnakaművészek?Miértfontosszámukraaz,amittesznek?Milyen

eszközeikvannakarra,hogykifejezzékazérzéseiketésagondolataikat?Mi

értérdekelolyansokembertaz,amitmásokelőadnakvagyalkotnak? 

Bárkibőllehetművész?Hozzámmelyikművészetiterületállalegközelebb

ésmiért?Művészeti ágak 

Természetismeret:aFöl

dhelyeaNaprendszerbe

nésaVilágegyetemben;

Kopernikusztudományt

örténetijelentősége. 

 

Történelem,társadalmi

ésállampolgáriismerete

k:aBiblia;történetekaz

Ószövetségből;agörög

ökésrómaiakvallása;Az

Újszövetség;Jézustörté

nete;akereszténységkia

lakulásaéselterjedése:ü

ldözöttvallásbólállamv

allás;arómaikatolikuse

gyházfelépítése,jellemz

ői.Aziszlámvallásmegj

elenéseésalapvetőtanítá

sai. 

 

Magyarnyelvésirodalo

m:képekésformákakölt

észetben;azirodalmimű

vekszóbeliésírásbeliszö

vegműfajainakjellemző

i. 

Kulcsfogalmak/f

ogalmak 

Természetierő,természetfelettierő,vallás,egyház,templom,szertartás,vallásij

elkép,ima,böjt,zarándoklat,szentkönyv,szenthely,tudomány,tudományosme

gismerés,művészet,művészialkotás,világkép,világnézet. 

 

 

Afejlesztésvártere

dményeiakétévfol

yamosciklusvégé

n 

Atanulótisztábanvanazegészségmegőrzésénekjelentőségével,éstudja,hogy

magaisfelelősezért. 

Tudatábanvanannak,hogyazembereksokfélék,elfogadjaésértékeliatestiéslel

kivonásokbanmegnyilvánulósokszínűséget,valamintazetnikaiéskulturálisk

ülönbségeket. 

Gondolkodiksajátszemélyiségjegyein,törekszikamegalapozottvéleményalk

otásra,illetvevélekedéseinekéstetteinekutólagosértékelésére. 

Gondolkodikrajta,hogymittekintértéknek;tudja,hogyezbefolyásoljaadöntés

eit,éshogyidőnkéntválasztaniakellmégaszámárafontosértékekközöttis. 

Képeskülönféleszintűkapcsolatokkialakításáraésápolására;átlátjasajátkapc

solatihálójánakaszerkezetét;rendelkezikakonfliktusokkezelésénekésazelkö
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vetetthibákkijavításánaknéhány,agyakorlatbanjólhasználhatótechnikájával

. 

Fontosszámáraaközösséghezvalótartozásérzése;képesátlátniéselfogadniak

özösséginormákat. 

Nyitottanfogadjaasajátjátóleltérővéleményeket,szokásokatéskulturális,illet

vevallásihagyományokat. 

Érzékeli,hogyatársadalomtagjaikülönfélekörülményekközöttélnek,képese

gyüttérzéstmutatniazelesettekiránt,éslehetőségéhezmértenszerepetvállalar

ászorulóksegítésében.Megbecsülianekinyújtottsegítséget. 

Tisztábanvanazzal,hogyazemberitevékenységhatássalvanakörnyezetállapo

tára,éstörekszikrá,hogyéletvitelévelminélkevésbékárosítsaatermészetet. 

Ismeriamoderntechnikalegfontosabbelőnyeitéshátrányait,sfelismerimagán

afüggőségkialakulásánakesetlegeselőjeleit. 

Tisztábanvanvele,hogyareklámokanézőkbefolyásolásáratörekszenek,éskrit

ikusanviszonyulakülönfélemédiaüzenetekhez. 

Érti,hogyavilágmegismerésénektöbbféleútjavan(különbözővilágképekésvi

lágnézetek),sezekmindegyikeamagasajátoseszközeivelközelítugyanahhoza

valósághoz. 

 

 

 

INFORMATIKA 

 

 

6. évfolyam 

heti 2 óra= 72 óra 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Az informatikai eszközök használata 

Órakeret  

9 óra 

Előzetes tudás Programok indítása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Adott informatikai környezet tudatos használata. Az informatikai 

eszközök egészségre gyakorolt hatásával való ismerkedés. A 

számítógéppel való interaktív kapcsolattartás megteremtése. 

Víruskereső programok használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az operációs rendszer alapműveleteinek megismerése 

Az operációs rendszerek alapszolgáltatásai, eszközkezelés. 

Mappaműveletek: mappaszerkezet létrehozása, másolás, mozgatás, 

törlés, átnevezés.  

Állománykezelés: létrehozás, törlés, visszaállítás, másolás, 

mozgatás, átnevezés, nyomtatás, megnyitás, keresés. 

Állományok típusai. 

Számítástechnikai mértékegységek.  

Természetismeret; 

matematika; idegen 

nyelvek; magyar nyelv 

és irodalom: a 

számítógéppel segített 

tanulás módszereinek 

alkalmazása során a 

fájl- és 

mappaműveletek 

alkalmazása, 

mértékegységek, 

számrendszerek. 

A számítógéppel való interaktív kapcsolattartás  
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A számítógép és a legszükségesebb perifériák rendeltetésszerű 

használata. 

Az iskolai hálózat használata. Hálózati be- és kijelentkezés, 

hozzáférési jogok, adatvédelem. 

A gépterem házirendjének megismerése, betartása. 

Adott informatikai környezet tudatos használata 

Egyszerű oktatóprogramok interaktív használata. A számítógépes 

kommunikáció elemei. A multimédia eszközei. 

Természetismeret: a 

számítógépek szerepe a 

természeti folyamatok 

megismerésében. 

Víruskereső programok használata 

Víruskereső program alkalmazása, vírus keresése.  

Biológia 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Információ, adat, bit, számítógép, periféria, billentyűzet, monitor, egér, 

háttértár, operációs rendszer, állománytípus, állományművelet, 

mappaművelet, hozzáférési jog, vírus, víruskereső program. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Alkalmazói ismeretek 

Órakeret 

29 óra 

 
2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus 

létrehozása 

 

Előzetes tudás 
Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete és alkalmazása. 

Szövegbevitel billentyűzetről. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Szöveges dokumentumok létrehozása, mentése. Szövegműveletek 

végrehajtása. Multimédiás dokumentumok előállítása kész 

alapelemekből. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Rajzos-szöveges dokumentumok létrehozása, átalakítása, 

formázása, mentése  

Rajzok készítése. 

Műveletek rajzrészletekkel.  

Elemi alakzatok rajzolása, módosítása. 

A vágólap használata. 

Képszerkesztő programok alkalmazása.  

Rövid dokumentumok készítése. Meghívó, névjegy, képeslap, 

üdvözlő kártya, rajzos órarend, plakát készítése. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: rajz 

készítése történelmi 

vagy társadalmi 

témáról, pl. címer, 

családfa, egyszerű 

alaprajzok készítése. 

 

Természetismeret: 

természettudományi 

témájú ismeretterjesztő 

források tanári 

segítséggel történő 

keresése, követése, 

értelmezése, az 

ismeretszerzés 

eredményeinek 

bemutatása; vázlatrajz 

készítése a lakóhelyről 

és környékéről. 
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Szövegműveletek végrehajtása 

Állomány mentése.  

Szöveges állomány megnyitása. 

Szöveg javítása. 

Karakterformázás. 

Bekezdésformázás. 

Szöveg kijelölése, másolása, mozgatása, törlése. 

Helyesírás ellenőrzése. 

Oldalformázások. 

A dokumentum mentése és nyomtatása önállóan. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek; magyar 

nyelv és irodalom: 

nyomtatott és 

elektronikus formájú 

irodalmi, 

ismeretterjesztő, 

publicisztikai 

szövegek olvasása és 

megértése; a 

szövegelemzés; az 

információs-

kommunikációs 

társadalom műfajainak 

megfelelő olvasási 

szokások gyakorlása, 

az ezekhez kapcsolódó 

tipikus hibák és 

veszélyek felismerése, 

kiküszöbölése; 

alapvető 

nyelvhelyességi, 

helyesírási ismeretek 

alkalmazása; rövidebb 

beszámolók anyagának 

összegyűjtése, 

rendezése különböző 

nyomtatott és 

elektronikus 

forrásokból. 

Multimédiás dokumentumok előállítása kész alapelemekből 

Szöveg, kép, hang, animáció elhelyezése a dokumentumban. 

A prezentáció testreszabása, háttér, áttűnés, animáció beállítása. 

Bemutatók készítése közös munkában, csoportokban. 

Egyéb multimédiás dokumentumok előállítása.Animációk 

tervezése, készítése (közös munkában, csoportokban, önállóan). 

Animáció beállításai. 

 

Természetismeret: 

prezentációk készítése 

önállóan és 

csoportmunkában. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szövegegységek, multimédia, prezentáció, dia, diavetítés.képszerkesztő 

program 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, 

információmegjelenítés 
 

Előzetes tudás  
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az adatok rögzítését, értelmezését, vizsgálatát, szemléltetését 

segítő eszközök megismerése. Adatok csoportosítása, táblázatba 

rendezése. Néhány közhasznú információforrás használata. 

Adatkeresés digitális tudásbázis-rendszerben. Térképhasználati 

ismeretek alapozása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Az adat értelmezését, vizsgálatát, szemléltetését segítő eszközök 

megismerése 

Az adat fogalmának megismerése. 

Az adatok rögzítését, értelmezését, vizsgálatát, szemléltetését segítő 

eszközök használata. 

Adatok feldolgozását segítő műveletek végzése. 

 

Matematika: tárgyak, 

személyek, alakzatok, 

jelenségek, 

összességek 

összehasonlítása 

mennyiségi 

tulajdonságaik 

szerint; becslés; 

mennyiségek 

fogalmának 

alapozása; tárgyak 

tulajdonságainak 

kiemelése 

(analizálás); 

összehasonlítás, 

azonosítás, 

megkülönböztetés;  

Tapasztalati 

függvények, 

sorozatok alkotása, 

értelmezése stb.; 

matematikai modell 

keresése változások 

leírására, rajzolt, 

illetve tárgyi jelek 

értelmezése 

tevékenységgel, 

történés kitalálásával, 

szavakban 

megfogalmazott 

helyzetről, történésről 

készült matematikai 

„szöveg” 

értelmezése. 

 

Természetismeret: az 

anyagok és testek 

érzékelhető 

tulajdonságainak 

megfigyelése, 

összehasonlítása; 

kísérletek végzése, a 

történés többszöri 
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megfigyelése, adatok 

jegyzése, rendezése, 

ábrázolása; 

együttváltozó 

mennyiségek 

összetartozó 

adatpárjainak 

jegyzése. 

Adatok értelmezése, csoportosítása, táblázatba rendezése 

Adatok értelmezése és rögzítése táblázatban. 

 

Néhány közhasznú információforrás használata 

Közhasznú információforrások adatainak értelmezése. 

 

Adatkeresés digitális tudásbázis-rendszerben 

Digitális tudástárak megismerése. 

Online tudástárak használata. Adatkeresés digitális tantárgyi 

adatbázisokban, tudástárakban (például: Sulinet Digitális 

Tudásbázis). 

 

Térképhasználati alapismeretek megszerzése 

Útvonalkeresők, térképes keresők használata. 

Beállítások összehasonlítása 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: a tanult 

helyek megkeresése a 

térképen; események, 

jelenségek leolvasása 

történelmi 

térképekről; 

távolságok becslése 

és számítása 

történelmi 

térképeken; tanult 

események, 

jelenségek topográfiai 

helyének 

megmutatása 

térképen. 

Kulcsfogalmak/fogalmak 
Információ, adat, információforrás, online tudástár, adatbázis, 

térkép, koordináta, útvonalkereső. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és 

módszerekkel 

Órakeret 

13 óra 

 
3.1. A problémamegoldáshoz szükséges módszerek és 

eszközök kiválasztása 
 

Előzetes tudás 

Információ felismerése, kifejezése. Információforrások ismerete. 

Algoritmus ismerete, megfogalmazása. A tevékenységek műveletekre 

bontása önállóan vagy tanári segítséggel. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Információ gyűjtése, feldolgozása. A problémamegoldás lépéseinek 

ismerete és ábrázolása. Az informatikai eszközök és módszerek 

alkalmazási lehetőségeinek megismerése. Csoporttevékenységben 

való részvétel. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az információ jellemző felhasználási lehetőségeinek megismerése 

A problémamegoldáshoz szükséges információ gyűjtése, 

felhasználása.  

Jelrendszerek ismerete. 

Magyar nyelv és 

irodalom; idegen 

nyelvek; matematika; 

erkölcstan; 

természetismeret; 

ének-zene; vizuális 

kultúra; technika, 

életvitel és gyakorlat; 

testnevelés és sport: a 

tantárgyak által 

használt 

jelölésrendszerek 

ismerete. 

Az algoritmus informatikai fogalmának megismerése 

Problémák algoritmusainak megtervezése. 

A megoldás lépéseinek szöveges, rajzos készítése, értelmezése. 

Folyamatábra készítése. 

Természetismeret; 

technika, életvitel és 

gyakorlat: a 

tantárgyakban tanult 

tevékenységek 

szöveges, rajzos 

megfogalmazása, 

algoritmizálása, 

folyamatábrák 

készítése. 

 

Matematika: 

gondolkodás, 

értelmezésmodellek 

(pl. rajzos modellek, 

gráfok) megértése. 

Algoritmus követése, 

értelmezése, készítése. 

Alkotás és kreativitás –  

rendszeralkotás 

(elemek elrendezése 

különféle szempontok 

szerint; rendszerezést 

segítő 

eszközök - fadiagram, 

útdiagram, 

táblázatok - használata, 

készítése). Megalkotott 

rendszer átalakítása. 

A gráf szemléletes 

fogalma, egyszerű 

alkalmazásai. 
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Problémák megoldása önállóan, illetve irányított csoportmunkában 

Az algoritmuskészítés lépéseinek az ismerete. Algoritmus 

tervezése, különböző megoldási lehetőségek tanulmányozása. 

Az informatikai eszközök és módszerek alkalmazási lehetőségeinek 

megismerése a problémamegoldás különböző fázisaiban. 

Magyar nyelv és 

irodalom; idegen 

nyelvek; matematika; 

erkölcstan; történelem; 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek; 

természetismeret; 

ének-zene; vizuális 

kultúra; technika, 

életvitel és gyakorlat; 

testnevelés és sport: a 

tantárgyak 

tananyagainak egyéni 

vagy csoportos 

feldolgozása, a 

produktum bemutatása 

multimédiás 

eszközökkel.  

Többféle megoldási 

mód keresése, az 

alternatív megoldások 

összevetése. 

A robotika alapjainak megismerése 

A folyamatos beavatkozást, vezérlést igénylő problémák megoldási 

módjának megismerése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a 

rendszeresen 

végrehajtandó 

tevékenységek 

alaputasításainak 

kidolgozása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Probléma, információ, kód, utasítás, művelet, algoritmus, folyamatábra, 

vezérlés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3.2. Algoritmizálás és adatmodellezés  

Előzetes tudás 

Egyszerű felhasználói szoftverek alapszintű kezelése. Utasítások 

leírásainak használata. Alapvető matematikai műveletek ismerete. 

Síkgeometriai ismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Algoritmusok megvalósítása a számítógépen. Kész programok 

kipróbálása. Vezérlésszemléletű problémák megoldása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Adott feladat megoldásához tartozó algoritmusok megfogalmazása, 

megvalósítása számítógépen 

Fejlesztőrendszerek alaputasításainak ismerete, alkalmazása. 

Egyszerűbb feladatok megoldási algoritmusainak megvalósítása 

Logo vagy más fejlesztőrendszer segítségével. 

Matematika: modellek 

(pl. rajzos modellek, 

gráfok) értelmezése, 

algoritmus követése, 

értelmezése, készítése. 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 

Rendszeralkotás, 

elemek elrendezése 

különféle szempontok 

szerint; rendszerezést 

segítő 

eszközök - fadiagram, 

útdiagram, 

táblázatok - használata, 

készítése; megalkotott 

rendszer átalakítása. 

A gráf szemléletes 

fogalma, egyszerű 

alkalmazásai. 

A problémamegoldás során az ismert adatokból az eredmények 

meghatározása 

Adatok bevitele, az adatok alapján az eredmények meghatározása, 

a végeredmények megjelenítése. 

Természetismeret: 

műveletek, 

összefüggések 

kiszámolása. Válasz 

megfogalmazása 

szóban és írásban. 

 

Matematika: 

ismerethordozók 

használata - oktatási-

tanulási 

technológiákkal való 

megismerkedés, azok 

interaktív használata. 

A programozni kívánt 

művelettel kapcsolatos 

alapvető ismeretek. 

Feladatok megoldása egyszerű, automataelvű fejlesztőrendszerrel 

Az algoritmizálási készségek fejlesztésére alkalmas 

fejlesztőrendszerek megismerése. 

Problémamegoldás folyamatának értelmezése. 

 

Matematika: 

tájékozódás a síkban 

(alapvető fogalmak és 

eljárások felidézése, 

alkalmazása). 

A tájékozódást segítő 

viszonyszavak. 

Feltételeknek 

megfelelő alkotások 

elképzelése a 

megalkotásuk előtt. 

Szerkesztések 

különböző eszközökkel 

és eljárásokkal. 

Objektumok 

létrehozása adott 

feltételek szerint. 

Geometriai alakzatok 

tulajdonságai. 

Koordinátarendszer, 

koordináták. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Bemeneti adat, eredmény, utasítás, algoritmus. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3.3. Egyszerűbb folyamatok modellezése  

Előzetes tudás Egy fejlesztői rendszer alapszintű ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Oktatóprogramok használata. A különböző típusú beállítások 

módosító szerepének felismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A szabályozó eszközök hatásának megfigyelése 

oktatóprogramokban 

Interaktív oktatóprogramok használata. 

Beavatkozás a program folyamataiba. 

A beállítások módosító szerepének felismerése. 

Matematika: oktatási-

tanulási 

technológiákkal való 

megismerkedés, azok 

interaktív használata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Eljárás, beállítás, paraméter, interaktivitás, oktatóprogram. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Infokommunikáció 

Órakeret 

9 óra 

 4.1. Információkeresés, információközlési rendszerek  

Előzetes tudás 
Egyszerű alkalmazói programok indítása, használata. Keresőkérdések 

megfogalmazása tanári segítséggel. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Keresőkérdések alkotása, a keresés eredményének értelmezése, a 

keresés pontosítása. Információforrások kiválasztása, használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Keresőkérdések megfogalmazása 

Böngészőprogram kezelése, webcímek beírása, linkek használata, 

portálok felkeresése. 

Kulcsszavas és tematikus keresés. 

Kereső operátorok ismerete. 

Keresőkérdések megfogalmazása, értelmezése, pontosítása. 

 

Irányított információkeresés eredményének értelmezése 

Találatok értelmezése. 

A találatok során kapott információk tanulmányozása.  

A keresés céljának leginkább megfelelő oldalak felkeresése.  

Keresés megadott oldalakon 

Biológia-egészségtan: 

állatokról, 

növényekről képek, 

adatok gyűjtése. 

Információforrások irányított kiválasztása 

Konkrét információforrások használata. 

Hírportálok felkeresése. 

Magyar nyelv és 

irodalom: kulturális 

hírportálon keresztül 

egy meglátogatandó 

színházi előadás 

műsorának keresése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Webhely, webcím, böngésző, link, keresés, keresőgép, tematikus keresés, 

kulcsszavas keresés, kereső operátorok, hivatkozásgyűjtemény. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

4.2. Az információs technológián alapuló 

kommunikációs formák 
 

Előzetes tudás 
Egyszerű alkalmazói programok indítása, használata. A számítógép 

alapvető használata, böngészőprogram ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Információ küldése, fogadása. Elektronikus levelezőrendszer 

használata. Saját e-mail cím készítése. Netikett ismerete. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az információ küldésének és fogadásának megismerése. 

Kapcsolatteremtés infokommunikációs eszközök útján 

Levelezőrendszer alapvető szolgáltatásainak ismerete és 

alkalmazása. 

Saját e-mail cím használata. 

Üzenet küldése, fogadása, válasz a kapott üzenetre, levél 

csatolmány továbbítása, mellékletek csatolása. 

Idegen nyelvek: 

levelezés külföldi 

diákokkal, 

partneriskolákkal. 
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A mobilkommunikáció eszközei. 

Felelős magatartás az online világban 

Netikett ismerete. A kommunikáció írott és íratlan szabályai.  

Adatvédelem, az információk megosztásának etikai kérdései.  

Az online kommunikációban rejlő veszélyek elleni védekezés. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Levelezőrendszer, e-mail cím, elektronikus levél, regisztráció, címzett, 

másolat, rejtett másolat, tárgy, melléklet, csatolás, válasz, továbbítás, 

netikett. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4.3. Médiainformatika  

Előzetes tudás 
Egyszerű alkalmazói programok indítása, használata. CD, DVD 

használata. Böngészőprogram használata, fontosabb portálok ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hagyományos és az elektronikus média kezelése, internetes média 

elérése, információk letöltése a számítógépre, információk 

értelmezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Internetes portálok, szöveges és képi információforrások használata 

Weboldalak megtekintése, mentése. 

Szöveg, kép mentése weboldalról. 

Hang-, képanyagok elérése, videomegosztó rendszerek felkeresése. 

Elektronikus könyv keresése, olvasása.  

Médiatárak keresése, médiumok elérése, használata. 

Oktatási célú adatbázisok használata. 

Oktatóprogramok használata. Informatika oktatóprogramok 

bemutatása, használata. 

 

Idegen nyelv: nyelvi 

oktatóprogramok 

használata. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek; magyar 

nyelv és irodalom: 

korabeli filmek 

megtekintése (Magyar 

Nemzeti 

Filmarchívum), 

közkönyvtárak 

felkeresése, 

elektronikus könyv 

olvasása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elektronikus média, videomegosztás, elektronikus könyv, médiatár, 

oktatóprogram. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Az információs társadalom 

Órakeret 

6 óra 

 5.1. Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai  

Előzetes tudás Az informatikai biztonsággal kapcsolatos tapasztalatok 

megfogalmazása. 
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A számítógép vagy a programok használata során tapasztalt esetleges 

meghibásodások megfogalmazása. 

Infokommunikációs eszközök használata során tanúsított viselkedési 

módok megfigyelése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az informatikai biztonsággal kapcsolatos ismeretek megértése. 

Az adatvédelem érdekében alkalmazható lehetőségek megértése. 

Az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályok 

megértése. 

Az információforrások feltüntetése a dokumentumokban.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az informatikai biztonság kérdései 

Az informatikai biztonsággal kapcsolatos ismeretek. 

A számítógép és a számítógépen tárolt adatok védelme. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a 

tevékenység 

elvégzéséhez és 

eredményéhez 

kapcsolódó 

biztonságos 

eszközhasználat. 

Az adatokat – különösen a személyes információkat – érintő 

visszaélések, veszélyek és következmények megismerése 

Adatvédelemmel kapcsolatos fogalmak. 

Adatkezeléssel kapcsolatos eljárások megismerése. 

A személyes adatok védelme. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a személyes 

életvitel tevékenységei, 

eljárásai. 

Az infokommunikációs viselkedési szabályok megismerése 

Az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályok 

megismerése. 

A hálózat használatára vonatkozó szabályok megismerése, 

értelmezése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

közreműködés a 

közösségi normák 

kialakításában. 

Az információforrások megkülönböztetése a saját dokumentumban 

Információforrások gyűjtése. 

A felhasznált információforrások feltüntetése a saját 

dokumentumban. Szabadon felhasználható információforrások 

Fizika; kémia; 

biológia-egészségtan: 

az információ 

gyűjtéséhez és 

feldolgozáshoz 

szükséges 

kommunikációs 

készségek 

megalapozása. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: az 

információs-

kommunikációs 

társadalom műfajainak 

megfelelő olvasási 

szokások gyakorlása, 

az ezekhez kapcsolódó 

tipikus hibák és 

veszélyek felismerése, 

kiküszöbölése. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Informatikai biztonság, adat, személyes adat, adatvédelem, adatkezelés, 

netikett, információ, információforrás, hivatkozás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5.2. Az e-szolgáltatások szerepe és használata  

Előzetes tudás 
Elektronikus szolgáltatásokkal kapcsolatos tapasztalatok, vélemények 

megfogalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az elektronikus szolgáltatások hétköznapi életben betöltött szerepének 

felismerése. 

A szolgáltatások céljainak azonosítása, működésének megfigyelése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az e-szolgáltatások hétköznapi életben betöltött szerepének 

megismerése 

A globális információs társadalom jellemzői. 

Elektronikus szolgáltatások szerepe és használata a hétköznapi 

életben. 

Biológia-egészségtan: 

egészséges életmód. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a 

környezetben 

megismerhető 

munkatevékenységek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Információs társadalom, elektronikus szolgáltatás, regisztráció, 

leiratkozás, azonosító, jelszó. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
6. Könyvtári informatika 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 

A könyvtári terek, alapszolgáltatások, elterjedtebb 

dokumentumtípusok jellemzőinek és a könyv bibliográfiai azonosító 

adatainak ismerete. Betűrendezés. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A könyvtár forrásainak és eszközeinek tanári segítséggel való alkotó 

és etikus felhasználása a tanulmányi feladatok során. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Könyvtártípusok megkülönböztetése. Az iskolai könyvtár 

eszköztárának készségszintű használata 

Tájékozódás az iskolai könyvtár tér- és állományszerkezetében. 

Az iskolai könyvtár eszköztárának készségszintű használata a 

könyvtári terek funkcióinak és a könyvtári abc ismeretében. 

Könyvtárlátogatás a települési könyvtárban. 

Matematika: ismeretek 

rendszerezése. 

Könyvtári szolgáltatások 

A hagyományos és új információs eszközökön alapuló könyvtári 

szolgáltatások megismerése. 

A könyvtár alapszolgáltatásainak használata. 

A könyvtári katalógus funkciójának megértése. 

Katalógusrekord (-cédula) adatainak értelmezése. 

Minden tantárgy 

keretében: ajánlott 

olvasmányokkal 

kapcsolatos feladatok. 

Csoportos 

könyvtárlátogatás, 

könyvtári óra. 
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Magyar nyelv és 

irodalom: az önálló 

feladatvégzés egyes 

lépéseinek elkülönítése 

és gyakorlása 

(könyvtárlátogatás, 

könyvkölcsönzés, 

gyermeklexikon). 

Információkeresés 

Megadott művek keresése a könyvtár szabadpolcos állományában a 

feliratok és a raktári jelzet segítségével. 

Keresőkérdések megfogalmazása tanári segítséggel. 

Magyar nyelv és 

irodalom: írás, 

szövegalkotás. 

Rövidebb beszámolók 

anyagának 

összegyűjtése, 

rendezése különböző 

nyomtatott (lexikonok, 

kézikönyvek) és 

elektronikus 

forrásokból. 

Dokumentumtípusok, kézikönyvek 

Hagyományos és nem hagyományos dokumentumok formai, 

tartalmi, használati jellemzőinek megállapítása; csoportosításuk. 

A korosztálynak készült tájékoztató források, segédkönyvek biztos 

használata. 

Magyar nyelv és 

irodalom: ismerkedés 

különböző 

információhordozók 

természetével, 

kommunikációs 

funkcióival és 

kultúrájával. 

A média kifejező 

eszközei. Az újság 

tartalmi és formai 

jellemzése, a 

nyomtatott és az online 

felületek 

összehasonlítása. 

Sajtóműfajok. 

A nyomtatott és az 

elektronikus szövegek 

jellemzői. Szövegek 

műfaji különbségének 

érzékelése. 

Anyanyelvi kultúra, 

ismeretek az 

anyanyelvről. 

Helyesírási 

kézikönyvek. 

A média különféle 

funkcióinak 

felismerése. Adott 

szöveg fikciós vagy 

dokumentum-
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jellegének 

megfigyelése, 

felismerése. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: 

segédkönyvek, 

kézikönyvek, atlaszok, 

lexikonok használata. 

Tanult események, 

jelenségek topográfiai 

helyének megmutatása 

térképen. 

 

Természetismeret: 

tájékozódás a hazai 

földrajzi, környezeti 

folyamatokról - inform

ációgyűjtés tanári 

irányítással (földrajzi 

helyek, térképek 

keresése, digitális 

lexikonhasználat). 

Térképfajták. Térkép 

és földgömb 

használata. 

 

Matematika: 

ismerethordozók 

használata (pl. 

matematikai 

zsebkönyvek, 

szakkönyvek, 

ismeretterjesztő 

könyvek, lexikonok, 

feladatgyűjtemények, 

táblázatok, 

képletgyűjtemények). 

Forráskiválasztás 

A megadott problémának megfelelő nyomtatott és elektronikus 

források irányított kiválasztása.  

A könyvtárhasználati és informatikai alapokra építő 

információgyűjtést igénylő feladatok. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

feladatvégzés 

könyvekkel, 

gyermeklapokkal 

(válogatás, 

csoportosítás, 

tematikus 

tájékozódás). 

Anyaggyűjtés 

nyomtatott és 
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elektronikus források 

segítségével. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: információk 

gyűjtése adott témához 

segítséggel 

könyvtárban, 

médiatárban, 

múzeumokban. 

 

Vizuális kultúra: 

tárgyakkal, 

jelenségekkel, 

műalkotásokkal 

kapcsolatos 

információk gyűjtése. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a 

tevékenység 

információforrásainak 

használata az egyéni 

tevékenységhez, 

tervekhez kapcsolódó 

szöveges, képi, hang 

alapú információk 

célzott keresése 

tapasztalati, valamint 

nyomtatott és 

elektronikus 

forrásokban. 

 

Természetismeret: 

tájékozódás a 

környezet anyagairól. 

Válogatás információs 

anyagokban és 

gyűjteményeikben 

(könyv és médiatár, 

kiállítási-múzeumi 

anyagok). 

Bibliográfiai hivatkozás, forrásfelhasználás 

A forrásmegjelölés etikai vonatkozásainak megértése. 

Saját és mások gondolatainak elkülönítése. 

A felhasznált források önálló azonosítása a dokumentumok főbb 

adatainak (szerző, cím, hely, kiadó, év) megnevezésével. 

Minden tantárgy, 

feladat esetében: a 

forrásfelhasználás 

jelölése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Könyvtár, kézikönyvtár, katalógus, hivatkozás, forrás, könyv, időszaki 

kiadvány, honlap, CD, DVD, lexikon, enciklopédia, szótár, atlasz. 
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A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló az informatikai eszközök használat témakör végére 

ismerje a számítógép részeinek és perifériáinak funkcióit, tudja azokat 

önállóan használni; 

tudjon a könyvtárszerkezetben tájékozódni, mozogni, könyvtárat 

váltani, fájlt keresni; 

tudjon segítséggel használni multimédiás oktatóprogramokat; 

tudjon az iskolai hálózatba belépni, onnan kilépni, ismerje és tartsa be a 

hálózat használatának szabályait; 

ismerje egy vírusellenőrző program kezelését. 

 

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére 

ismerje a szövegszerkesztés alapfogalmait, legyen képes önállóan 

elvégezni a leggyakoribb karakter- és bekezdésformázásokat; 

használja a szövegszerkesztő nyelvi segédeszközeit; 

ismerje egy bemutatókészítő program egyszerű lehetőségeit, tudjon 

rövid bemutatót készíteni; 

ismerje fel az összetartozó adatok közötti egyszerű összefüggéseket; 

segítséggel tudjon használni tantárgyi, könyvtári, hálózati adatbázisokat, 

tudjon különféle adatbázisokban keresni; 

tudjon különböző dokumentumokból származó részleteket saját 

munkájában elhelyezni.  

 

A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel 

témakör végére 

legyen képes összegyűjteni a problémamegoldáshoz szükséges 

információt; 

ismerje a problémamegoldás alapvető lépéseit; 

képes legyen önállóan vagy segítséggel algoritmust készíteni; 

tudjon egyszerű programot készíteni; 

legyen képes egy fejlesztőrendszer alapszintű használatára; 

a problémamegoldás során legyen képes együttműködni társaival. 

 

A tanuló az infokommunikáció témakör végére 

legyen képes a böngészőprogram főbb funkcióinak használatára; 

legyen képes tanári segítséggel megadott szempontok szerint 

információt keresni; 

legyen képes a találatok értelmezésére; 

legyen képes az elektronikus levelezőrendszer önálló kezelésére; 

legyen képes elektronikus és internetes médiumok használatára; 

legyen képes az interneten talált információk mentésére; 

ismerje a netikett szabályait. 

 

A tanuló az információs társadalom témakör végére 

ismerje az informatikai biztonsággal kapcsolatos fogalmakat; 

ismerje az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat; 

ismerje az adatvédelem érdekében alkalmazható lehetőségeket; 

ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó 

szabályokat; 
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szerezzen gyakorlatot az információforrások saját dokumentumokban 

való feltüntetésében. 

 

A tanuló a könyvtári informatika témakör végére 

a különböző konkrét tantárgyi feladataihoz képes az iskolai könyvtárban 

a megadott forrásokat megtalálni, és további releváns forrásokat 

keresni; 

konkrét nyomtatott és elektronikus forrásokban képes megkeresni a 

megoldáshoz szükséges információkat; 

el tudja dönteni, mikor vegye igénybe az iskolai vagy a lakóhelyi 

könyvtár szolgáltatásait. 

 

 

6. évfolyam 

Matematika 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai 

logika, kombinatorika, gráfok 

Órakeret 

6+folyamatos 

3 

  10% 1 

  

szabadon 

tervezhető 

órakeret 

3 

Előzetes tudás Adott tulajdonságú elemek halmazba rendezése. Halmazba tartozó elemek 

közös tulajdonságainak felismerése, megnevezése. Annak eldöntése, hogy 

egy elem beletartozik-e egy adott halmazba. 

A változás értelmezése egyszerű matematikai tartalmú szövegben. Több, 

kevesebb, ugyanannyi fogalma. Állítások igazságtartalmának eldöntése. 

Néhány elem sorba rendezése, az összes eset megtalálása (próbálgatással). 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Ismeretek tudatos memorizálása, felidézése.  

A megtanulást segítő eszközök és módszerek megismerése, értelmes, 

interaktív használatának fejlesztése. 

A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok megismerése. 

Valószínűségi és statisztikai szemlélet fejlesztése.  

Tervezés, ellenőrzés, önellenőrzés igényének kialakítása. 

Kommunikáció fejlesztése.  

A saját képességek és műveltség fejlesztésének igénye. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Elemek elrendezése, 

rendszerezése adott szempont(ok) 

szerint. 

Néhány elem sorba rendezése 

különféle módszerekkel. 

Néhány elem kiválasztása.  

A kombinatorikus gondolkodás, a 

célirányos figyelem kialakítása, 

fejlesztése. 

 

Halmazba rendezés adott 

tulajdonság alapján. 

A részhalmaz fogalma. 

Két véges halmaz közös része. 

Két véges halmaz egyesítése. 

Halmazok közötti műveletek 

A helyes halmazszemlélet 

kialakítása. 

A megfigyelőképesség 

fejlesztése: 

osztályokba sorolás, 

tulajdonságok szerint, az 

Informatika: 

könyvtárszerkezet a 

számítógépen. 

 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 2158 

egyszerű esetekben. 

Halmaz feladatok  oszthatósággal 

kapcsolatosan. 

Halmazok a hétköznapokban. 

 

érzékszervek tudatos 

működtetésével. 

A közös tulajdonságok 

felismerése, tagadása. 

Változatos tartalmú szövegek 

értelmezése. 

Összehasonlításhoz szükséges 

kifejezések értelmezése, 

használata (pl. egyenlő; kisebb; 

nagyobb; több; kevesebb; nem; 

és; vagy; minden; van olyan, 

legalább, legfeljebb).  

Értő, elemző olvasás fejlesztése. 

Kommunikáció fejlesztése a 

nyelv logikai elemeinek 

használatával.  

A lényegkiemelés, a 

szabálykövető magatartás 

fejlesztése.  

Magyar nyelv és 

irodalom: szövegértés, 

szövegértelmezés. 

Példák a biztos, a lehetséges és a 

lehetetlen bemutatására. 

A tanultakhoz kapcsolódó igaz és 

hamis állítások. 

Egyszerű matematikai logikai 

feladatok . 

A matematikai logika nyelvének 

megismerése, tudatosítása. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: a 

lényegkiemelés 

képességének 

fejlesztése. 

Megoldások megtervezése, 

eredmények ellenőrzése. 

Tervezés, ellenőrzés, önellenőrzés 

igényének a kialakítása.  

 

Egyszerű, matematikailag is 

értelmezhető hétköznapi 

szituációk megfogalmazása 

szóban és írásban. 

Definíció megértése és 

alkalmazása. 

 

Kommunikációs készség, 

lényegkiemelés fejlesztése. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

lényegkiemelés 

fejlesztése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Halmaz, elem, részhalmaz, egyesítés, közös rész, igaz, hamis, nem, és, 

vagy, minden, van olyan, biztos, lehetséges, lehetetlen, legalább, legfeljebb. 

 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 2. Számtan, algebra 
Órakeret 

116 óra 

 

50 

  10% 4 

  

szabadon 

tervezhető 

órakeret 

 

10 

Előzetes tudás 

Számok írása, olvasása (1000 000-es számkör). Helyi érték, alaki érték, 

valódi érték. Római számok írása, olvasása. Negatív számok a 

mindennapi életben (hőmérséklet, adósság). 

Törtek a mindennapi életben: 2, 3, 4, 10, 100 nevezőjű törtek 

megnevezése. Számok helye a számegyenesen. Számszomszédok, 

kerekítés. Természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása. 
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A hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérése. Átváltások 

szomszédos mértékegységek között. Mérőeszközök használata. 

Matematikai jelek: +, –, •, :, =, <, >, ( ). 

A matematika különböző területein az ésszerű becslés és a kerekítés 

alkalmazása. Fejben számolás százas számkörben. A szorzó- és 

bennfoglaló tábla biztos tudása. Összeg, különbség, szorzat, hányados 

fogalma. Műveletek tulajdonságai, tagok, illetve tényezők 

felcserélhetősége. Műveleti sorrend. 

Négyjegyű számok összeadása, kivonása, szorzás és osztás egy- és 

kétjegyű számmal írásban. Műveletek ellenőrzése. 

Szöveges feladat: a szöveg értelmezése, adatok kigyűjtése, megoldási 

terv, becslés, ellenőrzés, az eredmény realitásának vizsgálata. 

Páros és páratlan számok, többszörös, osztó, maradék fogalma. 

Szimbólumok használata matematikai szöveg leírására, az ismeretlen 

 

szimbólum kiszámítása 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Biztos számfogalom kialakítása. Számolási készség fejlesztése. A 

műveleti sorrend használatának fejlesztése, készségszintre emelése. 

Mértékegységek helyes használata és pontos átváltása. 

Matematikai úton megoldható probléma megoldásának elképzelése, 

becslés, sejtés megfogalmazása; megoldás után a képzelt és tényleges 

megoldás összevetése. Egyszerűsített rajz készítése lényeges elemek 

megőrzésével. 

Fegyelmezettség, következetesség, szabálykövető magatartás fejlesztése. 

Pénzügyi ismeretek alapozása. 

Ellenőrzés, önellenőrzés, az eredményért való felelősségvállalás. 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Természetes számok milliós számkörben, 

egészek, törtek, tizedes törtek. 

Alaki érték, helyi érték. 

Számlálás, számolás. Hallott számok 

leírása, látott számok kiolvasása.  

Számok ábrázolása számegyenesen. 

Számfogalom mélyítése, a 

számkör bővítése.  

Kombinatorikus gondolkodás 

alapelemeinek alkalmazása 

számok kirakásával. 

Természetismeret: 

Magyarország 

lakosainak száma. 

Negatív szám értelmezése: 

– adósság, 

– fagypont alatti hőmérséklet, 

– számolások az időszalagon,  

– földrajzi adatok (magasságok, 

mélységek). 

 

Szöveges feladatok megoldása a minden 

napi élettel kapcsolatosan, a negatív 

egészek alkalmazásával.  

Vagyon - tartozás, a magasság mélység 

fogalom használata.  

Készpénz, adósság fogalmának 

továbbfejlesztése. 

Mélységek és magasságok 

értelmezése matematikai 

szemlélettel. 

Természetismeret; 

hon- és népismeret: 

földrajzi adatok 

vizsgálata.  

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: időtartam 

számolása időszámítás 

előtti és időszámítás 

utáni történelmi 

eseményekkel. 

Összeadás, kivonás szóban, (fejben) és 

írásban, szemléltetés számegyenesen. 

Számolási készség fejlesztése. Természetismeret: 

összehasonlítás, 
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Alapműveletek negatív számokkal. 

Ellentett, abszolút érték. 

 

Ellentettel és abszolút értékkel kapcsolatos 

feladatok gyakorlása jártasság szinten. 

Ellentett mint matematika logikai fogalom 

értelmezése. Igaz hamis állítások . 

Szint felmérők írása. 

számolás földrajzi 

adatokkal: tengerszint 

alatti mélység, 

tengerszint feletti 

magasság szűkebb és 

tágabb 

környezetünkben (a 

Földön). 

Összeadás, kivonás az egészek és a törtek 

körében. 

Szorzás, osztás az egészek és a törtek 

körében (0 szerepe a szorzásban, 

osztásban). 

A számok reciprokának fogalma. 

 

Számolási készség fejlesztése. 

A műveletekhez kapcsolódó 

ellenőrzés igényének és 

képességének fejlesztése. 

Önellenőrzés, önismeret 

fejlesztése. 

 

Összeg, különbség, szorzat, hányados 

változásai. 

 

Gyakorlás és tudáspróba. 

Fegyelmezettség, 

következetesség, szabálykövető 

magatartás fejlesztése. 

Algoritmikus gondolkodás 

fejlesztése. 

 

Műveleti tulajdonságok, a helyes műveleti 

sorrend. 

Műveletek eredményeinek előzetes 

becslése, ellenőrzése, kerekítése. 

Műveleti sorrenddel kapcsolatosan 

gyakorlások szöveges faladatok, tudás 

szint felmérések és hiányosságok pótlása. 

Egyszerű feladatok esetén a 

műveleti sorrend helyes 

alkalmazási módjának 

felismerése, alkalmazása. Az 

egyértelműség és a 

következetesség fontossága. 

Az ellenőrzési és becslési igény 

fejlesztése. 

 

A racionális számok halmaza. 

Véges és végtelen szakaszos tizedes törtek. 

A számok halmazba rendezése, ezek 

jelölése, megoldás halmazok keresése 

Törtek átírása visszaírása tizedes törtbe. 

 

A mennyiségi jellemzők 

kifejezése számokkal: 

természetes szám, racionális 

szám, pontos szám és közelítő 

szám. 

 

Egyszerű elsőfokú egyismeretlenes 

egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása 

következtetéssel, lebontogatással. A 

megoldások ábrázolása számegyenesen, 

ellenőrzés behelyettesítéssel. 

Jártasság szinten elsajátítani az alap 

egyenletek megoldási algoritmusát. 

 

Önálló problémamegoldó 

képesség kialakítása és 

fejlesztése.  

Állítások megítélése 

igazságértékük szerint. Az 

egyenlő, nem egyenlő 

fogalmának elmélyítése. 

Ellenőrzési igény fejlesztése. 

 

Arányos következtetések.  

A mindennapi életben felmerülő, egyszerű 

arányossági feladatok megoldása 

következtetéssel. 

Egyenes arányosság. 

 

 

A következtetési képesség 

fejlesztése. 

Értő, elemző olvasás fejlesztése. 

Annak megfigyeltetése, hogy az 

egyik mennyiség változása 

milyen változást eredményez a 

hozzá tartozó mennyiségnél. 

Hon- és népismeret; 

természetismeret: 

Magyarország 

térképéről 

méretarányos 

távolságok 

meghatározása. 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 

 

Arányosság és a hétköznapi élet 

kapcsolata, szöveges faladatok alkotása 

ezzel kapcsolatosan. 

Út-idő diagramok értelmezése. 

Arányérzék fejlesztése, a 

valóságos viszonyok becslése 

települések térképe alapján.  

A saját település, 

szűkebb lakókörnyezet 

térképének használata. 

 

Vizuális kultúra:valós 

tárgyak arányosan 

kicsinyített vagy 

nagyított rajza. 

A százalék fogalmának megismerése 

gyakorlati példákon keresztül. 

Az alap, a százalékérték és a százalékláb 

értelmezése, megkülönböztetése. 

Egyszerű százalékszámítási feladatok 

arányos következtetéssel. 

Az eredmény összevetése a 

feltételekkel, a becsült 

eredménnyel, a valósággal. 

Természetismeret:  

százalékos feliratokat 

tartalmazó termékek 

jeleinek felismerése, 

értelmezése, az 

információ 

jelentősége.  

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek; pénzügyi, 

gazdasági kultúra: 

árfolyam, infláció, 

hitel, betét, kamat. 

Szabványmértékegységek és átváltásuk: 

hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő, 

tömeg. 

Ki a szabadba! – mérjünk és becsüljünk 

hosszúságokat! 

Matematikatörténeti érdekességek: a 

hatvanas számrendszer kapcsolata idő 

mérésével. 

Matematika története- kalandozás a neten. 

Gyakorlati mérések, 

mértékegység-átváltások helyes 

elvégzésének fejlesztése (pl. 

napirend, vásárlás). 

Az arányosság felismerése 

mennyiség és mérőszám 

kapcsolata alapján. 

Kreatív gondolkodás fejlesztése. 

Mennyiségi következtetés, 

becslési készség fejlesztése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: műszaki 

rajz készítésénél a 

mértékegységek 

használata, főzésnél a 

tömeg, az űrtartalom 

és az idő mérése. 

 

Hon- és népismeret; 

természetismeret: 

ősi magyar 

mértékegységek. 

Szöveges feladatok megoldása. 

Egyszerű matematikai problémát 

tartalmazó rövidebb és hosszabb szövegek 

feldolgozása. 

 

 

 

 

Szöveges feladatok megoldásának 

gyakorlása. 

Szövegértés fejlesztése: Egyszerű 

matematikai problémát 

tartalmazó és a mindennapi élet 

köréből vett szövegek 

feldolgozása. 

Algoritmikus gondolkodás 

fejlesztése, gondolatmenet 

tagolása. 

Emlékezés elmondott, elolvasott 

történetekre, emlékezést segítő 

ábrák, vázlatok, rajzok készítése, 

visszaolvasása. 

Magyar nyelv és 

irodalom: olvasási és 

megértési stratégiák 

kialakítása (szövegben 

megfogalmazott 

helyzet, történés 

megfigyelése, 

értelmezése, lényeges 

és lényegtelen 

információk 

szétválasztása).  

 

Vizuális kultúra:  

elképzelt történetek 

vizuális megjelenítése 
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különböző 

eszközökkel. 

Egyszerű oszthatósági szabályok (2-vel, 3-

mal, 5-tel, 9-cel, 10-zel, 100-zal). 

Két szám közös osztói, közös többszörösei. 

 

Oszthatósági szabályok elmélyítése , 

számonkérése szóban , feladatokon 

keresztül. 

Az osztó, többszörös fogalmának 

elmélyítése. 

Két szám közös osztóinak 

kiválasztása az összes osztóból. A 

legkisebb pozitív közös 

többszörös megkeresése. 

Számolási készség fejlesztése 

szóban (fejben). 

A bizonyítási igény felkeltése. 

Testnevelés: csapatok 

összeállítása. 

Osztó, többszörös alkalmazása. 

Gyakorló feladatok megoldása. 

A tanult ismeretek felhasználása a 

törtek egyszerűsítése, bővítése 

során. 

Számolási készség fejlesztése. 

 

Algebrai kifejezések gyakorlati használata 

a terület, kerület, felszín és térfogat 

számítása során. 

Témazáró tudáspróba írása. 

Számolási készség fejlesztése. 

Feladatok a mindennapi életből: 

lakás festése, járólapozása, tejes 

doboz térfogata, teásdoboz 

csomagolása stb. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tízes számrendszer, helyi érték, alaki érték, számegyenes, összeadandók, az 

összeg tagjai, kisebbítendő, kivonandó, különbség, szorzandó, szorzó, 

szorzat, a szorzat tényezői, osztandó, osztó, hányados, maradék. Közös 

osztó, közös többszörös. Kerekítés, becslés, ellenőrzés. Arány, egyenes 

arányosság. Százalék, százalékérték, alap, százalékláb. 

Negatív szám, előjel, ellentett, abszolút érték.  

Közönséges tört, számláló, nevező, közös nevező, reciprok, tizedestört, 

véges és végtelen szakaszos tizedes tört, racionális szám, egyenlet 

egyenlőtlenség. Mértékegységek. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Függvények, az analízis elemei 

Órakeret 

20 óra 

10 

  10% 1 

  

szabadon 

tervezhető 

órakeret 

7 

Előzetes tudás 

Szabályfelismerés, szabálykövetés.  

A szabály megfogalmazása egyszerű formában, a hiányzó elemek 

pótlása. 

Tapasztalati adatok lejegyzése, táblázatba rendezése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Sorozat megadása szabállyal. A koordináta-rendszer biztonságos 

használata. Függvényszemlélet előkészítése. Probléma felismerése. 
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Összefüggés-felismerő képesség fejlesztése. Szabálykövetés, 

szabályfelismerés képességének fejlesztése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Táblázat hiányzó elemeinek 

pótlása ismert vagy felismert 

szabály alapján, ábrázolásuk 

grafikonon. 

 

Ismétlés: Koordináta rendszer 

használata, tájékozódás jártasság 

szinten. Tudás szint felmérése. 

 

Összefüggések felismerése. 

Együttváltozó mennyiségek 

összetartozó adatpárjainak 

jegyzése: tapasztalati függvények, 

sorozatok alkotása. 

A helyes függvényszemlélet 

megalapozása. 

 

 

Változó mennyiségek közötti 

kapcsolatok, ábrázolásuk 

derékszögű koordináta-

rendszerben. 

Adott szabály alapján táblázat és 

grafikon készítés. 

 

Megfigyelőképesség, 

összefüggések felismerésének 

képessége, rendszerező-képesség 

fejlesztése. 

Természetismeret: 

időjárás grafikonok. 

 

Gyakorlati példák elsőfokú 

függvényekre. 

Függvény ábrázolás,  

Az egyenes arányosság 

grafikonja. 

 

Gyakorlás és tudáspróba függvény 

ábrázolásból, egyenes arányossági 

feladatokból 

 

 

 

Eligazodás a mindennapi élet 

egyszerű grafikonjaiban. 

 

Sorozat megadása a képzés 

szabályával, illetve néhány 

elemével. 

Példák konkrét sorozatokra. 

Sorozatok folytatása adott szabály 

szerint. 

 

Szint felmérők írása. 

Szabálykövetés, szabályfelismerés 

képességének fejlesztése. 

Testnevelés és sport; 

ének-zene; dráma és 

tánc: ismétlődő 

ritmus, tánclépés, 

mozgás létrehozása, 

helymeghatározás a 

sportpályán. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 4. Geometria 
Órakeret 

53 óra 

 

18 

  10% 0 

  

szabadon 

választható 

órakeret 

 

10 

Előzetes tudás 

 

Háromszög, négyzet, téglalap, jellemzői. Kör létrehozása, 

felismerése, jellemzői. 

 

Egyszerű tükrös alakzat, tengelyes szimmetria felismerése. 

A test és a síkidom megkülönböztetése. Kocka, téglatest, 

jellemzői.  

 

Négyzet, téglalap kerülete. Mérés, kerületszámítás, 

mértékegységek. 

 

Négyzet, téglalap területének mérése különféle egységekkel, 

területlefedéssel. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

vizsgálata. Távolság szemléletes fogalma, meghatározása.  

A sík- és térszemlélet fejlesztése. A vizuális képzelet fejlesztése. 

Rendszerező-képesség, halmazszemlélet fejlesztése. 

A geometriai problémamegoldás lépéseinek megismertetése 

(szerkesztésnél: adatfelvétel, vázlatrajz, megszerkeszthetőség 

vizsgálata, szerkesztés). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sorozat, egyenes arányosság, koordináta-rendszer, táblázat, grafikon. 
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Számolási készség fejlesztése.  

A szaknyelv helyes használatának fejlesztése. 

A geometriai jelölések pontos használata.  

Pontos munkavégzésre nevelés. Esztétikai érzék fejlesztése. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A távolság szemléletes fogalma, 

adott tulajdonságú pontok 

keresése. 

Két pont, pont és egyenes 

távolsága. 

Két egyenes távolsága. 

Adott feltételeknek megfelelő 

ponthalmazok. 

 

Szerkesztési feladatokon keresztül 

a körző és vonalzó használatának 

begyakoroltatása jártasság 

szinten. 

Matematikatörténet: Bolyai 

János, Bolyai Farkas 

Magyar matematikusok – 

keresgélés a neten 

Életrajzi filmek. 

Körző, vonalzók helyes 

használata, két vonalzóval 

párhuzamosok, merőlegesek 

rajzolása.  

Törekvés a szaknyelv helyes 

használatára (legalább, legfeljebb, 

nem nagyobb, nem kisebb…) 

Az érdeklődés felkeltése a 

matematika értékeinek, 

eredményeinek megismerésére. 

Vizuális kultúra: 

térbeli tárgyak síkbeli 

megjelenítése. 

 

 

 

Kör, gömb szemléletes fogalma. 

Sugár, átmérő, húr, szelő, érintő. 

 

Fogalmak pontos megtanulása, 

értelmezése, számonkérése. 

 

A kör részeinek szerkesztése, 

körző használat gyakoroltatása. 

 

 

Körök, minták megjelenésének 

vizsgálata a környezetünkben, 

előfordulásuk a művészetekben és 

a gyakorlati életben.  

 

Természetismeret: 

földgömb. 

 

Testnevelés és sport: 

tornaszerek: (labdák, 

karikák stb.). 

 

Vizuális kultúra: 

építészetben 

alkalmazott térlefedő 

lehetőségek (kupolák, 

víztornyok stb.). 

 

Hon- és népismeret: 

népművészeti minták, 

formák. 

 

Szögmásolás, szögfelezés. 

Nevezetes szögek szerkesztése: 

30°, 60°, 90°, 120°. 

 

Szögek szerkesztésének 

gyakorlása , számonkérés a 

tanultakból. 

 

Fogalomalkotás képességének 

kialakítása, fejlesztése. 

Törekvés a pontos 

munkavégzésre. 

A szerkesztés gondolatmenetének 

tagolása. 

Az érdeklődés felkeltése a 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: görög 

„abc” betűinek 

használata. 
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Matematikatörténet: görög betűk 

használata a szögek jelölésére, a 

hatvanas számrendszer kapcsolata 

a szög mérésével. 

Szerkesztési feladatok a tanultak 

felhasználásával. 

 

matematika értékeinek, 

eredményeinek megismerésére. 

 

 

 

Téglalap, négyzet szerkesztése. 

 

Szerkesztési feladatok gyakorló 

órán. 

Gyakorlati példák a fogalmak 

mélyebb megértéséhez. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat; vizuális 

kultúra: párhuzamos 

és merőleges 

egyenesek 

megfigyelése 

környezetünkben 

(sínpár, épületek, 

bútorok, képkeretek 

stb. élei). 

Háromszögek csoportosítása 

oldalak és szögek szerint. 

A háromszög magasságának 

fogalma. 

Tulajdonságok megfigyelése, 

összehasonlítása. Csoportosítás. 

Halmazszemlélet fejlesztése. 

Vizuális kultúra: 

speciális háromszögek 

a művészetben. 

Négyszögek, speciális 

négyszögek (trapéz, 

paralelogramma, deltoid, 

rombusz) megismerése. 

Négyszögek szerkesztése adott 

adatok alapján. 

Az alakzatok előállítása 

hajtogatással, nyírással, rajzzal. 

Alakzatok tulajdonságainak 

kiemelése, összehasonlítás, 

azonosítás, megkülönböztetés, 

osztályokba sorolás különféle 

tulajdonságok szerint. 

 

Háromszög, négyszög sokszög 

belső és külső szögeinek összege. 

 

Bizonyítás konkrét esetekben 

szög méréssel- gyakorló órán . 

A belső és külső szögeinek 

összegére vonatkozó ismeretek 

megszerzése tapasztalati úton.  

Az összefüggések megfigyeltetése 

hajtogatással, méréssel, 

tépkedéssel. 

Megfigyelőképesség fejlesztése. 

 

Egyenlőszárú szárú háromszög és 

speciális négyszögek 

szerkesztése, egyszerűbb 

esetekben.  

Körző és vonalzó használata. 

Pontos munkavégzésre törekvés. 

Esztétikai érzék fejlesztése. 

A szerkesztés gondolatmenetének 

tagolása. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: vizuális 

kultúra: megfelelő 

eszközök segítségével 

figyelmes, pontos 

munkavégzés. 

Sokszögek kerülete. Kerület meghatározása méréssel, 

számolással. 

A matematika és gyakorlati élet 

közötti kapcsolat felismerése. 

 

 

Kocka, téglatest tulajdonságai, 

hálója. 

Testek építése, tulajdonságaik 

vizsgálata. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: téglatest 
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Téglatest (kocka) felszínének és 

térfogatának kiszámítása. 

 

Térfogat felszín számítási 

feladatok gyakorlása . 

Rendszerező képesség, 

halmazszemlélet fejlesztése. 

Testek csoportosítása adott 

tulajdonságok alapján. 

Térszemlélet fejlesztése térbeli 

analógiák keresésével. 

készítése, 

tulajdonságainak 

vizsgálata. 

 

Vizuális kultúra: 

egyszerű tárgyak, 

geometriai alakzatok 

tervezése, makettek 

készítése. 

A tengelyes tükrözés. 

Egyszerű alakzatok tengelyes 

tükörképének megszerkesztése.  

A tengelyes tükrözés 

tulajdonságai. 

 

Tengelyes tükrözés 

végrehajtásának elsajátíttatása . 

 

Szimmetrikus ábrák készítése. 

Tükrözés körzővel, vonalzóval. 

Tükrözés koordináta-rendszerben. 

Transzformációs szemlélet 

fejlesztése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: megfelelő 

eszközök segítségével 

figyelmes, pontos 

munkavégzés. 

Tengelyesen szimmetrikus 

alakzatok. 

Tengelyesen szimmetrikus 

háromszögek, négyszögek 

(deltoid, rombusz, húrtrapéz, 

téglalap, négyzet), sokszögek. 

A kör. 

 

A tengelyes szimmetria vizsgálata 

hajtogatással, tükörrel. 

A szimmetria felismerése a 

természetben és a művészetben. 

Vizuális kultúra; 

természetismeret: 

tengelyesen 

szimmetrikus 

alakzatok 

megfigyelése, 

vizsgálata a 

műalkotásokban. 

Derékszögű háromszög és 

tengelyesen szimmetrikus 

háromszögek, négyszögek 

területe. 

Terület meghatározás 

átdarabolással. 

Tudásszint mérés. 

Megfigyelőképesség fejlesztése.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Pont, egyenes, szakasz, félegyenes, sík, merőlegesség, párhuzamosság, 

szögfajták. 

Távolság, szakaszfelező merőleges, szögfelező. 

Síkidom, sokszög, kör, test, csúcs, él, lap, szög, gömb. 

Konvexitás. 

Kerület, terület, felszín, testek hálója, térfogat, magasság. 

Tengelyes tükrözés, szimmetria. 

Egyenlő szárú háromszög, egyenlő oldalú háromszög, húrtrapéz, deltoid, 

rombusz.  Fen
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Statisztika, valószínűség 

Órakeret 

12 óra 

6 

  10% 3 

  

szabadon 

választható 

órakeret 

 

6 

Előzetes tudás 

Adatgyűjtés, adatok lejegyzése, diagram leolvasása. 

Valószínűségi játékok, kísérletek, megfigyelések. Biztos, lehetetlen, 

lehet, de nem biztos. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A statisztikai gondolkodás fejlesztése. 

A valószínűségi gondolkodás fejlesztése.  

Megfigyelőképesség, az összefüggés-felismerő képesség, 

elemzőképesség fejlesztése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Valószínűségi játékok és 

kísérletek dobókockák, 

pénzérmék segítségével (biztos, 

lehetetlen esemény). 

Gyakorlás : valószínűségi 

játékok, játékok keresése a neten. 

Valószínűségi és statisztikai 

alapfogalmak szemléleti alapon 

történő kialakítása. 

A figyelem tartósságának 

fejlesztése. 

Kommunikáció és 

együttműködési készség 

fejlesztése a páros, ill. 

csoportmunkákban. 

Valószínűségi kísérletek 

végrehajtása. 

 

Adatok tervszerű gyűjtése, 

rendezése.  

Egyszerű diagramok, 

értelmezése, táblázatok olvasása, 

készítése. 

Diagramok keresése újságokban 

a minden napi élet területein. 

 

Adott feladathoz diagram 

készítés. 

Tudatos és célirányos figyelem 

gyakorlása. 

Elemzőképesség fejlesztése a 

napi sajtóban, különböző 

kiadványokban található 

grafikonok, táblázatok 

felhasználásával. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: menetrend 

adatainak értelmezése; 

kalóriatáblázat 

vizsgálata. 

 

Informatika: 

adatkezelés, 

adatfeldolgozás, 

információ-

megjelenítés.  

Átlagszámítás néhány adat esetén 

(számtani közép). 

Átlag számítási feladatok 

gyakoroltatása. 

Ismétlés, gyakorlás, 

szintfelmérés. 

Az átlag lényegének megértése. 

Számolási készség fejlődése. 

Természetismeret: 

időjárási átlagok 

(csapadék, hőingadozás, 

napi, havi, évi 

középhőmérséklet). 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Adat, diagram, átlag, biztos esemény, lehetetlen esemény. 
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A fejlesztés várt 

eredményei a 

két évfolyamos 

ciklus végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

 Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján, részhalmaz felírása, 

felismerése. 

 Két véges halmaz közös részének,része két véges halmaz uniója 

uniójának felírása, ábrázolása. 

 Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint. 

 Néhány elem sorba rendezése különféle módszerekkel. 

 Állítások igazságának eldöntésére, igaz és hamis állítások 

megfogalmazása. 

 Összehasonlításhoz szükséges kifejezések helyes használata. 

 Néhány elem összes sorrendjének felsorolása. 

 

Számtan, algebra 

 Racionális számok írása, olvasása, összehasonlítása, ábrázolása 

számegyenesen. 

 Ellentett, abszolút érték, reciprok felírása. 

 Mérés, mértékegységek használata, átváltás egyszerű esetekben. 

 A mindennapi életben felmerülő egyszerű arányossági feladatok 

megoldása következtetéssel, az egyenes arányosság értése, használata. 

 Két-három műveletet tartalmazó műveletsor eredményének 

kiszámítása, a műveleti sorrendre vonatkozó szabályok ismerete, 

alkalmazása. Zárójelek alkalmazása.  

 Szöveges feladatok megoldása következtetéssel, (szimbólumok 

segítségével összefüggések felírása a szöveges feladatok adatai között). 

 Becslés, ellenőrzés segítségével a kapott eredmények helyességének 

megítélése. 

 A százalék fogalmának ismerete, a százalékérték kiszámítása. 

 Számok osztóinak, többszöröseinek felírása. Közös osztók, közös 

többszörösök kiválasztása. Oszthatósági szabályok (2, 3, 5, 9, 10, 100) 

ismerete, alkalmazása. 

 A hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő, tömeg 

szabványmértékegységeinek ismerete. Mértékegységek egyszerűbb 

átváltásai gyakorlati feladatokban. Algebrai kifejezések gyakorlati 

használata a terület, kerület, felszín és térfogat számítása során. 

 Elsőfokú egyismeretlenes egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása 

szabadon választott módszerrel. 

 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

 Tájékozódás a koordinátarendszerben: pont ábrázolása, adott pont 

koordinátáinak a leolvasása. 

 Egyszerűbb grafikonok, elemzése. 

 Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint, szabályok 

felismerése, megfogalmazása néhány tagjával elkezdett sorozat esetén. 

 

Geometria 
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 Térelemek, félegyenes, szakasz, szögtartomány, sík, fogalmának 

ismerete. 

 A geometriai ismeretek segítségével a feltételeknek megfelelő ábrák 

pontos szerkesztése. A körző, vonalzó célszerű használata. 

 Alapszerkesztések: pont és egyenes távolsága, két párhuzamos egyenes 

távolsága, szakaszfelező merőleges, szögfelező, szögmásolás, 

merőleges és párhuzamos egyenesek. 

 Alakzatok tengelyese tükörképének szerkesztése, tengelyes szimmetria 

felismerése. 

 A tanult síkbeli és térbeli alakzatok tulajdonságainak ismerete és 

alkalmazása feladatok megoldásában. 

 Téglalap és a deltoid kerületének és területének kiszámítása. 

 A téglatest felszínének és térfogatának kiszámítása. 

 A tanult testek térfogatának ismeretében mindennapjainkban található 

testek térfogatának, űrmértékének meghatározása. 

 

Valószínűség, statisztika 

 Egyszerű diagramok készítése, értelmezése, táblázatok olvasása. 

 Néhány szám számtani közepének kiszámítása. 

 Valószínűségi játékok, kísérletek során adatok tervszerű gyűjtése, 

rendezése, ábrázolása. 

 

Az egyes tematikus egységekre javasolt óraszámokat a táblázatok tartalmazzák. 

Ezen kívül számonkérésre és  ismétlésre  6. osztályban 12  órát terveztünk. 

 

 

 

 

matematika  6. osztály heti 3 + 1  óra , évi 144 óra 

 

                                órakeret :  87 óra  

                                  10 %     :   9 óra 

számonkérésre , ismétlésre  : 12 óra  

szabadon választható óra :  36 óra  

 összesen : 144 óra  

 

 

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 

 

6. évfolyam 

heti 1 óra= 36 óra 

 

Tematikai egység 1. Ételkészítés 
Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás 

A mindennapos étkezési szokások, ételfajták, étkezési eszközök, 

étkezőhelyek ismerete. 

Élelmiszerek rendszerezésének és szerepének ismerete. 

Az étel-alapanyagok és az ételek háztartásban való tárolásának 

alapvető élelmiszerhigiéniai szabályainak ismerete. 
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A balesetveszélyes konyhai kézi eszközök, kézi gépek, és a 

használatukkal járó balesetveszélyek ismerete. 

Egyszerű konyhai kézi eszközök biztonságos kezelése, az 

evőeszközök kulturált használata. 

Megfontolt, fegyelmezett, biztonságra törekvő viselkedés a 

munkakörnyezetben. 

Az étkezéshez kapcsolódó elemi viselkedési szabályok betartása. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A saját tevékenység, a cselekvések és a következmények 

összefüggéseinek belátása, a saját felelősség felismerése. 

Kölcsönös odafigyelés, alkalmazkodás, együttműködés a csoportos 

tevékenységek során. 

Az étkezéssel, ételkészítéssel, élelmiszerekkel összefüggő 

munkatevékenységek azonosítása, felismerése. 

Tapasztalatok megfogalmazása az ételkészítési anyagok 

tulajdonságairól, átalakulásáról. 

A konyhai tevékenységekkel járó veszélyérzet kifejlődése, törekvés 

erősítése a biztonságra, fegyelmezettségre, megfontoltságra. 

Feladatvállalás, célratörő, hatékony munkamagatartás, produktivitás 

fejlesztése. 

Törekvés az igényességre, tiszta környezetre, kulturált viselkedésre. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

1.1. Ételek készítése 

Az étel-alapanyagok tisztítása, előkészítése, receptúra szerinti 

mérése, a készítéshez szükséges eszközök meghatározása. 

Főzött jellegű (pl. levesek, főzelékek, főtt tészta), sütőben készülő 

(pl. sütemények, pizza, rakott ételek), továbbá serpenyőben készülő 

ételek (pl. zöldségételek, palacsinta, tükörtojás) készítése. 

Természetismeret: 

Haszonnövények és 

haszonállatok, 

termények, termékek 

az egyes 

évszakokban. 

Hőmérséklet, 

hőmennyiség, 

hőátadás. 

Tápanyagok, táplálék, 

egészséges 

táplálkozás. 

Baktériumok, 

gombák, étkezési 

eredetű betegségek. 

Fertőtlenítőszerek, 

mosószerek. 

 

Matematika: 

arányosság, fajlagos 

mennyiségek, tömeg- 

és térfogategységek. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegértés, szókincs- 

és fogalombővítés, 

1.2. Élelmiszerek, ételek tárolása, tartósítási eljárások 

A hőkezelési eljárások (melegítés, hőn tartás, hűtés, fagyasztás) 

kipróbálása, a hőkezelés hatásainak, szerepének feltárása az egyes 

ételek elkészítése és tárolása során. 

További ételtartósítási eljárások kipróbálása, az ételek és 

ételalapanyagok megromlásának vizsgálata. 

Ételek tárolása, csomagolása. 

A megmaradt ételek felhasználási lehetőségei, az ételmaradékok 

kezelése. 

1.3. Konyhai eszközök, gépek használata 

Az ételkészítés során használt tüzelő-, melegítő-, főző-, sütő- stb. 

berendezésekhez, a forró vízhez, forró anyagokhoz, eszközökhöz 

kapcsolódó baleseti veszélyek azonosítása és ezek elhárításának 

gyakorlása. 

1.4. Étkezési kultúra 

Az étkezési szokások és azok történeti háttere. 

A kulturált étkezés követelményei. Az étkezőasztal megterítése, 

ételek tálalása. Az étkezéssel kapcsolatos illemszabályok gyakorlati 

alkalmazása. 
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1.5. Az ételek készítésével kapcsolatos utómunkálatok 

Az ételkészítéshez, illetve az étkezéshez használt edények és 

eszközök mosogatása. 

A konyha és az étkező takarítása. 

kommunikáció, 

piktogramok. 

 

Erkölcstan: 

felelősségünk 

egészség 

megőrzésében. 

1.6. Környezettudatosság 

Az étkezéshez, ételkészítéshez kapcsolódó energia-, víz- és 

anyagtakarékosság, valamint az élelmiszer-csomagolások 

újrahasznosítási lehetőségeinek feltárása, megismerése. 

Az élelmiszerhulladék minimalizálásának lehetőségei. 

A keletkező hulladékok azonosítása, szelektálása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Étel, étkezés, élelmiszer, egészséges táplálkozás, éhezés, közétkeztetés, 

családi étkezés, főtt étel (melegétel), hideg étel, főzés, sütés, tálalás, 

mosogatás, maradék étel, ételtárolás, tartósított élelmiszer (étel), 

ételmaradék, hulladék, fogyaszthatóság, megromlás, ételmérgezés, 

anyagtakarékosság, energiatakarékosság, víztakarékosság, szelektív 

hulladékgyűjtés. 

 

 

Tematikai egység 2. Teendők a háztartásban és a lakókörnyezetben 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

Az épített környezet elemeinek és összetevőinek, valamint funkcióinak 

azonosítása, érdeklődés, törekvés annak megfelelő használatára, 

alakítására. 

Az élő és a tárgyi környezet jellemzőinek, kapcsolatának, 

kölcsönhatásainak megfigyeléséből származó tapasztalatok 

felhasználása a problémamegoldások során, tevékenységek 

gyakorlásakor. 

A szükségletekből adódó technikai problémák felismerése és technikai 

eszközökkel, eljárásokkal történő megoldása. 

Használati utasítások megértése, helyes értelmezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tapasztalatszerzés az épített, illetve mesterséges környezet elemeiről és 

összetevőiről, a tapasztalatok megfogalmazása, rögzítése. 

A környezet állapota, használati jellemzői, az emberi életminőségre és a 

természeti környezetre gyakorolt hatásai iránti érdeklődés, a környezetet 

alakító tevékenységekkel járó felelősség belátása. 

Véleményalkotás a tevékenységekkel érintett szakmákról, 

munkafolyamatokról. 

A tevékenységekhez, feladatokhoz kapcsolódó célzott 

információszerzés információforrásokból. A használt anyagok, 

eszközök, a tapasztalt látvány, jelenség stb. vizsgálatából fakadó 

tapasztalatok rögzítése. 

Gyakorlati problémamegoldás lépéseinek azonosítása. 

Előzetesen bemutatott és megbeszélt munkaműveletek pontos 

végrehajtása, a biztonsági szabályok betartása, veszélyhelyzetek 

felismerése. 

Elemi agrotechnikai ismeretek elsajátítása. 

Igényesség a kulturált, rendes, tiszta, esztétikus környezet iránt. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

2.1. Balesetek megelőzése 

Mechanikus jellegű baleseti veszélyek. 

Kéziszerszámok, eszközök biztonságos használata. 

Elektromos eszközök érintésvédelme. 

Munkavédelmi eszközök, felszerelések. 

Építési és mechanikus állagmegóvó, javító, takarító munkák során 

használt eszközök, felszerelések használatának szabályai. 

Balesetveszélyes munkaműveletek, mozzanatok, munkavédelmi 

eszköz szükségességének felismerése. 

Matematika: 

geometria, számok, 

számítások, 

mértékegységek 

kezelése, egyenes 

arányosság. 

 

Természetismeret: 

Vetület, térkép, 

méretarány. Szerkezeti 

anyagok fizikai és 

kémiai tulajdonságai. 

Haszonnövények, 

haszonállatok. Gépek, 

elektromos jelenségek, 

mechanikai 

kölcsönhatások. 

 

Erkölcstan: Az ember 

és a környezet 

kölcsönhatása, 

felelősségérzet. 

A tárgyi világ (modern 

technikai eszközök) 

életmódkönnyítő 

használata, 

mértékletesség, 

veszélyforrások. 

 

2.2. Veszélyes anyagok a háztartásban 

Kémiai, biológiai, illetve tűzvédelmi szempontból veszélyes anyagok 

(gyógyszerek, kozmetikai anyagok, irtószerek, tisztítószerek, 

oldószerek, festékek, növényvédő szerek, műszaki célú vegyi 

anyagok stb.) tárolása, kezelése, használata, ezek veszélyei és 

ezekkel kapcsolatos biztonsági szabályok. 

Az anyagok kémiai veszélyeiről való tájékozódás 

információforrásokból. 

2.3. Környezettudatosság 

A háztartási tevékenységek becsült víz- és energiaigényének és 

költségének meghatározása. 

Víz és energiatakarékosság. A pazarló használat felismerése. Kis 

zajterhelésű, víz- és energiatakarékos háztartási gépek használatának 

jelentősége. 

A hulladékok azonosítása, csoportosítása, szelektív gyűjtése. 

Mindennapjainkban keletkező újrafelhasználható és veszélyes 

hulladékok. A veszélyes hulladékok kezelése, tárolása. Tájékozódás a 

hulladékokról, veszélyeikről és újrahasznosításuk lehetőségeiről 

információforrásokból. 

Környezetbarát anyagok és eljárások alkalmazása a tevékenységek 

során. 

2.4. Növénytermesztés, állattartás 

Növények (pl. dísznövények, fűszernövények, fák) telepítése és 

gondozása. 

Hobbikert létesítésével és fenntartásával kapcsolatos munkálatok. 

Komposztálás. 

Élelmiszernövények termesztési fogásainak elsajátítása. 

Hobbi- és haszonállatok tartásával kapcsolatos feladatok 

megismerése. Fen
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tűzvédelem, alkatrész, szerkezet, gép, rendszer, kéziszerszám, szerkezeti 

anyag, fizikai és technológiai tulajdonság, építés, készítés, termelés, 

javítás, felújítás, állagmegóvás, karbantartás, munkavédelmi szabály, 

munkavédelmi eszköz, használati utasítás, vegyszer, permetezés, oltás, 

gyógyszer, mérgezés, fertőzés, egészségkárosodás, baleset, áramütés, 

érintésvédelem, hulladék, veszélyes hulladék. 

 

 

 

 

Tematikai egység 
3. Tárgyi kultúra, technológiák, tárgykészítés, 

modellezés 

Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás 

Anyagok vizsgálata, tulajdonságok felismerése, tapasztalatok 

megfogalmazása. 

Adott feladat megoldásához szükséges információk szerzése és célszerű 

felhasználása. 

Biztonságos munkavégzéshez szükséges munkafogások ismerete, ép 

szerszámok célszerű, balesetmentes használata. 

Tárgyak elkészítése segítséggel, minta alapján. 

Mérés, szerszámok biztonságos alkalmazása, tapasztalatok 

megfogalmazása. 

Méretmegadás elemeinek, rajzjeleknek ismerete. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Tapasztalatszerzés a tárgyak, modellek készítéséhez felhasznált 

anyagokról, eszközökről, technológiákról, tapasztalatok 

megfogalmazása, rögzítése. 

Véleményalkotás az egyes szakmákról, munkatevékenységekről. 

Az anyagok tulajdonságai és felhasználhatóságuk közötti kapcsolatok 

megértése. 

Tervrajz készítése és a feladat végrehajtási lépéseinek megtervezése. 

Kézügyesség fejlesztése. 

A tervezett és az aktuálisan végzett tevékenységgel kapcsolatos 

veszélyérzet kialakítása, törekvés erősítése a biztonságra. 

A változtatásokhoz, változásokhoz való rugalmas alkalmazkodás, 

felkészülés a veszélyhelyzetek és a konfliktusok kezelésére. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 
Matematika: mérés, 

méretarány, 

kicsinyítés, nagyítás, 

geometriai 

szerkesztések, 

geometriai 

transzformációk, 

testek. 

 

Természetismeret: 

mérés, az anyagok 

3.1. Tárgyak, szerkezetek, modellek előállítása 

A tárgyak rendeltetése és használati jellemzői. 

Mérés milliméteres pontossággal. Mérőeszközök alkalmazása. Új 

szerszámok és műveletek megismerése, alkalmazása. 

Összetett (többféle anyagból, több alkatrészből álló) használati 

tárgyak, építménymakettek, jármű- és gépmodellek készítése 

természetes anyagok, hulladékok és egyéb építőelemek (pl. 

konstrukciós játékok – fa- és fémépítő, Lego, Lego Education 

készletek) felhasználásával. 

A modellezés mint hobbi lehetőségeinek megismerése. 
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A tárgykészítéshez kapcsolódó szakmákról ismeretek szerzése. fizikai tulajdonságai, 

mechanikai 

kölcsönhatások, 

anyagszerkezet. 

 

Erkölcstan: 

Kötődés a tárgyi 

világhoz. 

Találmányok az 

emberiség 

szolgálatában (az 

emberek javára, 

kárára). 

3.2. Műszaki kommunikáció alkalmazása 

Vetületi ábrázolás. 

3.3. Takarékos, hatékony, igényes munkavégzés 

Tárgyak, modellek célszerű és takarékos tervezése. 

Anyagok újrafelhasználása. 

A szükséges információk gyűjtése, felhasználása. 

Anyagmennyiség, költség kiszámítása a tervek alapján. 

Munkafolyamat tervezése, szervezése. A kivitelezés problémái. 

Együttműködés társakkal közös tevékenységben. 

3.4. Eszközök rendeltetésszerű, biztonságos használata, megfelelő 

munkakörnyezet 

Biztonságos munkavégzéshez szükséges munkafogások ismerete, ép 

szerszámok célszerű, balesetmentes használata. 

A munkakörnyezet rendjének fenntartása. 

A műveletekhez szükséges munkavédelmi felszerelések alkalmazása. 

A segítségnyújtás lehetőségeinek megismerése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Anyag, fa, fém, műanyag, alapanyag, termék, szerszám, fizikai 

tulajdonság, technológia, anyagvizsgálat, termelés, makett, modell, 

tervezés, minta, rajzjelek, vonalfajta, méret, mérés, méretarány, vetületi 

ábrázolás, anyagmennyiség, költség, szabály, veszélyforrás, baleset, 

segítségnyújtás. 

 

 

Tematikai egység 4. Közlekedés 
Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás 

A gyalogos és kerékpáros közlekedés alapismeretei. 

A gyalogosokra vonatkozó közlekedési szabályok. 

Viselkedési normák a közösségi közlekedési színtereken. 

Járműhasználattal kapcsolatos veszélyhelyzetek értelmezése, a balesetek 

megelőzési lehetőségeinek ismerete. 

A szárazföldi, vízi és légi közlekedés eszközei. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Hagyományos és korszerű környezetkímélő közlekedéstechnikai 

eljárások, célszerű eszközök alkalmazásával a technikai ismeretek 

bővítése, a környezettudatos magatartás erősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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4.1. A közlekedés rendszere, közlekedéstörténet 

A járművek. 

A városi, közúti, a vízi és légi közlekedés rendszereinek 

megismerése. 

A közlekedés fejlődése, találmányok és feltalálók a 

közlekedéstörténetben – információgyűjtés, rendszerezés. 

A közlekedéssel kapcsolatos foglalkozásokról, szakmákról 

információszerzés. 

Magyar nyelv és 

irodalom: szaknyelv, 

szókincsbővítés, 

szövegértés, 

könyvtárhasználat. 

 

Informatika: 

internethasználat, 

könyvtárhasználat, 

alkalmazások használata. 

 

Természetismeret: 

sebesség, gyorsulás. 

 

Erkölcstan: találmányok 

az emberiség szolgálatára 

(anyagi hasznára, javára, 

kárára). 

4.2. Balesetvédelem 

Közlekedési helyzetek, veszélyek, balesetek elemzése, 

megelőzése. 

Tennivalók közlekedési baleset esetén. Az elsősegélynyújtás 

feltételrendszere, helyzetfelmérés, biztosítás és segélyhívás. 

4.3. Vasúti közlekedés 

A biztonságos és udvarias vasúti közlekedés szabályai. Közúti és 

vasúti menetrendek, útvonaltérképek tanulmányozása. Útvonalterv 

készítése térkép és útvonaltervező segítségével. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Útvonaltípus, főútvonal, kerékpárút, autóút, autópálya, közlekedési 

csomópont, forgalomirányítás, elsőbbség, kikerülés, fékezés, fékút, 

megállás, tilalom, közlekedési tábla, viselkedési norma, útkereszteződés, 

alárendelt út, egyenrangú út, útviszony, közlekedésbiztonság. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

két évfolyamos 

ciklus végén 

Tapasztalatok megfogalmazása a környezet elemeiről, állapotáról, a 

környezetátalakító tevékenységgel járó felelősség belátása. 

Tapasztalatok az ételkészítéssel, élelmiszerekkel összefüggő 

munkatevékenységekről. 

Ételkészítés és tárgyalkotás során a technológiák helyes alkalmazása, 

eszközök szakszerű, biztonságos használata. 

Elemi műszaki rajzi ismeretek alkalmazása a tervezés és a kivitelezés 

során. 

Az elkészült produktumok (ételek, tárgyak, modellek) reális értékelése, 

a hibák felismerése, a javítás, fejlesztés lehetőségeinek meghatározása. 

Az ember közvetlen tárgyi környezetének megőrzésére, alakítására 

vonatkozó szükségletek felismerése, a tevékenységek és beavatkozások 

következményeinek előzetes, helyes felismerése, az azzal járó 

felelősség belátása. 

A tárgyi környezetben végzett tevékenységek biztonságossá, 

környezettudatossá, takarékossá és célszerűvé válása. 

A gyalogos és kerékpáros közlekedés KRESZ szerinti szabályainak, 

valamint a tömegközlekedés szabályainak biztonságos alkalmazása. 

A kerékpár karbantartásához szükséges ismeretek elsajátítása. 

A vasúti közlekedésben való biztonságos és udvarias részvétel. 

Tájékozódás közúti és vasúti menetrendekben, útvonaltérképeken. 

Útvonalterv olvasása, készítése. 
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TERMÉSZETISMERET 

 

 

Napjaink környezeti problémái és a fogyasztói társadalom által kínált, gyakran 

egészségkárosító életmódra csábító megoldások ráirányítják a figyelmet a 

természettudományos műveltség fontosságára, amelynek alapozása a természetismeret tantárgy 

egyik legfontosabb feladata.  

A tantárgy legfőbb célja a tanulók természet iránti érdeklődésének fenntartása. Olyan 

gyerekek nevelése, akik nyitottak a világra, felismerik a problémákat, keresik a jelenségek 

okait, következtetéseket tudnak levonni a tapasztalt tényekből, képesek kérdéseket 

megfogalmazni, és életkoruknak megfelelő válaszokat találnak a felvetődött kérdésekre. Ez a 

gondolkodásmód segít eligazodni a természeti és társadalmi környezetben, egyben kitágítja a 

világ megismerésének lehetőségét, a mindennapokban jól hasznosítható tudás megszerzését 

szolgálja. A korábban megszerzett ismeretekre és készségekre épülve fejleszti a természeti 

jelenségek megfigyelésének a képességét, fölkelti a megfigyelt jelenségek magyarázata iránti 

igényt, előkészíti a természettudományos megismerés módszereinek alkalmazását, és 

megalapozza a 7. évfolyamtól induló természettudományos tárgyak: a biológia-egészségtan, a 

fizika és a kémia, valamint a földrajz tanulását.  

A természetismeret tantárgy a 10–11 éves tanulók holisztikus világképéhez illeszkedve – a 

lehetőségekhez mérten – egységben mutatja meg az élő és élettelen világ jelenségeit, 

folyamatait, kölcsönhatásait. A megismerés során az elsődlegesen tapasztalati úton szerzett 

elemi ismeretekre építve fokozatosan fejlődik a diákok természettudományos fogalmi 

rendszere, alakulnak absztrakciós szintű ismereteik. A természetben, illetve a tanulók közvetlen 

környezetében megfigyelhető, tapasztalható jelenségek, folyamatok elemzése, kísérleti 

modellezése, az oksági összefüggések feltárása során formálódik a diákok 

természettudományos szemlélete.  

A természetismeret tantárgy fontos szerepet tölt be a megismerési módszerek 

elsajátításában, a természettudományos gondolkodásmód megalapozásában, a természethez 

való pozitív attitűd alakításában. Az iskolai tanulás folyamatába szervesen beépülnek a 

tanulóknak az élet különféle területein a legkülönbözőbb forrásokból és tapasztalatokból 

szerzett ismeretei, csakúgy, mint előzetes élményei, közvetlen tapasztalásai. Ez nemcsak a 

tanulás hatékonyságát, hanem a tanulási motivációt is erősíti. Az ismeretszerzés nem öncélú, 

hanem a gondolkodás és az önálló tanulás fejlesztését szolgálja. A használható tudás 

megszerzése lehetőséget nyújt ahhoz, hogy a tanuló új szituációban a tantárgyi kereteken kívül 

is sikeresen alkalmazza tudását. Az egyéni tapasztalatszerzésre épülő tanulás, a 

tevékenységközpontú módszerek, az IKT-eszközök alkalmazása, a vita és az érvelés olyan 

élményekhez juttatják a diákokat a tantárgy tanulása közben, amelyek elősegítik a természethez 

való pozitív viszonyulásuk fennmaradását, és hozzájárulnak a természettudományok iránti 

érdeklődés felkeltéséhez. 

A természettudományok egységes szemléletének kialakítását az ötödik évfolyamtól az 

érettségiig ívelő közös fejlesztési területek, rendezőelvek integrációja biztosítja. Az állandóság 

és változás látszólagos antagonizmusa, a rendszerek törvényszerűségeinek vizsgálata, a 

struktúra és funkció összefüggései, az anyag, az energia, az információ különböző formái más-

más tartalomhoz kötődve jelennek meg, fejlesztve azokat a készségeket és képességeket is, 

melyek a tudományos megismerés, a technikai eszközök alkalmazásának feltételeit biztosítják. 

A fejlesztési területek közül kiemelkedik és különösen nagy hangsúlyt kap a 

természetismeret tantárgy keretein belül az ember szervezetének és működésének megismerése, 

a környezet és fenntarthatóság problémakörének elemzése. 

A természetismeret testi-lelki egészség témaköreinek kibontása során feltárja a 

környezet és az egészség kapcsolatát, hozzájárul az egészséges életvitel szokásrendszerének 
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formálásához, segíti az együttélés szabályainak elfogadását és betartását. A Föld globális 

problémáinak vizsgálatán keresztül felhívja a figyelmet az ember személyes felelősségére, 

egyéni és közösségi szinten aktivizál a helyi környezeti problémák megoldása érdekében. A 

hazai tájak és életközösségek megismerése pedig hozzájárul a nemzeti büszkeség, a 

hazaszeretet fejlődéséhez. 

A természetismeret a többi tantárggyal közösen megalapozza azokat a megismerési 

képességeket, személyiségjegyeket, melyek birtokában a diákok elsajátítják a tanulás elemi 

módszereit, technikáit, átélhetik az ismeretszerzés örömét, a világ megismerésének szépségét. 

A tananyag feldolgozása több ponton kapcsolódik más tárgyak ismeretanyagához, fejlesztési 

követelményeihez. A tanulás folyamatában épít a tanulók meglévő tudására, lehetőséget ad az 

önálló információszerzésre is. 

A témakörök feldolgozása során a tanulási, a gondolkodási és a kommunikációs 

képességek fejlesztése párhuzamosan folyik, egymást erősítik. Ez teszi lehetővé, hogy a tanulók 

életkoruknak megfelelően használják a szaktudomány nyelvezetét a jelenségek, folyamatok 

értelmezése és a természet bemutatása során. 

Mindezek eredményeként a tanuló megőrizi kíváncsiságát, motivált marad az 

ismeretszerzésben. Egyénileg vagy társaival közösen aktívan vesz részt a tanítás-tanulás 

folyamatában. Ismeri és érti a tanulás során elérhető lehetőségeket, és képes a mindennapi 

életében, munkájában a felmerülő akadályok leküzdésére, a megszerzett ismeretek, képességek 

hasznosítására. Ez olyan szellemiséget, munkatermi hangulatot igényel, ahol a nevelő társ az 

ismeretszerzés folyamatában. Irányítja, segíti a tanulót a megismerés útján, lehetőséget teremt 

az egyéni differenciált munkára, visszajelzéseivel, értékelésével jobb teljesítményre ösztönzi 

őket. 

 

 

5–6. évfolyam 

 

A tantárgy az Ember és természet, valamint a Földünk-környezetünk műveltségterület 

tartalmait és fejlesztési feladatait öleli fel. A körülöttünk lévő világ komplex megismerését 

szolgálja, melyben a különböző tudományterületek – a fizika, biológia-egészségtan, kémia, 

földrajz – ismeretei összekapcsolódnak, egymást kiegészítik, magyarázatul szolgálnak 

mesterséges és természetes környezetünkben lejátszódó jelenségek megértéséhez. 

A megismerés a tanulók életkori sajátosságaihoz igazodik. A közelitől a távoli, az 

egyeditől az általános felé halad. Élmények, egyéni tapasztalatok megszerzésére törekszik. 

Kiemelt szerepük van a megfigyeléseknek, kísérleteknek, vizsgálódásoknak, melyek 

tapasztalatait – tanári irányítás mellett – növekvő önállósággal képesek elvégezni, rögzíteni, 

értelmezni, miközben egyre nagyobb jártasságot szereznek a balesetmentes 

eszközhasználatban, a csoportban végzett munka során a feladatok megosztásában és az 

együttműködésben. Alapvető elvárás évente legalább két kísérlet, vizsgálódás önálló elvégzése, 

illetve négy, tanórán bemutatott vizsgálatról feljegyzés készítése. 

Vizsgálódások közben feltárulnak az élő és élettelen anyagok tulajdonságai, szerkezetük 

és működésük összefüggései, az anyagok kölcsönhatásai és változásai. Megismerik a közvetlen 

környezet állatait, növényeit, jellemző tulajdonságait, jelentőségét, emberhez fűződő 

kapcsolatát.  

Hazánk tájainak és életközösségeinek vizsgálata során megtanulnak tájékozódni térben 

és időben, térképen és valóságban. Megértik az élő és élettelen környezet kölcsönhatásait, a 

szervezet és az életmód összefüggéseit. Eléjük tárul a természet formagazdagsága és szépsége, 

amely erősíti a fiatalok kötődését szűkebb és tágabb környezetükhöz, szülőföldjükhöz. 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 

A természetismeret tanulása során fejlődik a tanuló szemléleti térképolvasási képessége. 

A kerettanterv megjeleníti a legfontosabb topográfiai fogalmakat is. Elvárható tudás, hogy a 

tanuló felismeri és megmutatja ezeket a különböző ábrázolásmódú térképeken. 

A természetismeret tantárgy embert és környezetét, a természeti és társadalmi 

folyamatokat egységben jeleníti meg. Kutatja az okokat és a következményeket. 

Együttgondolkodásra sarkallja a tanulókat, megláttatja az emberi tevékenység pozitív és 

negatív hatásait. Rávilágít a fogyasztói társadalom hibáira, anyag- és energiatakarékos 

szokások kialakítására ösztönöz. Az ember személyes felelősségét hangsúlyozza az egészség 

és a környezet védelmében. 

A fiatalok számára legérdekesebb témakör saját szervezetük felépítésének és 

működésének megismerése, mely során feltárulnak a kamaszkori változások okai és a vele 

kapcsolatos tennivalók, tudatosulnak a veszélyeztető környezeti hatások. A hangsúly a 

betegségek megelőzésére helyeződik. A lelki egészség megőrzése érdekében ráirányítja a 

figyelmet a reális önismeret, a család és a társas kapcsolatok jelentőségére. 

Új elemként jelenik meg a követelményekben, hogy a tanuló a kétéves ciklus alatt 

legalább egy alkalommal önállóan dolgozzon fel egy természettudományos témát. A feladat 

lehetőséget nyújt a tehetségek kibontakoztatására, az elvégzett munka tükrözi a tanuló 

készségeinek, képességeinek fejlődését is. 

 

 

 

6. osztály 
 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Felszíni és felszín alatti vizek 
Órakeret  

1+1 óra 

Előzetes tudás 
Év eleji ismétlés 1 óra 

A víz szerepe, előfordulása a természetben, a víz tulajdonságai. 

Állóvizek, folyóvizek. Vízszennyezés. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A Környezet és fenntarthatóság fejlesztési terület részeként hazánk 

felszíni és felszín alatti vizei és jelentőségük megismerése, a nemzeti 

azonosság és a hazaszeretet erősítése. 

A vízkészletre kifejtett egyéni és társadalmi-gazdasági hatások, a 

belőlük adódó problémák felismerése, megoldási módok keresésére való 

törekvés erősítése, a felelősségtudat erősítése egyéni és közösségi 

szinten. 

A takarékos vízhasználat szokásának megalapozása. 

A hazánk vízrajzáról való átfogó kép kialakítása során a szemléleti 

térképolvasás fejlesztése. 

Az összefüggések, törvényszerűségek alkalmazása a logikai 

térképolvasás elemi lépései során. 

A természetföldrajzi és társadalom-földrajzi folyamatok időléptéke 

közötti különbségek érzékeltetésével az időbeli tájékozódás, az 

időfogalom fejlesztése. 

Az érdeklődés felkeltése a közvetlen környezet szépségeinek, értékeinek 

megismerése és a környezeti problémák iránt. 
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Problémák, jelenségek, 

gyakorlati 

alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Víztisztítási eljárások. 
Különböző vizek (pl. csapvíz, 

ásványvíz, desztillált víz) 

fizikai-kémiai tulajdonságainak 

összehasonlítása.  

 

Ipari víztisztítás megfigyelése 

helyi víztisztító üzemben, vagy 

filmen.  

 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

vízfelhasználás, 

víztisztítás, 

víztakarékosság. 

Kulcsfogalmak/ 

fogal

mak 

Vízvédelem. 

  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Vizek, vízpartok élővilága 
Órakeret 

11+1óra 

Előzetes tudás 
A víz jelentősége a földi élet szempontjából; az állatok csoportosítása 

különböző szempontok szerint, az állatok jellemzésének szempontjai 

vízszennyezés forrásai, következményei. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az élő és élettelen környezeti tényezők sokoldalú kapcsolatrendszerének 

megismerése a vizek-vízpartok életközösségében. 

Az élőhely – szervezet – életmód összefüggéseinek magyarázata a víz-

vízpart élőlényeinek vizsgálata során. 

A természetszeretet és természetvédelem iránti elkötelezettség 

elmélyítése az élővilág változatosságának, sokszínűségének. 

sérülékenységének tudatosításával. 

A természet jelzéseinek felismertetése, értelmezése, az okok és 

következmények elkülönítése az emberi tevékenységek és az élettelen 

környezet közötti kapcsolatrendszer elemzésével. 

A helyi környezeti problémák iránti érdeklődés felkeltése. A személyes 

felelősség tudatosítása a vízkészlet tisztaságának megőrzésében. A 

tanulók aktív cselekvésre ösztönzése a természet védelmében egyéni és 

közösségi szinten. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati 

alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Meleg, nyári napokon olykor 

A vízi és a szárazföldi élőhely 

környezeti tényezőinek 

összehasonlítása. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegértés - a szöveg 

egységei közötti 
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tömegesen pusztulnak a halak a 

Balatonban. Mi ennek az oka? 

Mire mondják, hogy virágzik a 

Tisza? 

Miért félnek az emberek a 

kígyóktól, békáktól? 

Mi a „kígyóing”? 

Mit tehetünk, hogy kevesebb 

szúnyog fejlődjön ki 

környezetünkben 

Ismeretek:  

A vízi élőhely jellemző élettelen 

környezeti tényezői. 

 

Vizek egysejtűi: zöld szemes 

ostoros, papucsállatka, 

baktériumok testfelépítése, 

életmódja. 

 

Vízi-vízparti növénytársulások 

vízszintes tagozódása: lebegő, 

gyökerező hínár, nádas 

mocsárrétek, ártéri erdők 

jellegzetes növényeinek 

testfelépítése, életmódja 

jelentősége. 

 

A vízi-vízparti életközösség 

jellemző gerinctelen és gerinces 

állatai: tavi kagyló, orvosi pióca, 

kecskerák, szúnyogok, 

szitakötők, (tiszavirág) ponty, 

leső harcsa, kecskebéka, 

vízisikló, tőkés réce, barna réti 

héja, fehér gólya külleme, teste, 

élete, jelentősége az 

életközösségben, az ember 

életében, védettségük. 

 

Kölcsönhatások az 

életközösségben: táplálkozási 

láncok, táplálékhálózatok. 

 

Az életközösség 

veszélyeztetettségének okai, 

következményei: 

tápanyagdúsulás és a 

méreganyag koncentrálódása. 

 

Egysejtű élőlények 

megfigyelése, 

összehasonlításuk.  

 

A növények környezeti igényei 

és térbeli elrendeződése közötti 

összefüggés bemutatása egy 

konkrét vízi, vagy vízparti 

társulás példáján. 

 

A megismerési algoritmusok 

alkalmazása a lágy- és fásszárú 

növények leírása és a gerinces 

és a gerinctelen állatok 

bemutatása során. 

során. 

 

A növényi szervek környezethez 

való alkalmazkodásának 

bemutatása konkrét példákon. 

 

A vízparti növények 

környezetvédelmi és gazdasági 

jelentőségének bemutatása 

konkrét példákon. 

 

Az állatok különböző 

szempontú csoportosítása. 

 

A vízi élethez való 

alkalmazkodás példákkal 

történő illusztrálása. 

 

Táplálkozási láncok 

összeállítása a megismert 

fajokból. 

 

Az emberi tevékenység 

hatásainak elemzése, a 

környezetszennyezés és az 

ember egészsége közötti 

összefüggés felismerése. 

 

Az állatok egyedszáma, 

veszélyeztetettsége és 

védettsége közötti összefüggés 

elemzése. 

 

tartalmi megfelelés 

felismerése; szövegben 

elszórt, explicite 

megfogalmazott 

információk 

azonosítása, 

összekapcsolása, 

rendezése; a szöveg 

elemei közötti ok-

okozati, általános-

egyes vagy kategória-

elem viszony 

magyarázata. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

fűzfavesszőből, nádból 

készült tárgyak a 

környezetünkben. 

 

Matematika: Fogalmak 

egymáshoz való 

viszonya. 

Rendszerezést segítő 

eszközök és 

algoritmusok. 

Összehasonlítás, 

azonosítás, 

megkülönböztetés; 

különbségek, 

azonosságok 

megállapítása. 

Osztályozás egy és 

egyszerre két (több) 

saját szempont szerint, 

adott, illetve elkezdett 

válogatásban felismert 

szempont szerint. 

Hierarchikus 

kapcsolatok ábrázolása. 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 2182 

Az életközösség védelme. 

Összefoglalás, ellenőrzés 

Terepgyakorlat: egy vízi-

vízparti életközösség 

megfigyelése. 

Kulcsfogalmak/

fogal

mak 

Egysejtű, sejtszervecske, baktérium, moszat, telepes test, gyöktörzs, 

kétlaki növény, hínárnövényzet, gerinctelen, gyűrűsféreg, puhatestű, 

kagyló, ízeltlábú, rovar, rák, gerinces, hal, kopoltyú, úszóláb, lemezes 

csőr, gázlóláb, tépőcsőr, markoló láb, lágyhéjú tojás, átalakulásos 

fejlődés, átváltozás, átalakulás nélküli fejlődés, költöző madár, téli álom, 

változó testhőmérséklet. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Alföldi tájakon 
Órakeret 

10+2óra 

Előzetes tudás 

Síkság, alföld, élőhely, életközösség, madár, emlős, ízeltlábú, rovar, 

táplálkozási lánc, táplálkozási hálózat, környezetszennyezés, környezet – 

szervezet – életmód összegfüggései, élőlények bemutatásának 

algoritmusa, tájékozódás a térképen, diagramok, tematikus térképek 

értelmezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Átfogó kép kialakítása alföldi tájaink természetföldrajzi jellemzőiről, 

természeti-társadalmi erőforrásairól, gazdasági folyamatairól, környezeti 

állapotáról. 

A természeti, társadalmi-gazdasági értékek megismerésén keresztül a 

hazához való kötődés erősítése, a nemzettudat fejlesztése. 

Az alföldek keletkezésének vizsgálata során a folyamatok sorrendjének, 

időléptékének érzékeltetése. 

A szemléleti térképolvasás elemi készségeinek fejlesztése. 

A környezetre kifejtett egyéni és társadalmi hatások és a belőlük adódó 

problémák felismertetése, megoldási módok keresése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Hogyan alakultak ki hazánk 

alföldjei az egykori tenger 

helyén? 

Mi a futóhomok? 

Hogyan lesz a búzából kenyér? 

Melyik hungarikum köthető az 

Alföldhöz? 

Gyógyítanak-e a 

gyógynövények? 

 

Ismeretek: 

Hazai alföldjeink keletkezése. 

 

A Kisalföld, a Kiskunság és a 

Nagykunság természeti 

adottságainak összehasonlítása.  

 

A tájjellemzés algoritmusának 

megismerése, gyakorlása a 

megismert tájak bemutatása 

során. 

 

Információk leolvasása 

különböző diagramokról, 

tematikus térképekről.  

 

A megismert életközösségek 

ökológiai szemléletű jellemzése.  

Magyar nyelv és 

irodalom: 

Szövegértés - a szöveg 

egységei közötti 

tartalmi megfelelés 

felismerése. Szövegben 

elszórt, explicite 

megfogalmazott 

információk 

azonosítása, 

összekapcsolása, 

rendezése; a szöveg 

elemi közötti ok-

okozati, általános-egyes 
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A Kisalföld és az Alföld tájai, 

természeti adottságai 

A füves puszták jellegzetes 

növényei: fűfélék, gyógy- és 

gyomnövények, jellemzőik, 

jelentőségük.  

 

Az életközösség állatai: sáskák, 

szöcskék, gyíkok, fácán, mezei 

pocok, mezei nyúl, egerészölyv 

szervezete, életmódja.  

 

A Kiskunsági vagy a Hortobágyi 

Nemzeti Park természeti értékei.  

 

Alföldek hasznosítása, szerepük 

a lakosság élelmiszerellátásában. 

Termesztett növényei: búza, 

kukorica, napraforgó; jellegzetes 

szerveik, termesztésük, 

felhasználásuk. 

 

A növénytermesztés, 

állattenyésztés és az 

élelmiszeripar összefüggései. 

Összefoglalás, ellenőrzés 

A növényi szervek környezeti 

tényezőkhöz való 

alkalmazkodásának bemutatása 

konkrét példákon.  

A környezet – szervezet – 

életmód összefüggéseinek 

bemutatása konkrét példákon 

A megismerési algoritmusok 

használata az élőlények 

jellemzése során. 

Állatok különböző szempontú 

csoportosítása. 

Táplálékláncok készítése a 

megismert növényekből és 

állatokból. 

 

Egy választott nemzeti park 

természeti értékeinek, vagy ősi 

magyar háziállatok bemutatása 

önálló kutatómunka alapján. 

 

A természeti és a kultúrtáj 

összehasonlítása. A gazdasági 

tevékenység életközösségre 

gyakorolt hatásának bemutatása 

példákon.  

vagy kategória-elem 

viszony magyarázata. 

Alföld megjelenítése 

irodalmi alkotásokban. 

 

Matematika: Fogalmak 

egymáshoz való 

viszonya. 

Rendszerezést segítő 

eszközök és 

algoritmusok ismerete. 

Összehasonlítás, 

azonosítás, 

megkülönböztetés; 

különbségek, 

azonosságok 

megállapítása. 

Osztályozás egy és 

egyszerre két (több) 

saját szempont szerint, 

adott, illetve elkezdett 

válogatásban felismert 

szempont szerint. 

Matematikai modellek 

(hierarchikus 

kapcsolatok ábrázolása). 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: a honfoglaló 

magyarok háziállatai. 

Kulcsfogalmak/ 

fogal

mak 

Síkság, alföld, feltöltődés, természeti erőforrás, fűféle, koronagyökér, 

takarólevél nélküli virág, fészek-, kalász-, torzsavirágzat, szemtermés, 

kifejlés, kétéltű, hüllő, rágcsáló. 

Topográfiai 

ismere

tek 

Alföld, Kisalföld, Duna-Tisza-köze, Tiszántúl, Mezőföld, Kiskunság, 

Nagykunság, Hortobágy, Szeged, Kecskemét, Debrecen, Győr. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Hegyvidékek, dombvidékek 
Órakeret 

11+1óra 

Előzetes tudás 

Jellegzetes felszíni formák (síkság, alföld, dombság, hegység, völgy, 

medence), a folyók felszínformálása, kőzetek (homok, lösz,) és 

ásványkincsek (barnaszén, feketekőszén, kőolaj, földgáz), 

környezetszennyezés, talajpusztulás. A növény jellegzetes szervei, fő 

típusaik, egynyári, kétnyári, évelő növény. Természeti erőforrások – 

társadalmi, gazdasági folyamatok összefüggései, éghajlati diagramok, 

éghajlati térképek értelmezése. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az egyensúly és stabilitás fogalmának mélyítése a külső és belső erők 

egyensúlyának a földfelszín mai képének kialakításában való 

szerepének megismerésével. 

A természeti erőforrások és a társadalmi-gazdasági folyamatok 

összefüggéseinek bizonyítása, következtetések levonása. A logikai 

térképolvasás megalapozása. 

A hazaszeretet elmélyítése hazai tájaink szépségeinek és értékeinek 

bemutatásával. 

A földrajzi tér megismerési módszereinek továbbfejlesztése. Az 

információgyűjtés és feldolgozás fejlesztése a térképek, diagramok, 

adatsorok használatában való jártasság és a szemléleti térképolvasás 

készségeinek fejlesztésével. 

A földfelszín kialakulása és az ember termelő tevékenysége során 

végzett tájátalakítás időléptéke közötti különbség érzékeltetése. Az 

emberi tevékenység által okozott károk és a megelőzés lehetőségeinek 

megismerése, a személyes felelősségérzet erősítése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák,jelenségek,gyakorlati

alkalmazások: 

Hogyan keletkeztek a hegységek? 

Hogyan működnek a vulkánok? 

Mi az oka annak, hogy a 

Bükkben csak a hegy lábánál 

találunk forrásokat? 

A biodízel mint energiaforrás. 

Használatának előnyei és 

hátrányai. 

Mire használják a bazaltot és a 

mészkövet?  

 

Ismeretek: 

Hazai hegységeink keletkezése, a 

belső erők szerepe a 

hegységképződésben: gyűrődés, 

vetődés, vulkánosság.  

 

A külső felszínformáló erők: víz, 

szél, jég, hőmérsékletingadozás 

hatásai. A lepusztulás – szállítás 

– lerakódás – feltöltődés 

kapcsolata. 

 

Kőzetek vizsgálata. Az andezit, 

bazalt, mészkő, homok, lösz, 

barnakőszén, feketekőszén 

A gyűrődés, vetődés, vulkáni 

működés megfigyelése egyszerű 

modellkísérletekben.  

 

Példák a különböző 

hegységképződési folyamatok 

eredményeként létrejött 

formakincs kapcsolatára. 

 

Aprózódás és mállás, külső és 

belső erők összehasonlítása.  

 

Néhány jellegzetes hazai kőzet 

egyszerűen vizsgálható 

tulajdonságainak megállapítása, 

összehasonlításuk, 

csoportosításuk.  

Példák a kőzetek tulajdonságai és 

felhasználásuk közötti 

összefüggésekre.  

 

Az Északi-középhegység és a 

Dunántúli-középhegység 

megadott szempontok szerinti 

összehasonlítása. 

 

Önállóismeretszerzés,információf

eldolgozásanemzetiparkbemutatá

sasorán. 

Magyar nyelv és 

irodalom: szövegértés 

– a szöveg egységei 

közötti tartalmi 

megfelelés felismerése; 

szövegben elszórt, 

explicite 

megfogalmazott 

információk 

azonosítása, 

összekapcsolása, 

rendezése; a szöveg 

elemi közötti ok-

okozati, általános-egyes 

vagy kategória-elem 

viszony magyarázata. 

 

Matematika: Fogalmak 

egymáshoz való 

viszonya. 

Rendszerezést segítő 

eszközök és 

algoritmusok ismerete. 

Összehasonlítás, 

azonosítás, 

megkülönböztetés; 

különbségek, 

azonosságok 

megállapítása. 
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jellegzetes tulajdonságai, 

felhasználásuk. 

 

Az Északi-középhegység és a 

Dunántúli-középhegység 

természeti adottságai, tájai. 

Bükki Nemzeti Park természeti 

értékei. 

 

 

Élet a hegyvidékeken: A 

természeti erőforrások és az 

általuk nyújtott lehetőségek. Az 

erdő gazdasági jelentősége, 

napsütötte déli lejtők – 

szőlőtermesztés – borászat, 

ásványkincsek és ipari 

felhasználásuk.  

 

Az ember gazdasági 

tevékenységének 

következményei. A táj 

arculatának változása. 

 

A dunántúli domb- és hegyvidék, 

Nyugat-magyarországi 

peremvidék természeti adottságai, 

tájai. 

 

Élet a dombvidéken. Természeti 

erőforrások. 

 

Termesztett növényei: lucerna, 

repce testfelépítése, termesztése, 

felhasználása.  

 

A növénytermesztés, 

állattenyésztés és az 

élelmiszeripar kapcsolata. 

 

A mezőgazdaság hatása a 

környezetre: 

talajpusztulás, 

környezetszennyezés. 

Összefoglalás, ellenőrzés 

 

Az alföldek és a hegyvidékek 

éghajlatának összehasonlítása, a 

különbségek okainak bemutatása 

az éghajlati diagramok, tematikus 

térképek elemzésével. 

 

A mészkő- és vulkanikus 

hegységek vízrajza közti 

különbségek indoklása. 

 

A természetes növénytakaró 

övezetes változásának 

magyarázata. 

 

Természeti erőforrások és a 

társadalmi-gazdasági kapcsolatok 

bemutatása konkrét példák 

alapján. 

 

Az emberi tevékenység kárt 

okozó hatásainak bizonyítása 

konkrét példákon keresztül. 

 

Az ország nyugati tájai 

éghajlatának összehasonlítása az 

Alfölddel éghajlati térképek, 

diagramok felhasználásával. Az 

eltérés indoklása. 

 

A víz felszínformáló szerepének 

bemutatása a dombvidék 

felszínének formálásában. 

Példák az ásványkincsek és az 

ipar összefüggéseire. 

 

Egy adott tájon termeszthető 

növények bemutatása a növény 

környezeti igényei, valamint a 

talaj és az éghajlati adottságok 

alapján.  

 

A mezőgazdasági 

környezetszennyezés formáinak 

és hatásainak bemutatása konkrét 

példákon. 

Osztályozás egy és 

egyszerre két (több) 

saját szempont szerint, 

adott, illetve elkezdett 

válogatásban felismert 

szempont szerint. 

Matematikai modellek 

(hierarchikus 

kapcsolatok 

ábrázolása). 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: anyagok 

megmunkálása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gyűrődés, vetődés, rög, lépcsős felszín, beszakadt árok, vulkán, kráter, 

kürtő, magma, magmakamra, láva, vulkáni hamu, andezit, bazalt, mészkő, 

belső erő, külső erő, bauxit, lignit.  
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Gyökérgümő, pillangós virág. 

Topográfiai 

ismeretek 

Dunántúli domb- és hegyvidék, Dunántúli-középhegység, Északi-

középhegység, Nyugat-magyarországi peremvidék, Bakony, Vértes, 

Dunazug-hegység, Börzsöny, Cserhát, Mátra, Bükk, Zempléni-hegység, 

Aggteleki-karszt, Kékes, Alpokalja, Zalai-dombság, Somogyi-dombság, 

Tolnai-hegyhát, Mecsek, Miskolc, Veszprém, Pécs. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Az erdő életközössége 
Órakeret 

12+2 óra 

Előzetes tudás 

Életközösség, lombhullató, örökzöld, porzós és termős virág, megporzás, 

telepes test, állatok csoportjai különböző tulajdonságaik alapján, 

összetett gyomor, kérődző állat, állandó madár, gerinctelen állatok 

egyedfejlődési típusai, élőlények bemutatásának algoritmusa, a 

környezet- szervezet- életmód és szervek felépítése-működése közötti 

összefüggés. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A rendszerszemlélet fejlesztése, a rendszerfogalom mélyítése az erdő 

életközösségének, az élőlények szerveződésének, sokoldalú 

kapcsolatrendszerének ökológiai szemléletű vizsgálatával. 

A környezeti tényezők és az életközösségek szerkezete közötti 

összefüggés feltárása és magyarázata a hazai erdők példáján. 

Egészséges életmódra nevelés a természetjárás iránti igény felkeltésével, 

a természeti környezet védelmét szolgáló magatartás- és 

viselkedéskultúra fejlesztése. 

A környezet-szervezet-életmód, a szervek felépítése-működése közötti 

oksági összefüggések feltárása, bizonyítása az életközösség élőlényeinek 

megismerése során. 

Az emberi tevékenységnek a természetes életközösségére gyakorolt 

hatásainak elemzése; az erdőpusztulás okainak és következményeinek 

megismerése. 

Aktív természetvédelemre ösztönzés. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 

Problémák,jelenségek,gyakorlatial

kalmazások: 

Hogyan változik a hegyvidéki 

erdők képe a magasság 

emelkedésével? 

Milyen jelei vannak az élőlények 

egymás közötti versengésének az 

erdőben? 

Miért kedvelt táplálék a vadhús és 

az erdei gomba? 

A gombák gyűjtésének és 

fogyasztásának szabályai. 

A természetjárás viselkedési 

szabályainak megfogalmazása. 

 

Hazai erdők életközösségének 

ökológiai szemléletű jellemzése. 

 

Az élő és az élettelen környezeti 

tényezők szerepének bemutatása 

az erdők kialakulásában, 

előfordulásában és az erdők 

függőleges tagolódásában. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: Szövegértés – 

a szöveg egységei 

közötti tartalmi 

megfelelés felismerése; 

szövegben elszórt, 

explicite megfogalmazott 

információk azonosítása, 

összekapcsolása, 

rendezése; a szöveg 

elemei közötti ok-

okozati, általános-egyes 
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A kullancsok által terjesztett 

betegségek, jellemző tüneteik. A 

megelőzés és védekezés formái.  

Az erdőjárás magatartási 

szabályai. 

 

Ismeretek: 

Hazai erdőségek földrajzi helye, 

kialakulása, gyakori 

erdőtípusainak jellemzői. 

 

Az erdő mint életközösség. Az 

erdő szintjei, a környezeti 

tényezők függőleges irányú 

változásai. 

 

Az erdőszintek legjellemzőbb 

növényeinek (kocsánytalan tölgy, 

gyertyán, bükk, erdei fenyő, 

gyepürózsa, erdei pajzsika, nagy 

seprűmoha) környezeti igényei, 

faji jellemzői, testfelépítése, 

hasznosítása, az életközösségben 

betöltött szerepe. 

 

Az erdőszéli csiperke és a gyilkos 

galóca faji sajátosságai. A 

(bazidiumos) gombák 

testfelépítése, táplálkozása, 

szaporodása. A gombák szerepe az 

életközösségekben, az egészséges 

táplálkozásban. A 

gombafogyasztás szabályai. 

 

Az erdő gerinctelen és gerinces 

állatainak (szarvasbogár, 

gyapjaslepke, erdei vöröshangya, 

koronás keresztespók, közönséges 

kullancs, széncinege, nagy 

tarkaharkály, gímszarvas, 

vaddisznó, erdei fülesbagoly, 

róka) külleme, teste, élete, szerepe 

az erdő életében 

 

A kullancsok által terjesztett 

betegségek, az ellenük való 

védekezés. A kullancseltávolítás 

fontossága, módszerei.  

 

A növények környezeti igénye és 

előfordulása közti oksági 

összefüggések bemutatása konkrét 

példákon keresztül. 

 

A tölgy-, bükk- és fenyőerdők 

összehasonlítása. 

 

Amegismerésialgoritmusokalkalm

azásaazállatokésanövényekfajisajá

tosságainakbemutatásakor. 

 

Az ehető és mérgező gombapárok 

összehasonlítása. 

 

A mohák, harasztok, nyitvatermők 

és zárvatermők összehasonlítása 

jellegzetes képviselőik példáján. 

 

Az erdő növényeinek különböző 

szempontú csoportosítása. 

 

A növények és gombák 

táplálkozása közötti különbségek 

magyarázata. 

 

A pókszabásúak, a rovarok, a 

lepkék és a bogarak 

összehasonlítása. 

 

Az orvoshoz fordulás eseteinek 

felismerése. 

 

Erdei táplálkozási láncok 

összeállítása.  

 

A vadállomány szabályozása és az 

élőhely védelme közötti kapcsolat 

megértése. 

 

A környezetszennyezés, 

élőhelypusztulás 

következményeinek bemutatása 

konkrét példákon. 

 

Erdei életközösség megfigyelése 

terepen, vagy jellegzetes erdei 

növények, növényi részek 

vizsgálata, a tapasztalatok 

rögzítése. A kullancsfertőzés 

vagy kategória-elem 

viszony magyarázata. 

Az erdő megjelenítése 

irodalmi alkotásokban. 

 

Matematika: Fogalmak 

egymáshoz való 

viszonya. 

Rendszerezést segítő 

eszközök és 

algoritmusok.  

Összehasonlítás, 

azonosítás, 

megkülönböztetés; 

különbségek, 

azonosságok 

megállapítása. 

Osztályozás egy és 

egyszerre két (több) saját 

szempont szerint, adott, 

illetve elkezdett 

válogatásban felismert 

szempont szerint. 

Matematikai modellek 

(hierarchikus 

kapcsolatok ábrázolása). 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: állati eredetű 

táplálékok szerepe; a fa 

megmunkálása; a 

betegség tünetei. 

 

Informatika: 

információkeresés az 

interneten. 
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Táplálkozási láncok, 

táplálékhálózat. 

 

A vadgazdálkodás szerepe, 

jelentősége. 

 

Az erdő szociális, környezetvédő 

szerepe; veszélyeztetettsége. Az 

erdőjárás szabályai. 

 

Herman Ottó munkásságának 

jelentősége. Összefoglalás, 

ellenőrzés 

elleni védekezés alkalmazása 

természetjárás során. 

Kulcsfogalmak/ 

fogal

mak 

Erdő, zárvatermő, nyitvatermő, haraszt, moha, virágtalan növény, gomba, 

spóra, barkavirágzat, makktermés, tűlevél, tobozvirágzat, cserje, 

pókszabású, rovar, bogár, lepke, csáprágó, pödörnyelv, kúszóláb. 

vésőcsőr. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél A természet és társadalom kölcsönhatásai 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 

Természeti erőforrás, mezőgazdaság, ipar, környezetszennyezés, 

energiahordozó, életközösség, természeti erőforrások és a társadalmi 

gazdasági folyamatok összefüggése, tájjellemzés és az élőlények 

bemutatásának algoritmusa. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A rendszerszemlélet és gondolkodás fejlesztése a természeti erőforrások 

társadalmi-gazdasági felhasználása során bekövetkezett változások 

vizsgálatával, a globális problémák helyi vetületeinek felismerésével. 

Aktív állampolgárságra nevelés a helyi környezeti problémák okainak és 

következményeinek felismerésén alapuló, a környezet védelméért való 

aktív együttműködésre való késztetéssel.  

A hazához, a szűkebb pátriához való kötődés erősítése a lakóhelyi táj 

természeti és gazdasági-társadalmi környezetének megismerésével.  

Az embernek a természetben elfoglalt sajátos helyzetének és ezzel 

kapcsolatos felelősségének megértése a természetes és mesterséges 

életközösség különbségeinek megismerésével, a városi környezetben élő 

állatoknak az emberre gyakorolt hatásainak megismerésével.  

Anyag- és energiatakarékos szemlélet formálása, tudatos vásárlási 

szokások megalapozása, az egyéni felelősség tudatosítása.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati 

alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák,jelenségek,gyakorlat

ialkalmazások: 

Különböző termékek 

csoportosítása aszerint, hogy a 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: nyersanyag, 
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Lakóhelyed mely értékeire 

vagy büszke? Min szeretnél 

változtatni? 

Milyen előnyöket, milyen 

hátrányokat nyújt a városi 

élőhely az állatok számára? 

A szelektív hulladékgyűjtés 

szabályai.  

Energia- és víztakarékosság 

formái a háztartásban. 

Internetes menetrend használata 

utazás tervezéséhez. 

 

Ismeretek: 

Gazdasági ágazatok: 

mezőgazdaság, ipar, 

szolgáltatás. A gazdaság 

természeti feltételei.  

 

Településtípusok: tanya, falu, 

városjellemző képe, társadalmi, 

gazdasági szerepe. Élet a 

városban. A gazdasági ágazatok 

együttműködése. Hálózatok 

szerepe a lakosság ellátásában 

(víz-, energiaellátó rendszer, 

közlekedési hálózat). 

 

A város mesterséges 

életközösségének, sajátos 

állatvilága: házi egér 

vándorpatkány, csótány, 

feketerigó, galamb, 

elszaporodásuk feltételei és 

következményeik 

A betegséget terjesztő állatok 

elleni védekezés formái. 

 

A háztartás anyag- és 

energiagazdálkodása. Víz- és 

energiafelhasználás. 

Környezetszennyezés és 

csökkentésének formái. Az 

anyag- és energiatakarékosság 

lehetőségei. Szelektív 

hulladékgyűjtés. 

 

A lakóhelyi táj 

természetföldrajzi és gazdasági-

társadalmi jellemzői. 

gazdaság mely ágazata állította 

elő. 

 

A gazdasági ágazatok közötti 

összefüggések bemutatása 

konkrét példákon keresztül. 

 

A települések eltérő társadalmi, 

gazdasági szerepének 

bemutatása konkrét példákon. 

A falu és a város által nyújtott 

szolgáltatások összehasonlítása. 

 

A vasút- és közúthálózat 

szerkezetének vizsgálata: 

Előnyök és hátrányok 

bemutatása. 

 

A városi élőhely nyújtotta 

előnyök és hátrányok elemzése 

az állatok alkalmazkodásának 

vizsgálata során. 

 

Példákgyűjtésebetegségeketterj

esztővárosifajokra(példáulparla

gigalamb,vándorpatkány,róka)é

sazezekkelkapcsolatosproblémá

kra.Amegoldásimódokközösért

ékelése. 

 

A fenntarthatóságot segítő 

életvitel legfontosabb 

elemeinek bemutatása. 

 

A szelektív hulladékgyűjtés 

szabályainak megismerése és 

gyakorolása az iskolában. 

 

A társadalmi-gazdasági és 

környezeti folyamatok 

kapcsolatának feltárása a 

lakóhely környezetében. 

 

Az emberi tevékenységek által 

okozott környezetkárosító 

folyamatok felismerése a 

lakóhelyen és környékén. 

 

A főváros látnivalóinak 

bemutatása önálló 

termék; közlekedés; 

energia- és vízellátás, 

takarékosság. 
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Hazánkfővárosa,Budapest:földr

ajzihelyzete,gazdasági,kulturáli

sjelentősége. 

ismeretszerzéssel és 

feldolgozással. 

Kulcsfogalmak/ 

fogal

mak 

Szelektív hulladékgyűjtés, tanya, falu, város, termelés, fogyasztás, 

nyersanyag, késztermék. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Az ember szervezete és egészsége 
Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás Testrész, életjelenség, csont, izom, táplálkozás, érzékszerv, érzékelés, 

betegség, egészség, életszakasz. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az emberi test felépítésével és működésével kapcsolatos meglévő 

ismereteik rendszerezése. Az egészséget veszélyeztető tényezők 

felismerése, az egészséges életvitel szokásrendszerének formálása.  

Az ember személyes felelősségének tudatosítása egészségének 

megőrzésében, sorsának, életpályájának alakításában. 

A környezet – szervezet – életmód – egészségi állapot közötti 

összefüggés feltárása, a higiénés kultúra fejlesztése. 

A betegségek megelőzésének, az időbeni orvoshoz fordulás 

jelentőségének tudatosítása. 

A reális énkép, önismeret fejlesztése, az alapvető emberi értékek, 

erkölcsi normák elfogadása, a velük való azonosulás. 

Az egészségvédelemmel kapcsolatos információk iránti érdeklődés 

felkeltése, megfelelő szintű jártasság kialakítása az információk 

feldolgozásában, értelmezésében. A fogyatékkal élő emberek 

elfogadása, segítése. 

 
Problémák, jelenségek, 

gyakorlati 

alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 
Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Mi a serdülőkori változások 

oka? 

Miért gyakoriak a konfliktusok 

a serdülők életében? Hogyan 

oldhatók fel? 

Mi a különbség a fiúk és a 

lányok nemi működése között? 

Mit jelent a függőség és melyek 

a tünetei? 

A kamaszkori változások 

jeleinek és okainak 

összegyűjtése. 

 

Adatok elemzése a 10–12 éves 

fiatalok egészségi állapotáról 

(túlsúly, alultápláltság, 

tartáshibák, lúdtalp, stb.) az 

okok elemzése következtetések 

levonása. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: Szövegértés 

– a szöveg egységei 

közötti tartalmi 

megfelelés felismerése; 

szövegben elszórt, 

explicite 

megfogalmazott 

információk 

azonosítása, 

összekapcsolása, 

rendezése; a szöveg 

elemei közötti ok-

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 

Milyen hatást fejt ki a serdülő 

szervezetére a cigaretta, az 

alkohol és a kábítószer? 

Hogyan befolyásolják a barátok, 

a család a fiatal életét? 

Fiatalkori bűnözés adatai. 

Helyes és helytelen testtartás. 

 

Ismeretek: 

Testkép, testalkat, testtájak. Az 

emberi test méretének, 

arányainak változásai az 

egyedfejlődés során. 

 

A mozgás szervrendszere. A 

vázrendszer és az izomzat fő 

jellemzői. A mozgás-

szervrendszer felépítése és 

működése közötti kapcsolat. A 

kamaszkori elváltozások okai, 

következményei, megelőzésük 

lehetőségei. 

 

A táplálkozás, a légzés, a 

kiválasztás és a keringés 

legfontosabb szervei. 

Kapcsolatok az anyagcsere 

életjenségei, szervrendszerei 

között. 

 

Az egészséges táplálkozás 

alapelvei. A táplálék 

mennyisége és minősége. Az 

étkezések száma, aránya. 

 

A férfi és a női nemi szervek 

felépítése és működése. 

Serdülőkori változások. A két 

nem testi és lelki 

tulajdonságainak különbségei. A 

nemi szervek egészsége, 

személyi higiéniája. 

 

Az egyedfejlődés szakaszai. 

Méhen belüli és méhen kívüli 

fejlődés.  

 

A serdülő személyiségének 

jellemző vonásai. 

 

A testarányok és méretek 

összehasonlítása a különböző 

életszakaszokban.  

A divat és a média szerepének 

tudatosulása a testkép 

kialakításában. 

A külső megjelenés 

összetevőinek, jelentésének és 

hatásainak felismerése. 

 

A mozgás és a fizikai, szellemi 

teljesítőképesség 

összefüggéseinek bizonyítása 

példákon. 

 

A táplálkozás, a légzés és a 

mozgás közti kapcsolatok 

bemutatása konkrét példákon. 

 

Egyszerű kísérletek a mozgás, a 

pulzus, illetve a légzésszám 

közötti kapcsolatra. Az adatok 

rögzítése és értelmezése. 

 

Táplálékpiramis összeállítása.  

 

Táplálkozási szokások, étrendek 

elemzése, javaslatok 

megfogalmazása. 

 

A túlsúlyosság és a kóros 

soványság veszélyeinek 

bemutatása.  

 

Nemi szervek működésének 

serdülőkori változásai, a 

testalkat és a lelki tulajdonságok 

összefüggéseinek elemzése. 

 

Férfi és női szerepek 

megkülönböztetése, fiúk és 

lányok jellemző 

tulajdonságainak 

összehasonlítása, kapcsolatba 

hozása a nemi szerepekkel. 

 

Az egyes életszakaszok 

legfontosabb jellemzőinek 

bemutatása.  

 

okozati, általános-

egyes vagy kategória-

elem viszony 

magyarázata. 

Család, baráti 

kapcsolatok ábrázolása 

az irodalomban. 

 

Informatika: 

információkeresés, 

adatgyűjtés és 

-értelmezés. 

 

Vizuális kultúra: az 

emberi test ábrázolása, 

a szép test fogalma a 

különböző korokban. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

elsősegélynyújtás; 

betegjogok, 

egészségügyi ellátás. 
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Az ember értelmi képességének, 

érzelmi intelligenciájának 

alapvonásai. 

 

Az önismeret és az önfejlesztés 

eszközei. Viselkedési normák, 

szabályok jelentősége az ember 

életében 

 

A családi és a társas kapcsolatok 

jelentősége. 

 

Veszélyforrások és megelőzésük 

lehetőségei a háztartásban, 

közlekedésben, sportolás 

közben. 

 

Az érzékszervek szerepe. A látó 

és hallószerv károsító hatásai. 

megelőzésük módja.  

 

Elsősegélynyújtás elemi 

ismeretei. 

 

Környezet és az ember 

egészsége. Fertőzés, betegség, 

járvány. A leggyakoribb fertőző 

betegségek tünetei és 

megelőzésük módjai. 

Lázcsillapítás és diéta.  

 

Orvosi ellátással kapcsolatos 

ismeretek. 

 

Káros szenvedélyek. Az 

alkohol, a dohányzás, 

kábítószerek hatásai az ember 

szervezetére, személyiségére. 

A kommunikáció 

jelentőségének bizonyítása 

különböző szituációkban. 

 

A konfliktusok okainak és 

következményeinek elemzése, a 

feloldás formáinak 

megismerése. 

 

Veszélyhelyzetek, kockázatok 

azonosítása különböző 

szituációkban. 

 

A viselkedés és a balesetek 

közötti oksági összefüggések 

vizsgálata. 

 

Az érzékszervek védelmét 

biztosító szabályok és szokások 

megismerése, alkalmazása. 

 

Az ájult beteg ellátása. A 

sebellátás, vérzéscsillapítás 

gyakorlata. 

 

A környezet és az ember 

egészsége közötti kapcsolat 

felismerése.  

 

Az eredményes gyógyulás és az 

időbeni orvoshoz fordulás 

összefüggéseinek belátása. 

 

A személyes felelősség, a család 

és a környezet szerepének 

bemutatása (irodalmi példák) a 

függőségek megelőzésében. 

 

A kipróbálás és a függőség 

összefüggéseinek megértése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Csont, izom, ízület, mozgásszervi elváltozás, tápcsatorna, emésztés, 

felszívódás, tápanyag, normál testsúly, túlsúly, alultápláltság, légzés, tüdő, 

vér, szív, kiválasztás, vese, petefészek, here, nemi hormon, ivarsejt, 

magömlés, menstruáció, nőies, férfias jelleg, érzékszerv, egészség, 

betegség, fertőzés, járvány. 
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A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos 

ciklus végén 

A tanuló tudjon anyagokat, kölcsönhatásokat, fizikai, kémiai 

változásokat felismerni, jellemezni. Értelmezze a jelenségeket az 

energiaváltozás szempontjából  

Ismerje az emberi szervezet felépítését, működését, serdülőkori 

változásait és okait. Tudatosuljanak az egészséget veszélyeztető hatások, 

alapozódjon meg az egészséges életvitel szokásrendszere. 

Formálódjon reális énképe, értse a családi és a társas kapcsolatok 

jelentőségét, élete irányításában kapjon döntő szerepet az erkölcsi 

értékrendnek való megfelelés. Legyen embertársaival empatikus és 

segítőkész. 

Ismerje a Föld helyét a Világegyetemben, Magyarország helyét 

Európában. 

Alakuljon ki átfogó kép hazai tájaink természetföldrajzi jellemzőiről, 

természeti-társadalmi erőforrásairól, gazdasági folyamatairól, környezeti 

állapotukról. Legyen képe a közöttük levő kölcsönhatásokról. 

Ismerje hazánk legjellemzőbb életközösségeit, termesztett növényeit, a 

házban és ház körül élő állatait. Értse az élő és élettelen környezeti 

tényezők kölcsönhatását. Ismerje fel a környezet-szervezet-életmód, 

valamint a szervek felépítése és működése közötti összefüggéseket. 

Tudjon tájékozódni a térképeken. Értelmezze helyesen a különböző 

tartalmú térképek jelrendszerét, használja fel az információszerzés 

folyamatában. 

Erősödjön a természet és a haza iránti szeretete. Törekedjen a természeti 

és társadalmi értékek védelmére. 

Ismerje fel szűkebb és tágabb környezetében az emberi tevékenység 

környezeti hatásait. Anyag- és energiatakarékos életvitelével, tudatos 

vásárlási szokásaival önmaga is járuljon hozzá a fenntartható fejlődéshez.  

Legyen képes egyszerű kísérleteket, megfigyeléseket, méréseket 

önállóan, illetve. csoportban biztonságosan elvégezni, a tapasztalatokat 

rögzíteni, következtetéséket levonni. 

Legyen nyitott, érdeklődő a világ megismerése iránt. Az internet és a 

könyvtár segítségével legyen képes tudása bővítésére. Legyenek saját 

ismeretszerzési, ismeretfeldolgozási módszerei. 

 

 

 

6. évfolyam 

Testnevelés 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Természetes és nem természetes mozgásformák  

Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás 

Az egyszerű bemelegítő gyakorlatok szaknyelvének ismerete és 

azok  

önálló végrehajtása.  

Részvétel a gyakorláshoz szükséges egyszerűbb alakzatok, 

térformák kialakításában.  

A tanórához kapcsolódó higiénés és magatartási szabályok 

betartása. 
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A relaxáció fogalmának, a tudatos ellazulásnak ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanórák szervezéséhez szükséges rendgyakorlatok elsajátítása. 

A biomechanikailag helyes testtartás végrehajtása. 

Alapvető jártasság a relaxációt szolgáló gyakorlatokban. 

A mozgásszabályozó-, ritmus- és a kéz-láb koordinációs képesség 

fejlődése.  

Az erősítés, a nyújtás és a mobilizálás alapvető elveinek és egyszerű 

módszereinek megismerése. 

Együttműködés a rendgyakorlatok és a csoportos feladatok 

végrehajtásánál.  

A személyi és környezeti higiéniás ismeretek elsajátítása. 

A relaxációs tudás továbbfejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Rendgyakorlatok- térbeli alakzatok kialakítása.  

Az óra szervezéséhez szükséges térformák, alakzatok és 

kialakításuk. Sorakozó vonalban és oszlopban. Táv- és térköz 

felvétele. Nyitódás, zárkózás. Igazodás, takarás. Testfordulatok. 

Megindulás, megállás. Fejlődés, szakadozás. 

Gimnasztika 

Természetes mozgásformák egyéni- és társas 

szabadgyakorlatokban, szerek/kéziszerek felhasználásával, 

játékos feladatokkal és versengésekkel is összekötve. 

Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok az ízület- és 

gerincvédelem szabályainak megfelelően, eszköz nélkül és 

eszközökkel, egyénileg, párban valamint csoportban. Játékos 

gimnasztikai gyakorlatsorok zenére. Játékos és határozott 

formájú gyakorlatok: szabad-, társas, szer- és 

kéziszergyakorlatok. Határozott formájú szabadgyakorlati 

alapformájú 48 ütemű szabad-, társas-, kéziszer- és 

szergyakorlatok. Szabadgyakorlat füzér (68 gyakorlat) 

irányítva, vagy önállóan, zenére is. 

Képességfejlesztés 

Keringésfokozás testnevelési játékokkal. Alapállóképességet és 

izületi mozgékonyságot fejlesztő egyszerű 24 alapformát 

tartalmazó, szabad-, szer- és kézigyakorlatok. Koordinációs 

képességfejlesztés kéziszergyakorlatok és szabadgyakorlatok 

folyamatos végrehajtásával, zenére is (ritmusérzék, 

kinesztétikus differenciáló képesség). A testtartásért felelős 

izomcsoportok erősítése, nyújtása. 

Játékok, versengések 

A szervezet előkészítését, bemelegítését szolgáló testnevelési 

játékok, eszközzel is. Koordinációt és fittséget fejlesztő 

szabály- valamint feladatjátékok kooperatív- és 

versenyjelleggel.  

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés: A biomechanikailag 

helyes testtartás kialakítását és fenntartását szolgáló speciális 

Matematika: számolás, 

térbeli tájékozódás, 

összehasonlítások. 

 

Környezetismeret: testünk, 

életműködéseink, az emberi 

szervezet. 

 

Vizuális kultúra: tárgy és 

környezetkultúra, vizuális 

kommunikáció. 
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gyakorlatanyag. A testtartásért felelős izmok koncentratív 

használata. Légző- és lábboltozat erősítő gyakorlatok.  

A 10 testtájra vonatkozó gerinctorna gyakorlatanyagból 

óránként 1 gyakorlat tanítása. . Az 5-6. osztályosok relaxációs 

gyakorlatai,. Az autogén tréning alapfokú gyakorlatai.  

Motoros, illetve fittségi tesztek végrehajtása. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az óra szervezéséhez szükséges rend- és gimnasztikai 

gyakorlatok alapfogalmai.  

A bemelegítés és a levezetés funkciója a motoros 

tevékenységeknél. 

A motoros alapképességek elnevezései.  

A szervezet terhelésével, edzésével kapcsolatos elemi 

ismeretek. 

Az erősítés, a nyújtás és a mobilizálás alapvető elvei és 

egyszerű módszerei.  

A törzserősítő gyakorlatok szerepe a testtartás javításában, a 

testtartásért felelős izmok ismerete. A futás szerepe és 

jelentősége a keringési, mozgató- és légzési rendszer 

fejlesztésében, az egészség megőrzésében, a fittség 

fokozásában. 

Alapvető szervezési ismeretek az alkalmazott játékok 

lebonyolításában 

Egészségnevelési alapismeretek: Az egészséges élet 

alapfeltételei (napi tisztálkodás, fogmosás, heti hajmosás, 

testmozgás, egészséges táplálkozás). Öltözői rend és a 

sportfelszerelés tisztasága. Ismeretek a pubertással járó testi és 

lelki változásokról 

Relaxációs alapismeretek: belső figyelem, önkontroll, testtudat, 

a feszültségek feloldása. 

Személyes felelősség: egészség, sport, életvitel, életmód és 

baleset-megelőzés alapismeretei. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Rendgyakorlatok, szabad-, társas, szer- és kéziszergyakorlat, bemelegítés, 

levezetés, képességfejlesztés, erő, gyorsaság, állóképesség, koordinációs 

képességek, erősítés, nyújtás, mobilizálás, prevenció, megelőzés, 

biomechanikailag helyes testtartás, relaxáció, fittség, edzettség, érzelem- és 

feszültségszabályozás, életmód, egészséges táplálkozás. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Sportjátékok 

Órakeret 

35 óra 

+18 óra+ 

9 óra 

Előzetes tudás 
Az alapvető manipulatív-, hely- és helyzetváltoztató mozgások 

célszerűen végrehajtva.  
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A manipulatív alapkészségek alapvető mozgásmintái és a vezető 

műveletek tanulási szempontjainak ismerete. 

Játékban és gyakorlás közben különböző biztonságos feladatmegoldás 

kézzel-lábbal is.  

A sportjáték elsajátításához szükséges labdás és labda nélküli motoros 

és kognitív képességek.  

Sportszerű magatartás a játéktevékenységben.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A sportjátékok életkori sajátosságokhoz igazodó alap technikai és 

taktikai készletének, valamint elméleti ismereteinek elsajátítása. 

Fejlődés a motoros képességekben a sportjátékok mozgásanyagának 

intenzív és tudatos gyakorlásával.  

A csapatjátékos tulajdonságok kialakulása, szerepük tudatosulása az 

eredményes játéktevékenységben.  

Aktív részvétel a sportjátékok előkészítő játékaiban és a sportjátékok 

egyszerűsített, valamint kiteljesedő változataiban. 

Törekvés a sportszerűségre, a szabálykövető magatartásra, a figyelmes 

és hatékony munkavégzésre. 

Érdeklődés kialakulása a sportjátékok iránt. Az egyéni adottságoknak és 

érdeklődésnek leginkább megfelelő sportjáték megtalálása rekreációs 

célú testedzésre, vagy a versenyszerű sportágválasztás elősegítésére. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Legalább két sportjáték választása kötelező. 

MOZGÁSMŰVELTSÉG  

Kosárlabdázás 

Labda nélküli technikai gyakorlatok: Megindulás, megállás. Futás 

közben iram- és irányváltoztatások. Felugrások egy és páros lábról. 

Alaphelyzet. Cselezés meginduláskor és futás közben. A védőtől 

való elszakadás legegyszerűbb módjai. 

Labdás technikai gyakorlatok: Labdás ügyességi gyakorlatok. 

Labdavezetések:Magas, középmagas, mély labdavezetés helyben és 

haladással, mindkét kézzel. Labdavezetéses feladatok. Hosszú- és 

rövid indulás. Megállások 1, 2 leütés után, labdavezetésből, 

sarkazás.  Megállás, sarkazás, önpasszból, ill. kapott labdával. 

Átadások-átvételek:Kétkezes mellső-, felső-, egykezes felsőátadás 

helyben és mozgás közben pattintva is. Páros-, hármas lefutás. 

Kosárra dobások: Kosárra dobás helyből egy kézzel. Fektetett dobás 

1, 2 leütésből, labdavezetésből mindkét oldalról. Fektetett dobás 

labdavezetésből, önpasszból, kapott labdával, mindkét oldalról. 

Taktikai gyakorlatok: Emberfogásos védekezés:Taposás 

alaphelyzetben. A védekezés kar- és lábmunkája. Védőmozgás, a 

védő helyezkedése. 

Képességfejlesztés 

A kondicionális képességek fejlesztése a sportjátékra jellemző 

gyakorlatokkal (futások iram- és irányváltoztatással, felugrások 

stb.). A labdás koordináció kiemelt fejlesztése: az idő, a pontosság, 

a feladat bonyolultsága és a mozgás összehangolásának kényszere 

okozta feltételek közötti feladat-végrehajtásokkal. A motoros 

Matematika: logika, 

valószínűség-számítás, 

térbeli alakzatok, 

tájékozódás. 

 

Vizuális kultúra: tárgy 

és környezetkultúra, 

vizuális kommunikáció. 

 

Természetismeret: 

mechanikai 

törvényszerűségek; az 

emberi szervezet 

működése, 

energianyerési 

folyamatok. 
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képességek fejlesztésével hozzájárulás az edzettség és fittség szervi 

megalapozásához. 

Játékok, versengések 

A kosárlabdázás labda nélküli és labdás technikai készletének 

gyakorlása testnevelési játékokban. Kosárlabdajáték könnyített 

szabályokkal. Kosárra dobó versenyek, egyénileg és csapatban. 

Részvétel az iskolai mini kosárlabda bajnokságban, a 

sportágválasztás és az utánpótlás-nevelés elősegítése. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

Baleset-megelőzés a kosárlabdázás játékelemeinek szabályos és 

körültekintő végrehajtásával. A kosárlabdázás megszerettetésével és 

a játéktudás bővítésével a fizikai rekreációra alkalmas sportok 

repertoárjának bővítése. 

 

Röplabdázás 

Labda nélküli technikai gyakorlatok: Alaphelyzet. Igazodás a 

labdához. 

Labdás technikai gyakorlatok: Alkarérintés (könnyű műanyag 

labdával, majd röplabdával): Egyéni és páros gyakorlatok. Alsó 

egyenes nyitás: A nyitás gyakorlása egyénileg és párokban. 

Kosárérintés: Egyéni és páros gyakorlatok. Kosár- és alkarérintés 

összekapcsolása, kísérletek a folyamatos és váltakozó érintésekre. 

Felső ütőérintés:egyénileg és párokban. 

Taktikai alapgyakorlatok: Nyitásfogadás csillag alakzatban. Nyitás- 

nyitásfogadás. Felállás és helyezkedés a nyitásfogadásánál. 

Képességfejlesztés 

Különböző egyensúlyi helyzetekben állás, testhelyzetek 

változtatása, a labda és a test különböző helyzeteinek 

összehangolása. Labdaütögetés a kéz és a láb különböző 

felületeivel. Fejelés labdával.  

Játékok, versengések 

A technikai elemek gyakorlása testnevelés játékokban, játékos 

feladatokban, valamint mini röplabdázásban.  

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

A röplabdajáték szabadidőben, szabadtéren, strandon is játszható 

alapvető technikai készletének, valamint egyszerűsített 

játékformáinak megismerése. 

 

Kézilabdázás 

Labda nélküli technikai gyakorlatok: Alaphelyzet; védekező és 

támadó lábmunka; megindulás-megállás; felugrás-leérkezés, 

ütközések; cselek. Irányváltoztatások; cseles, megtévesztő 

mozgások; fordulatok labda nélkül. A sáncolás, a laza és a szoros 

emberfogás technikája. 

Labdás technikai gyakorlatok: A labda fogása; guruló labda 

felvétele állóhelyben és mozgás közben. Labdavezetés mindkét 

kézzel állásban és mozgás közben, önszöktetéssel, irány-, 

iramváltással, nehezített körülmények között is. Egy- és kétkezes 

átadások helyben és mozgás közben, nehezített feltételek között is 

(kétkezes felső, mellső, pattintott; egykezes felső átadás helyben – 
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kilépéssel). Labdaátvétel és -átadások: különböző irányból érkező 

labda átvétele; átadások mozgás közben különböző irányba és 

távolságra; különleges labdaátadási formák. Célba dobási 

gyakorlatok. Kapura lövések: helyből; kilépéssel; 3 lépés után; 

felugrásból; különböző lendületszerzés után; passzív, félaktív és 

aktív védővel szemben. Bedobás. Szabaddobás. Büntetődobás. 

Ütközések oktatása. Indulócsel labda nélkül és labdával. Indulócsel, 

testcsel, átadócsel, átadási csel és labdavezetés. Kapusmunka: 

Alaphelyzet; helyezkedés; védés kézzel, lábbal; kidobás; 7 méteres 

védése. 

Taktikai gyakorlatok: 1:1; 2:1, 3.1 elleni játék. Védekezés 

emberfogással és 6:0-ás területvédekezéssel. A védő, a támadó 

helyezkedése. Egyéni védekezés: a védő helyezkedése a labda 

nélküli és a labdát birtokló támadóval szemben. Üres helyre 

helyezkedés, védőtől való elszakadás. Támadásból védekezésbe 

való visszarendeződés. Helycsere labdaátadással, labdavezetéssel. 

Lerohanások, rendezetlen védelem elleni játék. 

Képességfejlesztés 

A kondicionális képességek fejlesztése a sportjátékra jellemző 

gyakorlatokkal (pl. futások iram- és irányváltoztatással, felugrások, 

fordulatok, labdával is) a játékelemek intenzív gyakorlásával és 

mérkőzések játszásával. A labdás koordináció kiemelt fejlesztése: 

az idő, a pontosság, a feladat bonyolultsága és a mozgás 

összehangolásának kényszere okozta feltételek közötti feladat-

végrehajtásokkal. 

Játékok, versengések 

A kézilabdázás labda nélküli és labdás technikai elemeinek 

gyakorlása testnevelési játékokban és játékos feladatokban. 

Kézilabdajáték szabálykönnyítéssel mérkőzésszerűen. Részvétel az 

iskolai bajnokságban, a sportágválasztás és az utánpótlás nevelés 

elősegítése. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

A szervezet edzettségének növelése a szabadtéren különböző 

időjárási viszonyok között, a játékelemek intenzív gyakorlásával és 

mérkőzések játszásával. A kondicionális és koordinációs 

képességek fejlesztésével hozzájárulás az edzettség és fittség szervi 

megalapozásához. Baleset-megelőzés a kézilabdázás játékelemeinek 

szabályos és körültekintő végrehajtásával. A kézilabdázás 

megszerettetésével és a játéktudás bővítésével a fizikai rekreációra 

alkalmas sportok repertoárjának bővítése. 

 

Labdarúgás 

Labdás technikai gyakorlatok 

Játékos labdás feladatok 234 vagy több játékos 

együttműködésével, négyszög, téglalap vagy rombusz alakzatban, 

átadások irányának megváltoztatásával. Labdahúzogatás, -görgetés; 

haladás közben, fordulatokkal is. Labdavezetések külső és belső 

csüddel, mindkét lábbal, különböző alakzatban. Rúgás: belső 

csüddel, teljes csüddel, külső csüddel, állított labdával, mozgásból, a 

futással megegyező irányból, oldalról és szemből érkező labdával. 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 

Átadások (passzolások), átvételek mindkét lábbal, átadások laposan 

mozgás közben, ívelten növekvő távolságra, irányváltoztatással. 

Labdalevétel: talppal, belsővel, csüddel, combbal, mellel. 

Levegőből érkező labda átvétele belsővel. Fejelés: előre, oldalra, 

különböző irányból érkező labdával. Alapszerelés, megelőző 

szerelés, labdaátvétel megakadályozása. Egyszerű cselek. Partdobás. 

Taktikai gyakorlatok: Párharcok az 1:1 elleni játékban, 

labdaszerzés, szabályos szerelés a játékban. Szabadulás 

emberfogásból elfutással és testcsellel. Támadásból védekezésbe 

való visszarendeződés. 2:1 elleni játék. Kisjátékok: 2:1, 3:1, 4:2, 5:2 

alkalmazása egy és két udvarra. Területvédekezés. Felállási formák 

a kispályás játékban. 

Kapusmunka: Alaphelyzet, guruló, félmagas és magas ívelt labdák 

elfogása. Kigurítás, kidobás, kirúgás állított, lepattintott labdával. 

Képességfejlesztés 

A kondicionális képességek fejlesztése a sportjátékra jellemző 

gyakorlatokkal (pl. futások előre, hátra és oldalra, irányváltással és 

fordulatokkal, labdával is; szökdelések-ugrások labda 

felhasználásával is; a játékelemek intenzív gyakorlása; mérkőzések; 

gyorsindulások különböző helyzetből, labdával is). A labdás 

koordináció kiemelt fejlesztése: az idő, a pontosság, a feladat 

bonyolultsága és a mozgás összehangolásának kényszere okozta 

feltételek közötti feladat-végrehajtásokkal. A labdás koordináció 

játékos fejlesztése a játékelemekből kiindulva (cél elérése labdával, 

célbalövés, összjáték stb.). A szervezet edzettségének növelése a 

szabadtéren különböző időjárási viszonyok között a játékelemek 

intenzív gyakorlásával és mérkőzések játszásával. A kondicionális 

és koordinációs képességek fejlesztésével hozzájárulás az edzettség 

és fittség szervi megalapozásához. 

Játékok, versengések 

A technikai és a taktikai feladatok megoldását előkészítő, valamint a 

begyakorlást segítő játékok és játékos feladatmegoldások. 

Cserefutball 34 fős csapatokkal. Játék 1 kapura 2 labdával. 2:1 

elleni játék. Kispályás labdarúgás. Labdarúgó mérkőzések. 

Részvétel az iskolai kispályás bajnokságban, a sportágválasztás és 

az utánpótlás nevelés elősegítése. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

Baleset-megelőzés a labdarúgás játékelemeinek szabályos és 

körültekintő végrehajtásával. Az életkori sajátosságokhoz igazodó 

képességfejlesztés megvalósítása, különös tekintettel a koordinációs 

képességekre. A labdarúgás megszerettetésével és a játéktudás 

bővítésével a fizikai rekreációra alkalmas sportok repertoárjának 

bővítése. A szervezet edzettségének növelése a szabadtéren 

különböző időjárási viszonyok között végzett játéktevékenységgel. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A sportjátékok játékelemeinek technikailag helyes és célszerű 

végrehajtásával kapcsolatos ismeretek, a tudatos és önálló tanulás 

segítése érdekében. 

A sportjátékok játékszabály- és taktikai alapismeretei. 
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A sportjátékok elsajátítását kedvezően befolyásoló kondicionális és 

koordinációs képességek, valamint fejlesztésük alapismereti és 

egyszerű módszerei. 

Az eredményes csapatjáték feltételei és a csapatjátékos 

tulajdonságok tudatosítása.  

A sportjátékok szabadidőben is űzhető formáinak megismerése. 

Az öntevékeny játékszervezés és - vezetés alapvető ismeretei. 

A sportszerűség, a fair play szerepe, illetve a szabálykövető 

magatartás fontossága a sportjátékokban, a szabálytalanságok és a 

durvaság elutasítása, a sportjáték mérkőzéseit kísérő negatív 

jelenségek helyes értelmezése. 

A magyar sportjátékok kiemelkedő bázisai, nemzetközi sikerei. 

A sportjátékok balesetvédelmére, a tárgyi-létesítményi feltételekre 

és a sportoló felszerelésre vonatkozó alapismeretek. 

A labda nélküli és labdás egyszerű bemelegítés elvei és módszerei. 

A testnevelési játékok széles repertoárjának ismerete a sportjátékok 

technikai és taktikai készletének elsajátításához és az öntevékeny 

szabadidős tevékenységek szervezéséhez.  

A sportjátékok iránti érdeklődés kialakulása és megszilárdulása az 

egyéni adottságoknak és érdeklődésnek leginkább megfelelő 

sportjáték megtalálása rekreációs célú testedzésre, vagy a 

versenyszerű sportágválasztás elősegítésére. 

A fent megnevezett tananyagtartalmat megemelt óraszámban 

gyakoroljuk. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Védőtől való elszakadás, hosszú és rövid indulás, sarkazás, önpassz, 

fektetett dobás, emberfogásos védekezés, kétkezes mellső átadás, mini-

kosárlabdázás, szabálykövető magatartás. Ütközés, testcsel, sáncolás, laza 

és szoros emberfogás, bedobás, szabaddobás, büntetődobás, üres helyre 

helyezkedés, fair play. Játékelemek, labdaátadás, labdaátvétel, 

labdahúzogatás, labdagörgetés, csüd, megelőző szerelés, dekázás, 

partdobás, kigurítás-kirúgás, kispályás labdarúgás, összjáték, aranycsapat. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Atlétikai jellegű feladatok 

Órakeret 

20 óra 

+19 óra+ 

9 óra 

Előzetes tudás 

A futó-, ugró- és dobóiskolai gyakorlatok ismerete, precizitásra 

törekedve történő végrehajtása, változó körülmények között. 

A 3 lépéses dobóritmus ismerete. 

A különböző intenzitású és tartamú mozgások fenntartása játékos 

körülmények között, illetve játékban. 

Tartós futás egyéni tempóban, akár járások közbeiktatásával is.  

A Kölyökatlétikával és/vagy a játékos feladatokkal kapcsolatos 

élmények kifejezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az atlétikai cselekvésminták elsajátítása, illetve azok alkalmazása az 

egyéni adottságoknak megfelelően. 
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Törekvés az atlétikai versenyszámok technikájának elsajátítására és a 

teljesítménynövelésre. 

Fejlődés elérése a kondicionális képességek terén, különös tekintettel az 

aerob állóképességre-, valamint az alsó- és felső végtag dinamikus 

erejére.  

A tartós futás technikájának optimalizálása, és az egyénhez igazított 

sebesség kialakulása.  

Kitartás és igyekezet a motoros képességfejlesztésben, valamint a tartós 

munkavégzésben.  

Érdeklődés az atlétika sportág iránt.  

Tehetséggondozás a versenysport iránt érdeklődők számára.   

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Futások, rajtok 

Lassú futás tempóváltással, közbeiktatott feladatokkal. Futóiskolai 

gyakorlatok. Akadályfutás. (A szabadban természetes akadályok, a 

teremben tornaszerek leküzdése.) Közepes iramú futás. Iramfutások 

lendületesen, természetes mozgással. Állórajt, térdelőrajt. Rajtok-

indulások különböző kiinduló helyzetből. 

Vágtafutások, gyorsfutások irányváltoztatással, különféle színtereken. 

Repülő és fokozó futások 3040 m-en. Vágtafutások 2030 m-en. 

Váltófutás, egykezes alsó váltás. Tartós futás a táv növelésével és a 

távnak megfelelő iram megválasztásával. 

 

Szökdelések, ugrások: 

Szökdelő és ugróiskolai gyakorlatok. Helyből távolugrás, 

folyamatosan is. Távolugrás guggoló vagy lépőtechnikával, 814 

lépés nekifutásból az elugrás helyzetét tartva, elugró sávból. 

Magasugrás: 68 lépésről átlépő technikával nyújtott vagy hajlított 

lábbal; magasugróversenyek. 

 

Dobások:  

Dobóiskolai gyakorlatok: dobások és lökések különböző kiinduló 

helyzetből tömött labdával, helyből és 34 lépéses lendületből. 

Dobások és lökések különböző célba, különböző labdával. 

Vetőmozgás füles labdával célba (sáv, zóna) helyből és negyed 

fordulattal. Kislabdahajítás célba és távolba nekifutással. Súlylökés 

helyből. 

 

Képességfejlesztés 

Az ideg-izom kapcsolat javítása futóiskolai gyakorlatokkal. Reagáló 

képesség, reakciógyorsaság fejlesztése és felgyorsulási képesség 

fejlesztése rajtgyakorlatokkal. Gyorskoordinációs képességek 

fejlesztése különböző sebességgel végzett futásokkal. Aerob 

állóképesség fejlesztése, a kitartó futás távjának fokozatos 

növelésével és a távnak megfelelő egyéni iram kialakításával. 

Mozgásátállítódás képességének fejlesztése akadályfutásokkal. 

Kinesztétikus differenciáló képesség fejlesztése iramváltásos futással. 

Ének-zene: ritmus-

gyakorlatok, ritmusok. 

 

Természetismeret: 

energianyerés, 

szénhidrátok, zsírok, 

állóképesség, erő, 

gyorsaság. 

 

Földrajz: 

térképismeret. 

 

Informatika: 

táblázatok, 

grafikonok. 
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A láb dinamikus erejének növelése ugróiskolai gyakorlatokkal. A 

dinamikus láberő és a ritmusérzék növelése ugrókötél-gyakorlatokkal. 

 

Játékok, versengések 

Az atlétikai versenyszámok elsajátítását és begyakorlását segítő 

játékos feladatmegoldások, testnevelési játékok és  versenyek. 

Rajtversenyek. Futóversenyek 60 m-es távon, térdelő rajttal. 

Váltóversenyek. Helyből távolugró versenyek. Távol- és magasugró 

versenyek. Kislabdahajító versenyek helyből és nekifutással. Súlylökő 

versenyek. Célba dobó versenyek. 

 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

A tartós futás technikájának optimalizálása, valamint az egyénhez 

igazított tartós futás sebességének kialakítása - a szabadidőben 

végzett önálló gyakorlás elősegítése érdekében. A szabadidőben és 

különböző terepen végzett tartós futások, kocogások előtti bemelegítő 

gyakorlatok elsajátítása. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A tartós futás, a gazdaságos vágtamozgás és az irambeosztással 

kapcsolatos alapismeretek. 

El- és felugrásoknál az erőteljes kar- és láblendítés jelentősége.  

A nekifutás sebességének és az el-, illetve felugrás nagysága közti 

kapcsolat.  

Különböző eszközökkel különböző célba történő dobások célszerű 

végrehajtásával kapcsolatos ismeretek. 

A szabad levegőn rendszeresen végzett tartós futások szerepe az 

edzettség és a fittség kialakításában. 

A fejlesztő folyamat során alkalmazott játékok, játékos 

feladatmegoldások céljának és jelentőségének tisztázása az atlétikára 

jellemző cselekvésminták elsajátításában. 

Az alapvető versenyszabályok ismerete és betartása. 

Törekvés a tanulók önmagukhoz viszonyított teljesítményének 

emelésére, egymás teljesítményének elismerése. 

Az aerob jellegű futások jelentősége az egészség megőrzésében. 

Ismeretnyújtással érdeklődés felkeltés a rendszeresen végzett tartós 

futások iránt.  

A fent megnevezett tananyagtartalmat megemelt óraszámban 

gyakoroljuk 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Állórajt, térdelőrajt, vágtafutás, tartós futás, váltófutás, egykezes alsó 

váltás, aerob állóképesség, futóiskolai gyakorlatok, irambeosztás, el- és 

felugrás, hajítás, lökés, edzettség. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Torna jellegű feladatok  

Órakeret

29 óra 
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Előzetes tudás 

Az alapvető hely- és helyzetváltoztató, valamint manipulatív mozgások 

célszerű, folyamatos és magabiztos végrehajtása. 

Alapvető tornaelemeket tartalmazó gyakorlat önálló bemutatása. 

A szekrényugrásoknál többnyire nyújtott karú támasz. 

Az egyensúly megtartása fordulatok, dinamikus kar-, törzs- és 

lábgyakorlatok közben. 

A mászókulcsolás egyéni adottságoknak és képességeknek megfelelő 

végrehajtása.  

Egyénileg, párban és csoportban végzett ritmikus mozgásokban a zene 

követése fokozódó sikerességgel. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A motorikus cselekvésbiztonság fejlődése a torna jellegű 

feladatmegoldásokban.  

Igényesség az esztétikus test iránt és a „tornászos” mozgás elsajátítására. 

Fejlődés a torna jellegű feladatmegoldások szempontjából kiemelt 

motoros képességek terén, különös tekintettel a test erejére, az ízületi 

mozgékonyságra, az izomérzékelésre, a téri tájékozódó és az 

egyensúlyozó képességre.  

Törekvés a kreativitásra, az improvizációra és az önkifejezésre a torna 

jellegű feladatmegoldásokban.  

A reális testkép és a testtudat kialakulása.  

Az izmok, izomcsoportok erejének növelését és nyújtását szolgáló 

módszerek/gyakorlatok megismerése. 

A balesetvédelmi ismeretek tudatos alkalmazása, az együttműködés az 

egymás iránti segítőkészség kinyilvánítása.  

Érdeklődés kialakulása a torna jellegű feladatmegoldások iránt, a 

rendszeres fizikai aktivitás mozgásválasztékának bővítésére, illetve a 

versenysport iránt érdeklődők tehetséggondozása céljából. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Torna 

A talajtorna és legalább egy tornaszer választása kötelező. 

Támaszhelyzetek, támaszgyakorlatok: Akadályokon fel-, át- és 

lemászások, kúszások. Támlázások különböző irányokban, különböző 

szereken. Mellső fekvőtámaszban karhajlítás, nyújtás. 

Gurulóátfordulások előre-hátra, különböző testhelyzetekből, 

különböző testhelyzetekbe, sorozatban is. Zsugorfejállás. Fejállás, 

különböző lábtartásokkal. Fejállásból gurulóátfordulás előre, 

különböző testhelyzetekből, különböző testhelyzetekbe. Fellendülés 

kézállásba, bordásfalnál. Fellendülés kézállásba és gurulóátfordulás. 

Spárgakísérletek. Mérlegállás. Hanyattfekvésből emelés hídba. 

Tigrisbukfenc. Kézen átfordulás oldalt, mindkét irányba. Összefüggő 

talajgyakorlat. Keresztbe állított ugrószekrényen (24 rész): 

felguggolás és homorított leugrás; zsugorkanyarlati átugrás, guggoló 

átugrás; huszárugrás. Hosszába állított ugrószekrényen (24 rész): 

felguggolás és homorított leugrás; felguggolás és gurulóátfordulás 

előre; gurulóátfordulás előre ugródeszkáról történő elrugaszkodással; 

felguggolás és leguggolás, felguggolás és leterpesztés. Alacsony 

Természetismeret: az 

egyszerű gépek 

működési 

törvényszerűségei, 

forgatónyomaték, 

lökőerő, reakcióerő, 

hatásidő, egyensúly, 

tömeg, középpont. 

 

Vizuális 

kultúra:reneszánsz, 

barokk. 

 

Erkölcstan: társas 

viselkedés, önismeret, 

énkép, jellem, média, 

önreflexió, kooperatív 

munka. 
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gerendán: felguggolás és homorított leugrás; felguggolás és 

terpesztéssel leugrás. Gerendán: támaszhelyzeten át, fel- és leugrás. 

Függéshelyzetek és függésgyakorlatok: Változatos feladatok 

függőszereken függőállásban, függésben, fekvő függésben. 

Bordásfalon függésben haladás oldalt, felfelé és lefelé. Függésben 

húzódzkodások. Kötélmászás, mászókulcsolással. Érintő magas 

gyűrűn fiúknak: függésben térd- és sarokemelések; alaplendület 

függésben; zsugorlefüggés; lefüggés; fellendülés lebegő függésbe; 

ereszkedés hátsó függésbe; hátsó függésből emelés lebegőfüggésbe; 

függésben lendület hátra, homorított leugrás. Gyűrűn: hátsó függés; 

függésben lendület hátra, homorított leugrás, fellendülés lebegő 

függésbe. Lányoknak: lendületek előre-hátra; fellendülés 

lebegőfüggésbe; zsugorlefüggés. 

Egyensúlyozó gyakorlatok: Egyensúlyozó járások és játékos feladatok 

gerendán, ferde padon, fordulatokkal, szerek hordásával. Alacsony 

gerendán (lányoknak): érintőjárás, hármaslépés, fordulatokkal és 

szökdelésekkel is. Mérlegállás. Függőleges repülés lábterpesztéssel. 

Képességfejlesztés 

Koordinációs képességek fejlesztése egyszerű talajgyakorlati elemek 

végrehajtásával, azok kombinálásával, valamint az ugrószekrény és a 

gyűrű alkalmazásával (téri tájékozódó-, mozgásátállítódás képesség, 

ritmusérzék). Egyensúlyérzékelés fejlesztése alacsony gerendán 

végrehajtott statikus és dinamikus gyakorlatokkal. A váll, a kar és a 

törzs erejének fokozott erősítése támaszhelyzetben, valamint függésben 

végzett gyakorlatokkal. 

Játékok, versengések 

Játékos és utánzó feladatokkal ügyesség- és erőfejlesztés. Akadály- és 

váltóversenyek a tornaszerek felhasználásával. Összefüggő 

talajgyakorlat (fiúk-lányok), valamint gerendagyakorlat (lányok) 

önálló összeállítása, bemutatása a társak pontozásával. 

Tehetséggondozás a torna sportágban tehetségesekkel versenyeken 

való részvétellel. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

A szervrendszerek sokoldalú alkalmazkodásának elősegítése a torna 

jellegű feladatmegoldásokkal. A saját testtömeg mozgatásával, 

valamint a különböző támaszban és függésben végzett gyakorlatokkal 

a test izmainak arányos fejlesztése, a helyes testtartás 

kialakításának/megtartásának biztosítása. A cselekvésbiztonság 

növelésével a mindennapi életben történő biztonságos cselekvések 

elősegítése. A gyakorlás biztonságos körülményeinek megteremtése. 

 

Ritmikus gimnasztika (lányoknak) 

Előkészítő mozgások: RG-re jellemző tartásos és mozgásos 

gyakorlatelemek (kar- és törzsívek, kar- és törzshullámok stb.). 

Fő mozgások: Testsúlyáthelyezések különböző irányokba, különböző 

kar- és törzsmozgásokkal kombinálva. Járások: alapforma, guggoló, 

lábujjon-, sarkon-, külső talpélenjárás, érintő-, hintajárás. Járások 

láblendítéssel, térdemeléssel, sarokemeléssel; hajlított járás, különböző 

kar- és törzsmozgásokkal kombinálva, különböző irányba, 

fordulatokkal is. Ritmizált lépések: keringő-, ridalépés, zárt és nyitott 

Ének-zene: ritmus és 

tempó. 
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hármaslépés, váltólépés egyszerű formái különböző kar-, ill. 

törzsmozgásokkal, fordulatokkal kombinálva. Futások: alapforma, 

térdemeléssel, sarokemeléssel, ollózó-, harántterpesztéssel – 

különböző kar-, ill. törzsmozgásokkal, fordulatokkal kombinálva. 

Szökdelések: térdemeléssel, sarokemeléssel, harántterpesztéssel, 

oldalterpesztéssel, őztartással, lábkeresztezéssel, fordulattal, 

galoppszökdelés, szökdelés őztartással, szökdelő hármaslépés, 

koppantó szökdelés, indiánszökdelés – különböző kar-, ill. 

törzsmozgásokkal, fordulatokkal kombinálva. Ugrások: 

ugrássorozatok, hajlított olló, olló, őz, hajlított őz, terpeszugrás, 

bicskaugrás, összeugrások térd- és láblendítéssel. Egyensúlyozás: 

lábujjon térdemeléssel előre, oldalra; hajlított lábemeléssel hátra 

(attitude). Forgások: lépőforgás (tour chaine), egyszerű fordulatok, 

forgások egy lábon. 

Kötélgyakorlatok: rövidkötél-gyakorlatok, lendítések, lengetések, 

körzések, nyolcas körzések, áthajtások, keresztáthajtások, dobások-

elkapások, testre csavarások, talajra ütések, pörgetések, különböző 

irányokban és síkokban kötve egyszerű testtechnikai elemekkel. 

Képességfejlesztés 

Az ízületi mozgékonyság, a ritmus-, a reagáló-, az egyensúlyozó 

képességek fejlesztése. A törzs-, láb-, csípőízület-hajlítók és -feszítők 

dinamikus-statikus erejének növelése. Az improvizációs képesség, a 

kreativitás és az esztétikai érzék fejlesztése. Nyújtó, erősítő hatású, 

állóképességet, mozgáskoordinációt, ritmusérzéket, ízületi 

mozgékonyságot fejlesztő célgimnasztikai szabad-, bordásfal-, 

zsámoly-, rövidkötél-gyakorlatok.  

Játékok, versengések 

Átfutások, átugrások oszlopban kötél felhasználásával Páros 

gyakorlatok kötéllel. Játékok-feladatok hárman egy kötéllel. Egyéni és 

páros versengések kötél áthajtásokkal, különböző feladatokkal. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

Prevenciós funkciók betöltése aerob munkavégzéssel, valamint az 

egészséget szem előtt tartó gyakorlatok jártasság szintű elsajátításával, 

a testtartásért felelős izomcsoportok fejlesztésével. Új, szabadidőben is 

gyakorolható testedzési formák megismerése által hozzájárulás az 

egészségmegőrző szokásrendszer megalapozásához. 

 

Aerobik (lányoknak és fiúknak) 

Alapállás; 

24 ütemű alaplépések (Low-impact): járás (march), sarokérintés (heel 

dig), támadólépés (lounges), lábujjérintés (toe touch), kitörés (squat), 

térdlendítés (knee lift), saroklendítés (leg curl), lép-zár-lépés (step-

touch), keresztlépés (grapevine), A-lépés (A step), V-lépés (V step), 

bokszlépés (boksz step), mambo, csa-csa-csa, sarkonfordulás (pivot-

turn), oldallendítés (side kick), lábszárlendítés (flick kikc), láblendítés 

(leg kick); 

2-4 ütemű alaplépések (Hi-impact): futás (jog), térdlendítés 

szökkenéssel (jumping knee lift), saroklendítés szökkenéssel (jumping 

leg curls), oldallendítés szökkenéssel (side kick), lábszárlendítés 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 2206 

szökkenéssel (flick kick), terpesz-zár (jumping jack), sasszé (chasse), 

harántszökdelés (ski-run); 

Zenére történő mozgásokaerobik alaplépésekkel: egyszerű alaplépések 

magas ismétlésszámmal, karmunkával; alaplépések variálása-

kombinálása (haladással, karmunkával); alaplépések összekapcsolása; 

4x8 ütemű egyszerű koreográfia (basic); szimmetrikus koreográfia. 

Képességfejlesztés  

Ritmusképesség-fejlesztés: egyszerű közismert zene ütemének 

kitapsolása minden ütemre, minden 1. ütemre, 1. és 5. ütemre stb., 

duplázva. Csoportok különböző módon jelzik az ütemeket (1. csoport 

tapsolja az 1. és a 2. ütemet, a 2. csoport dobbantja a 3. és a 4. ütemet 

stb.). Helyben járás közben tapsolás, duplázva stb. Az egészséget szem 

előtt mozgásanyag elsajátítása során a kondicionális és koordinációs 

képességfejlesztéssel hozzájárulása a fittség szervi megalapozásához 

Aerob munkavégzéssel az aerob állóképesség fejlesztése. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

Prevenciós funkciók betöltése aerob munkavégzéssel, valamint az 

egészséget szem előtt tartó gyakorlatok jártasság szintű elsajátításával, 

a testtartásért felelős izomcsoportok fejlesztésével. Új, szabadidőben is 

gyakorolható testedzési formák megismerése által hozzájárulás az 

egészségmegőrző szokásrendszer megalapozásához. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A tornajellegű feladatmegoldások kulcsmozzanatai. 

Az életkorhoz és a fejlesztési folyamathoz igazított torna szaknyelve. 

Ismeretek a szerek, eszközök biztonságos használatáról, a 

segítségnyújtásról és a biztosításról. 

A tornajellegű feladatok sikeres megoldásához szükséges alapvető 

kondicionális és koordinációs képességek. 

A szenzitív életkorhoz igazított erőfejlesztő gyakorlatok helyes 

végrehajtására vonatkozó ismeretek. 

Osztálykeretben rendezett tornaversenyek rendezésével, 

lebonyolításával kapcsolatos alapismeretek. 

A kiemelkedő teljesítmény és az egyéni képességekhez viszonyított 

teljesítményfejlődés elismerése. 

A balesetmentes gyakorlás szabályainak betartása és betartatása. A 

feladat-végrehajtások során segítségnyújtás egymásnak. 

Az RG- és az aerobikgyakorlatok helyes, az egészséget szem előtt 

tartó kivitelezésének alapismeretei. 

A helytelen gyakorlat végrehajtása következményeinek tudatosulása. 

Az aerob munkavégzés lényege, és az állóképesség fejlesztésében 

betöltött szerepe. 

A helyes testtartásért felelős izmok-izomcsoportok erejének 

növelésére és nyújtására vonatkozó alapismeretek. 

Az ellenjavallt, károsodásokat okozó gyakorlatok elkerülése. Fen
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tornászos testtartás, támlázás, tigrisbukfenc, kézenátfordulás, 

zsugorkanyarlati átugrás, guggoló átugrás, huszárugrás, alaplendület 

függésben, zsugorlefüggés, lefüggés, lebegőfüggés, összefüggő gyakorlat, 

segítségnyújtás, biztosítás, tornaverseny, pontozás. 

RG, hintajárás, keringőlépés, ridalépés, hármaslépés, olló, őzugrás, 

terpeszugrás, bicskaugrás, lépőforgás. 

Aerobik, fitnesz aerobik, aerob munkavégzés, támadólépés, kitörés, A-

lépés, V-lépés, bokszlépés, mambó, csa-csa-csa.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Alternatív környezetben űzhető sportok 

Órakeret 

23 óra  

Előzetes tudás 

Néhány szabadidős mozgásforma alaptechnikai elmeinek végrehajtása 

és szabályainak ismerete. 

Az alternatív sportok sporteszközeinek biztonságos használata 

játéktevékenységekben. 

A természeti környezetben történő sportolás néhány egészségvédelmi és 

környezettudatos viselkedési szabályainak ismerete. 

Az időjárási körülményeknek megfelelően öltözködés.  
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A helyi tárgyi feltételek függvényében választott sportági mozgásokkal 

elérhető célok. 

A szabadidőben jól hasznosítható sportágakban gyakorlottság szerzése. 

A szabadtéren különböző időjárási viszonyok között végzett 

tevékenységekben aktív részvétel. 

A szervezet edzettségének növelése. 

Az egészséges életmód iránti igény erősítése. 

A szabadban végzett testedzés jelentőségével, valamint a személyi és 

környezeti tisztasággal kapcsolatos ismeretek bővítése. 

A testneveléssel és a sporttal kapcsolatos pozitív beállítódás erősítése. 

Az alternatív környezetben végzett sporttevékenységek viselkedési és 

magatartási normáinak betartása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A helyi tantervben rögzített választás szerint legalább négy, az 

évszaknak megfelelő és a helyi személyi és tárgyi 

körülményekhez, feltételekhez igazodó fizikai aktivitás: feladatok 

és játékok havon és jégen; siklások, gördülések, gurulások, 

gurítások különféle eszközökkel; hálót igénylő és háló nélküli 

labdás sportok, játékok; labdás játékok különféle labdákkal ; 

falmászás; íjászat, lovaglás, :, karate, nordic-walking, vívás. Egyéb 

szabadidős mozgásos, táncos tevékenységek. 

Egy – a helyi tantervben leírható – lehetséges választás mintáját 

képző négy aktivitás mozgásműveltségi anyaga: 

Frizbi  

Dobások párokban, csoportokban (57 fő), állóhelyben, majd 

mozgásban és helycserékkel. Folyamatos passzolások. 

Nyitások meghatározott távolságra. Célbadobások a koronggal a 

zónába.  

Védekező mozgások, ugrások, elkapások. 

 

Tájfutás 

A térkép. A térképi ábrázolás. A térképek típusai. A természetjárás 

fontosabb térképtípusai. Város- és parktérképek. Útvonaltervezés a 

várostérképen. 

Túra a városban – csoportokban. Felkészülés a túrára: tervkészítés, 

a szükséges tárgyak összeírása stb. Túra jelzett turistautakon. A 

térkép követése tanári irányítással. 

Az iránytű és a tájoló. A tájolás. Távolságmérések a térképen. 

Távolságmérési gyakorlatok. Városi túra tervezése és önálló 

feladat megoldása. Turista- és tájfutó térképek jelrendszere. Túra 

tervezése: menetrend, távolságmérések, menetidő-megállapítás stb. 

Tájékozódás a terepen (gyakorlatok az iskola környékén). 

Terepgyakorlatok – vezetővonal-követés gyakorlása tájfutó 

térképpel közösen, majd kisebb csoportokban, futással. A 

tájékozódási ismeretek bővítése és rendszerezése. Önálló 

feladatmegoldást igénylő tevékenységre történő felkészítés. 

 

Természetismeret:időjárás

i ismeretek, tájékozódás, 

térképhasználat; 

gravitáció, szabadesés, 

forgómozgás; az emberi 

szervezet működése. 
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Korcsolyázás 

Gyakorlatok jégre lépés előtt: állások egy lábon, guggolások, 

törzshajlítások; járások, lépések előre, hátra, oldalra. 

Jéghez szoktatás: esés-felállás; gimnasztikai gyakorlatok 

palánkfogással és a palánk fogása nélkül; harántcsúszások előre, 

hátra. 

Egyenes korcsolyázás: alapállás; két lábon siklás előre, hátra 

(palánk fogással is); halacska (palánk fogással); halacska két 

lábon, egy lábon; halacska váltott lábon; lökés egy lábon. 

 

Alpesi síelés 

Alapmozgások a lécen: lábemelgetések; lépések oldalra, körben; 

térdrugózások, csúszó lépések; lépcsőzés. 

Rézsút siklás: mély, középső és emelt helyzetben; lábemelgetéssel. 

Egyenes siklás az alaphelyzet felvételével. 

Hóeke, hóekeívelés: különböző sugarú, sebességű ívek; hóekeívek 

összekapcsolása, hóekeívelések botkerüléssel.  

Hóekeíveléstől a párhuzamos lendületig: rézsútsiklásban a 

lécvégek völgyirányba fordítása; lendület a hegy felé, a fékezés 

megtanulása. Hóekelendület. Hóekeívelések kapuk között, 

növekvő sebességgel, a lécek által bezárt szög fokozatos 

csökkentésével. A támasztás gyakorlása: hegylábas támasztott 

lendület; támasztott lendület kétoldali támasszal; völgylábas 

támasztott lendület. Botozás tanulása, botozás a hegysíléc 

melléforgatásának segítésére. Párhuzamos lendület, lécfordítás 

páros lábbal és botozással. 

 

Képességfejlesztés 

A szabadidőben jól űzhető sportágak gyakorlásával a kondicionális 

és koordinációs képességek fejlesztése.  

 

Játékok, versengések 

„Cicajáték” koronggal. Siklóverseny; „gyűjtögető”; baglyos játék. 

„Rollerezés” – egy léc felcsatolásával, vonalban, párokban. Siklás 

„alagútban”. Váltóversenyek tárgyak felemelésével, illetve 

lerakásával. Hóekeívelések párokban, egymás mellett és mögött. 

Váltóverseny, egyéni és csapat célba dobó verseny koronggal, 

mérkőzések. Versenyek meghatározott távon. Ügyességi 

versenyek. Szlalom verseny kapuk között, hóekeíveléssel. 

 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés  

Szabadidőben, különböző évszakokban, egyénileg, csapatban, 

formális és informális kertek között űzhető új testedzési formák 

jártaság szintű elsajátítása. Az edzettség növelése az alternatív 

környezetben űzhető sportok által. A sportági mozgásformák 

technikailag helyes elsajátítására törekvéssel a balesetek 

megelőzése. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
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A különböző időjárási körülményekhez és sportágakhoz igazodó 

bemelegítés. 

A válsztott aktivitáshoz köthető baleset-elhárítási ismeretek.  

Az választott mozgásrendszer játékszabályainak ismerete és 

alkalmazása.  

A szabadban és különböző évszakokban végzett testedzés 

egészségre gyakorolt hatásai. 

Környezettudatos viselkedés ismeretei és betartása. 

Az időjárásnak és a sportolási formának megfelelő öltözék 

tudatosítása. 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A választott aktivitásoknak megfelelő fogalmak. A közölt minta esetén: 

frizbi, korong, zóna, Spirit of Games, tájfutás, természetjárás, 

térképtípusok, egyenes korcsolyázás, alpesi síelés, rézsút siklás, hóeke, 

hóekeívelés, párhuzamos lendület, sportszerűség, sí-KRESZ. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei akét 

évfolyamos ciklus 

végén 

Természetes és nem természetes mozgásformák  

A gyakorláshoz szükséges alakzatok öntevékeny gyors kialakítása. 

Öntevékeny részvétel a szervezési feladatok végrehajtásában. 

A bemelegítésre, a sokoldalú előkészítésre, valamint a 

képességfejlesztésre alkalmas mozgásformák, gyakorlatok folyamatos, 

pontosságra törekvő és megfelelő intenzitású végrehajtása. 

810 gyakorlattal önálló bemelegítés végrehajtása. 

A tanévben alkalmazott gimnasztika alapvető szakkifejezéseinek ismerete. 

A testtartásért felelős izmok tudatos, koncentratív fejlesztése. A 

biomechanikailag helyes testtartás kialakítása. 

 

Relaxációs módszerek alkalmazásával a feszültségek önálló szabályozása. 

A bemelegítés és a levezetés szempontjainak ismerete. 

 

Úszás és úszó jellegű feladatok 

Választott úszásnemben készségszintű, egy másikban 150 méteren 

vízbiztos folyamatos úszás. 

Intenzív úszásra törekvés rövidtávon. 

Fejesugrás és folyamatos taposás a mélyvízben.  

Az úszással összefüggő balesetvédelmi utasítások, valamint az uszoda, 

fürdő viselkedési szabályainak betartása. 

Ismeretek az úszástudás, a vízbiztonság szerepéről az egészség 

megőrzésében és az életvédelemben. 

Külső visszajelzés információinak elfogadása és hasznosítása a különböző 

úszásnemek gyakorlásánál. 

 

Sportjátékok 

A sportjátékok technikai és taktikai készletének elsajátítása, ezek 

alkalmazása testnevelési játékokban, játékos feladatokban és a 

sportjátékban. 

Törekvés a játékelemek (technikai, taktikai elemek) pontos, eredményes 

végrehajtására és tudatos kontrollálására. 
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A sportjátékok játékszabályainak ismerete és alkalmazása. 

Szabálykövető magatartás, önfegyelem, együttműködés kinyilvánítása a 

sportjátékokban. 

Részvétel a kedvelt sportjátékban a tanórán kívüli sportfoglalkozásokon 

vagy egyéb szervezeti formában. 

 

Atlétika jellegű feladatok 

A tanult futó-, ugró-, dobógyakorlatok jártasság szintű elsajátítása. 

A rajtok végrehajtása az indítási jeleknek megfelelően.  

A vágta és a tartósfutás technikájának végrehajtása a mozgásmintának 

megfelelően. 

Ugrásoknál a nekifutás távolságának és sebességének kialakítása 

tapasztalatok felhasználásával.  

A kislabda-hajító technika képességeknek megfelelő elsajátítása.  

A kar- és láblendítés szerepének ismerete az el- és felugrások 

eredményességében. 

Az atlétikai versenyek alapvető szabályainak ismerete.  

Szervezési feladatok vállalása a tanórai versenyek lebonyolításában. 

 

Torna jellegű feladatok  

A testtömeg uralása nem szokványos támaszhelyzetekben és 

támaszgyakorlatokban – szükség esetén segítségadás mellett. 

A tanult akadályleküzdési módok és feladatok biztonságos végrehajtása. 

A dinamikus és statikus egyensúlygyakorlatok végrehajtása a képességnek 

megfelelő magasságon, szükség esetén segítségadás mellett. 

Talaj-, illetve gerendagyakorlat önálló összeállítása. 

Az aerobik alaplépések összekapcsolása egyszerű kartartásokkal és 

kargyakorlatokkal. 

Az alaplépésekből 24 ütemű gyakorlat végrehajtása helyben és 

haladással, zenére is. 

A ritmikus sportgimnasztika egyszerű tartásos és mozgásos 

gyakorlatelemeinek bemutatása.  

A járások, ritmizált lépések, futások és szökdelések technikailag 

megközelítően helyes végrehajtása.  

A gyakorlatvégzések során előforduló hibák elismerése és a javítási 

megoldások elfogadása.  

A balesetvédelmi utasítások betartása. 

Segítségnyújtás a társaknak. 

 

Alternatív környezetben űzhető sportok 

A tanult alternatív környezetben űzhető sportágak alaptechnikai 

gyakorlatainak bemutatása. 

A sportágak űzéséhez szükséges eszközök biztonságos használata. 

A természeti és környezeti hatások és a szervezet alkalmazkodó képessége 

közötti összefüggés ismerete. 

A természeti környezetben történő sportolás egészségvédelmi és 

környezettudatos viselkedési szabályainak elfogadása és betartása.  

A mostoha időjárási feltételek mellett is aktív részvétel a foglalkozásokon. 

 

Önvédelmi és küzdőfeladatok 
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Az alapvető önvédelmi fogások és eséstechnikák elfogadható bemutatása, 

különös tekintettel a tompítási technikákra, Grundbirkózásban az 

alaphelyzetek, a kitolás és a kihúzás végrehajtása. 

A dzsúdó elemi guruló- és esés gyakorlatainak bemutatása. 

Jártasság néhány önvédelmi fogásban. 

A test-test elleni küzdelmet vállalása. 

Belátása annak, hogy a küzdősportok nem az agresszió eszközei. 

Érzelmek és az esetleges agresszió szabályozása. 

Mások teljesítményének elismerése. 

A feladatok végrehajtásában aktivitásra törekvés. 

A tanult önvédelmi és küzdő jellegű feladatok szabályainak ismerete és 

alkalmazása. 

 

 

 

6. évfolyam Ének 

 

Tematikai egység/ Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Éneklés 

Órakeret 

15 +1 óra 

Előzetes tudás 

 Az éneklési és generatív készségek korosztálynak megfelelő szintje, és az átélt zenei élmények 

mennyiségének megfelelő befogadói kompetencia. 

 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

Éneklési készség fejlesztése a korábban elsajátított dalkincs ismétlésével és bővítésével az 

életkor adta hangi lehetőségek figyelembe vételével (hangterjedelem: a-e”, törekvés a tiszta 

intonációra). Kifejező és stílusos éneklésre való törekvés kialakítása.  
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási pontok 

 

Magyar népzene: válogatás régi rétegű és új stílusú népdalokból (10 

magyar népdal éneklése).  

Magyar történeti énekek: históriás énekek, kuruc kori dalok, az 

1848–49-es szabadságharc dalai. 

Nemzeti énekeink: Erkel Ferenc-Kölcsey Ferenc: Himnusz, Egressy 

Béni-Vörösmarty Mihály: Szózat éneklése fejből. 

Más népek dalai, a műzene tonális és funkciós zenei nyelvének 

megismerését segítve. 

Zongorakíséretes dalok: bécsi klasszikus és más zenei stílusból. 

Többszólamúság: kánonok, könnyű reneszánsz (15-20 szemelvény a 

fenti témakörökből). 

A dalanyag tiszta, kifejező, éneklése, kiscsoportos és egyéni 

előadásmódban, törekvés a stílusos éneklésre. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: verbális 

kifejezőkészség 

fejlesztése. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: magyar 

történeti énekek és a 

magyar történelem 

párhuzamai. 

 

Erkölcstan: mű 

(szöveg) értelmezése 

erkölcsi szempontok 

alapján. 

 

Dráma és tánc: Népdal-

néptánc, hangszeres 

népzene, a tánc 

funkciója. 
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ha

gy
va



 

 2214 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Régi és új stílusú népdal, gregorián ének, históriás ének, kuruc kori dal, 

Himnusz, Szózat, dal mint műfaj, duett, kórusmű, társas ének.  

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy 

csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység 

Órakeret 

3,5 +1 óra 

Előzetes tudás 

Egy- és többszólamú ritmusgyakorlatok a tanult ritmuselemekkel és ritmus osztinátó. Zenei 

kérdés-felelet alkotása ritmussal és dallammal.  

 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

Visszatérő forma és variáció alkotásának fejlesztése. A rögtönzés fejlesztése a következő zenei 

ismeretek felhasználásával: 6/8-os metrum, felütés, dúr-moll dallami fordulatok, tercpárhuzam. 

 

 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási pontok 

 

Ritmus, metrum: 

 

Dallami improvizáció: 

 

Zenei forma alkotás: 

Kérdés-felelet játékok funkciós környezetben, négy és 

nyolcütemes egységekben. 

Zenei forma alkotása visszatérő elemekkel (rondó, variáció). 

Változatos ritmusképletek használata. 

Dallami és harmóniai rögtönzés, a tanult zenei formák 

alkalmazásával. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

mondatszerkezetek: 

kérdés és felelet, 

versek ritmusa, 

szótagszáma, 

verssorok ritmizálása. 

 

Matematika: absztrakt 

gondolkodás 

fejlesztése. 

 

Vizuális kultúra: 

önkifejezés, érzelmek 

kifejezése többféle 

eszközzel. 

 

Dráma és tánc: 

stilizált tánclépések. 

 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va
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Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Hatnyolcad, dúr, moll, tercmenet, zenei periódus, visszatérő forma, rondó, dallami variáció, 

szekvencia.  

 

 

 

Tematikai egység/ Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti alapismeretek 

Órakeret 

3 +1 óra 

Előzetes tudás 

Az alsó tagozatban az énekléssel és a generatív tevékenységekkel megszerzett és egyre 

gazdagodó ritmikai, metrikai és dallami ismeretek. A tanult ritmikai és dallami elemek 

felismerése kézjelről, betűkottáról, hangjegyről és azok hangoztatása tanári segítséggel, 

csoportosan.  

 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

További ritmikai, metrikai és dallami elemek elsajátításával a zenei reprodukció fejlesztése. 

Előkészítést követően rövid, az énekelt szemelvényeknél könnyebb olvasógyakorlatok 

reprodukciója a felismerő kottaolvasás és a fejlődő belső hallás segítségével. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási pontok 

 

Zeneelméleti ismeretek bővítése az előkészítés - tudatosítás - gyakorlás/alkalmazás hármas 

egységében. 

Ritmikai elemek, metrum: 

új ütemfajták: 6/8, 3/8, 

felütés, csonka ütem, 

triola, kis éles és kis nyújtott ritmus, tizenhatodok 

Dallami és harmóniaelemek: 

r’ és m’ hangok, fi, szi, 

dúr és moll hangsorok, 

Hangközök: 

kis és nagy szekund, kis és nagy terc. 

Zenei előadásra vonatkozó jelzések: 

tempójelzések és dinamikai jelek. 

Magyar nyelv és irodalom: 

jelek és jelrendszerek 

ismerete. 

 

Vizuális kultúra:vizuális 

jelek és jelzések használata. 

 

Matematika: számsorok, 

törtek. 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 

Ütemfajták, felütés, ritmikai elemek megkülönböztetése és 

egyszerűbb ritmusgyakorlatok során reprodukálása. 

 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va
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Kulcsfogalmak/ fogalmak 

6/8, 3/8, felütés, csonka ütem, triola, kis éles és kis nyújtott ritmus, dúr és moll hangsor, 

vezetőhang, kis és nagy szekund, kis és nagy terc, abszolút hangnevek (pontosítva), violin- és 

basszuskulcs, allegro, andante, mezzoforte, pianissimo. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése 
Órakeret 

3,5 óra 

Előzetes tudás 

Figyelem a zenehallgatásra, fejlett hangszínhallás, valamint fejlődő formaérzék. Ismeretek 

hangszerekről. 

 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

A zenehallgatásra kiválasztott művek értő befogadása a befogadói kompetenciák fejlesztéséhez 

kapcsolódó tevékenységeken keresztül, az énekléssel és a generatív tevékenységekkel 

fejlesztett differenciált hallási készség és zenei memória által. 

 

 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási pontok 

 

Korábbi tevékenységek folytatása, elmélyítése. 

 

A zeneirodalmi példák befogadását segítő kiegészítő ismeretek: a zenei befogadást segítő 

legszükségesebb elméleti ismeretek, lexikális adatok (népzenéhez kapcsolódva, pl. 

népszokások, néphagyomány, a szöveg jelentése; a komolyzene befogadásához kapcsolódva, 

pl. zenetörténeti ismeretek, zeneszerzői életrajz megfelelő részei, a megismert zeneművek 

műfaja és formája). 

A hangszerek megkülönböztetése és azonosítása a következő 

szempontok szerint: dallamhangszer, ritmushangszer, műzenei és 

népi hangszer (duda, tekerő, cimbalom, citera). 

Szemléltetéssel a különböző zenei formák felismerése. 

Tájékozottság a szemelvények történeti korával, a zeneszerző 

életével, a művek műfajával és formájával kapcsolatban. 

Magyar nyelv és 

irodalom: szövegértés, 

értelmezés. 

 

Dráma és tánc: 

tánctételek a nép- és 

műzenében. 

 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Hangköz, formai egység (dallamfordulat, dalforma, variációs forma, triós 

forma és rondó forma). 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Zenei befogadás – Zenehallgatás 
Órakeret 

7+1 óra 

Előzetes tudás 

Egyes tanult zenei műfajokat, formákat, hangszercsoportokat felismerik. Ezeket a zenei 

folyamatokat figyelemmel tudják kísérni és zenei kifejezésekkel is meg tudják nevezni. 

 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

A népzene tárházából és a megjelölt korok zeneműveiből  

válogatva a tanulók érdeklődését erősítve törekvés a zeneirodalom remekműveinek 

megismertetésére. 

Hangverseny-látogatásra nevelés. 

 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási pontok 

 

Az énekes anyaghoz kapcsolódó eredeti népzenei felvételek 

meghallgatása, ezek művészi szintű adaptációi mai autentikus 

előadóktól.  

Más népek zenéje, világzenei feldolgozások nemzetiségeink zenei 

hagyományainak megismerése. 

Reneszánsz kórusdalok, barokk szemelvények. 

Zeneirodalmi szemelvények a stílusérzék fejlesztéséhez – a bécsi 

klasszika zeneirodalmából. 

Zeneirodalmi szemelvények a zeneirodalom széles spektrumából 

válogatva: 

vokális művek, 
hangszeres művek – szerenád, divertimento, szimfónia tétel 

(triós forma, rondó forma), hangszeres művek (variáció, 

versenymű), 
daljáték/operarészletek. 

A zeneirodalom gazdagságának, műfaji sokszínűségének 

megismerése. 

A művek megismerésén, elemzésén keresztül a kultúrabefogadás 

szándékának erősítése (pl. hangverseny-látogatás motivációs 

szerepének felhasználásával). 

Magyar nyelv és 

irodalom: magyar 

történelmi énekek, 

irodalmi párhuzamok. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: történelmi 

korok, korstílusok. 

 

Erkölcstan: zeneművek 

erkölcsi tartalma, 

üzenete, viselkedési 

normák. 

 

Dráma és tánc: 

Reneszánsz táncok, 

táncformák, zenés játék, 

opera cselekménye. 

 

Vizuális kultúra: 

művészettörténeti 

stíluskorszakok. 

 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Gregorián ének, reneszánsz tánc, madrigál, dal, daljáték, opera, menüett, 

szvit, concerto, szerenád, divertimento, versenymű, szimfónia. 

 

  

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 

A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén 

Az énekes anyagból 10 dalt és zenei szemelvényt emlékezetből énekelnek stílusosan és 

kifejezően csoportban és egyénileg is. Törekvés a többszólamú éneklésre. A generatív 

készségfejlesztés eredményeként továbbfejlődött érzetük, metrum-, ritmus-, formaérzékük 

és dallami készségük. 

A tanult zenei elemeket felismerik. Előkészítés után a tanult zenei anyagnál könnyebb 

gyakorló feladatokat szolmizálva olvasnak. 

Képesek egy-egy zenemű tartalmát közvetítő kifejezőeszközöket, megoldásokat 

felismerni és megnevezni. (tempó, karakter, dallam, hangszín, dinamika, formai 

megoldások). 

A többször meghallgatott zeneműveket felismerik hallás után. A zenehallgatásra ajánlott, 

többféle stílusból, zenei korszakból kiválasztott zeneművek egy részét (min. 10 alkotás) 

megismerték.  

 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag 

A felsorolás ajánlásokat tartalmaz. A zeneművek megadott listája a tanár egyéni választása 

szerint módosítható. A megadott művek egy része olyan terjedelmű, hogy az ének-zene óra 

keretei között csak részletek meghallgatására van mód (pl. szimfónia tétel, daljáték, opera). A 

megfelelő részletek kiválasztásához a fejlesztési céloknál meghatározott tartalmak adnak 

iránymutatást. 

Magyar népzene, más európai népek zenéje. 

Joseph Haydn szimfóniái közül: G-dúr, „Üstdobütés” szimfónia  

Wolfgang Amadeus Mozart: Egy kis éji zene (Eine kleine Nachtmusik), K. 525  

Wolfgang Amadeus Mozart: C-dúr zongoraverseny, K. 467, II. tétel 

Wolfgang Amadeus Mozart: A varázsfuvola (Die Zauberflöte), K. 620 – részletek 

Ludwig van Beethoven: D-dúr hegedűverseny, op. 61 IV. tétel 

Ludwig van Beethoven: IX. szimfónia IV. tétel - Örömóda 

 

 

6. évfolyam Rajz 

 

 

Tematikai egység/ Fejlesztési cél 

Kifejezés, 

képzőművészet 

Valóság és 

képzelet 

Órakeret 5 óra 
+ 2 

óra 

Előzetes tudás 

A vizuális nyelv alapelemeinek ismerete és alkalmazása a kifejező alkotásokban. Különböző 

festészeti, grafikai és plasztikai technikák alapszintű alkalmazása. 

 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va
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Tér és sík megkülönböztetése, megjelenítése különböző méretű és formájú felületeken 

való komponálással. Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkáiról. 

 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási pontok 

 

 A valóság, modell (pl. épített és természetes környezet, tárgyak, 

alakok) célirányos megfigyelése adott szempontok (pl. térbeli 

helyzet, arány, plaszticitás, színviszonyok) alapján, és ábrázolása 

síkban illetve térben, különböző technikákkal (pl. grafika: 

ceruza, tus, pác, kréta, fotó, akvarell, tempera, mintázás, 

konstruálás). Elmozdulás-mozgás 

 Szabad asszociációs és vizuális játékok adott témára (pl. 

fogalom, jelenség, hang, szín, mozgás, gondolat, érzés, tárgy, 

cselekvés). Az előhívott impressziók megjelenítése síkban, 

térben, időben. 

 Irodalmi, zenei, filmes élmények felidézése, s a létrejött 

személyes tartalmak megjelenítése a kifejezési szándéknak 

megfelelő anyagok, eszközök, méretek felhasználásával (pl. 

színes, grafikai technika, mintázás, konstruálás, installáció talált 

tárgyakból, fotó). 

Magyar nyelv és 

irodalom: a műélvezet 

megtapasztalása. 

 

Matematika: pontos 

megfigyelés, 

lényegkiemelés. 

 

Ének-zene: zenei 

élmény feldolgozása. 

 

Dráma és tánc: 

dramatikus 

improvizációk 

irodalmi, 

képzőművészeti, zenei 

művek alapján. 

 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va
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Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Tömörítés, 

kiemelés, 

kompozíció, szín-, 

vonal-, 

formaritmus, 

variáció, 

színharmónia, 

színkontraszt, 

főszín, 

mellék/kiegészítő 

szín, 

komplementer, 

méretarány. 

 

 

Tematikai egység/ Fejlesztési cél 

I. Kifejezés, 

képzőművészet 

2.Stílus és mozgás 

Órakeret 7 óra 
+ 2 

óra 

Előzetes tudás 

Művészeti ágak és a képzőművészeti ágak legfontosabb megkülönböztető jegyeinek 

felismerése. Művészeti alkotások, vizuális jelenségek, látványok verbális leírása.  

 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

A vizuális közlés különböző műfajú köznapi és művészi formáinak felismerése. A 

megfigyelt jelenségek térbeli helyzetének, arányainak, plaszticitásának és szín- és 

fényviszonyainak megfigyelése és ábrázolása. A legjelentősebb művészettörténeti 

stíluskorszakok és irányzatok elemi ismerete legjellemzőbb műtárgyain és szimbolikus 

tárgyain keresztül, gyakorlati feladatok előkészítő szakaszába ágyazottan. Önálló vélemény 

megfogalmazása saját és mások munkáiról. 

 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási pontok 

 

 Különböző mozgások (pl. emberi, állati, ipari, gépi, mechanikai, 

kémiai, földrajzi, biológiai) megfigyelése és rögzítése egy 

vizuális látványban, felhasználva megadott művészettörténeti 

alkotások inspiráló hatását. 

 Személyes élmények, elképzelt történetek, érzelmek 

megjelenítése meghatározott művészettörténeti korszakok 

stílusjegyeinek elemzése, és inspiráló, alkotó felhasználása által 

síkban és/vagy térben. 

 Az alkotómunkához kapcsolódva műalkotások megfigyelése 

alapján, művészettörténeti korszakok, (pl.: honfoglaló magyar 

művészet emlékei, romanika, gótika, reneszánsz, barokk) 

stílusjegyeinek elemzése, összehasonlítása, művek tematikus 

csoportosítása (pl. műfaj, formarend, technika, kifejezőeszköz, 

tériség) szerint. 

 Képek, látványok, médiaszövegek, események (pl. műalkotások, 

fotók, filmek, élmények, álmok, közösségi alkalmak) szöveges 

leírása, a vizuális közlés köznapi és művészi formáinak 

azonosításával. A leírás alapján személyes feldolgozások 

megjelenítése síkban, térben vagy időben (pl. festés, plasztika, 

parafrázis, intermediális: pl. fotográfia, kinetikus, installációs, 

environment, eseményművészet) a tárgyalt művészettörténeti 

korszak inspiráló felhasználásával. 

Természetismeret:Az 

emberi test, 

testarányok. 

Mozgásképesség. 

 

Matematika:változó 

helyzetek, időbeliség. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: történeti 

korok, korszakok. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: különböző 

kultúrák eltérő 

szemléletének 

megtapasztalása. 

Könyvtárhasználat. 

 

Ének-zene: 

zenetörténeti és 

zeneirodalmi 

alapismeretek a 

befogadói hozzáállás 

fejlesztése céljából. 

 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha
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 2228 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Művészi kifejezés, látványelemzés, téri helyzet, plaszticitás, arányrendszer, kompozíció, 

képkivágás, képsík, képi és optikai helyzetviszonylat, takarás, pont, vonal, felület, forma, 

faktúra, textúra, szín, tónus, irány, térbeliség, nagyság, kiegészítő szín, kevert szín, kontraszt, 

tónus, szín-, vonal-, formaritmus. 

 

 

 

Tematikai egység/ Fejlesztési cél 

II. Vizuális 

kommunikáció 

1. Idő- és térbeli 

változások 

Órakeret 3 óra 

Előzetes tudás 

Érzékelhető tulajdonságok alapján azonosságok és különbözőségek tudatos felismerése, leírása. 

A közvetlen tapasztalatok útján szerzett élmények feldolgozása. Megfigyelt jelenség 

látványelemeinek megnevezése. Események, történések elmondása, részekre bontása, a 

jellemző fázisok megjelenítése. 

 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

A természeti vagy épített környezet idő és térbeli változásainak sűrített megjelenítése. 

Természettudományos és technikai megfigyelés és gondolkodás fejlesztése. 

 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási pontok 

 

 A természet, (pl. növény, időjárás, ember, táj, állat) az 

épített környezet (pl. épület, település, híd) időbeli 

folyamatainak, változásainak (növekedés, pusztulás, 

fejlődés, lebomlás, öregedés, penészesedés, rozsdásodás) 

megfigyelése, modellezése (pl. hószobor, anyag változása 

kitéve az időjárásnak) személyesen választott cél 

érdekében (pl. emlékek felidézése, napi tevékenység 

tervezése). A folyamatok dokumentálása, ábrázolása saját 

készítésű fotókkal, képekkel, szöveggel. 

Magyar nyelv és irodalom: 

történet ideje, helyszíne, 

cselekmény kezdő- és 

végpontja, 

cselekményelemek sorrendje. 

 

Természetismeret: mozgás és 

idő változása; ciklikus 

jelenségek. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: az 

idő ábrázolása vizuális 

eszközökkel. 

 

Dráma és tánc: 

Mozgásfolyamatok, 

mozgássor. 

 

Informatika: adatok 

csoportosítása, értelmezése, 

táblázatba rendezése, 

használata. 

 

Matematika: változó 

helyzetek, időben lejátszódó 

történések megfigyelése, a 

változás kiemelése. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Mozdulat, mozdulatsor, hely- és helyzetváltoztatás, állapotváltozás, folyamat, fázis, valós idő, 

lassítás, gyorsítás, állókép, mozgókép, képkocka, tárgy-animáció, zootrop-szalag. 

 

 

 

Tematikai egység/ Fejlesztési cél 

II.Vizuális 

kommunikáció 

2.Jelértelmezés, jelalkotás 

Órakeret 2 óra 

Előzetes tudás 
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Egyszerű vizuálisan értelmezhető jelenségek, jelzések, közlő ábrák értelmezése. Tájékozódás 

vizuális elemek alapján. Az egyszerű vizuális kommunikációt szolgáló megjelenések: jel, 

alaprajz, térkép értelmezése. 

 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

A legfontosabb vizuális jelek, jelzések, szimbólumok értelmezése, alkotó használata. Képi 

utasítások követése, illetve ilyenek létrehozása. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási pontok 

 

 A legfontosabb egyezményes vizuális jelek, jelzések, 

szimbólumok (pl. tájékozódás, közlekedés, cégérek, 

parancsikonok, attributumok) gyűjtése, értelmezése. A 

közösség számára fontos, nem vizuális jellegű 

információk (pl. események, időpontok, tevékenységek, 

jellemzők) képi tömörítése, direkt jellé (pl. piktogram, 

jelzőkártya) alakítása, használatba helyezése (pl. ismert 

útvonal rajzán vizuális jelzések kialakítása). 

Természetismeret: 

Tájékozódás természetes és 

épített környezetben; technikai 

eszközök működésének 

megfigyelése. Jelek, jelzések 

felismerése és értelmezése. 

 

Földrajz:tájékozódás, térrajz, 

útvonalrajz, térképvázlat. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

szöveg és kép viszonya. 

 

Ének-zene: zenei olvasás és 

írás: kotta. 

 

Informatika: rajzos-szöveges 

dokumentumok létrehozása, 

átalakítása. 

 

Matematika:Tájékozódás. 

Objektumok alkotása. 

Rendszeralkotás. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Használati utasítás, jel, jelentés, egyezményes jelzés, jelrendszer, piktogram, embléma, ábra, 

vizuális sűrítés, kiemelés, séma. 

 

 

Tematikai egység/ Fejlesztési cél 

II.Vizuális kommunikáció 

                3.Kép 

és szöveg 
Órakeret 5 óra 

Előzetes tudás 

Az emberi gesztusok, mimika, mozdulatok értelmezése. Alapfokú jártasság dramatikus 

játékformákban. A szöveg tartalmát és a beszélő szándékát tükröző beszédmód eszközeinek 

alkalmazása. A szóhasználat és testbeszéd összehangolása különféle beszédhelyzetekben.  

 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 
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A különböző kommunikációs felületeken megjelenő reklám hatásmechanizmusának 

értelmezése és alkotó használata. Médiatudatosság kialakítása a személyes preferenciák 

érvényre juttatásával. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási pontok 

 

 Hang és kép együttes alkalmazása (pl. árnyjáték, dramatikus 

játék), szabad asszociációk megfogalmazása a létrejött üzenetek 

kapcsán. 

 Reklámhordozó felületek (pl. folyóirat, póló, reklámszatyor, 

kitűző, hűtőmágnes) gyűjtése, csoportosítása, értelmezése a 

reklámkészítő szándéka és kifejezésmódja közötti összefüggés 

alapján. 

 Korábban készített saját alkotás továbbgondolása, felhasználása 

alkalmazott grafikai feladatként (pl. DVD-borító, képernyővédő, 

arculati elem), vagy képgrafikaként. 

 Nem mozgóképi reklámhordozók (pl. CD-borító, plakát, 

csomagolóanyag, termékcimke) tervezése, kivitelezése szabadon 

választott technikával (pl. digitális képszerkesztéssel, kollázs 

technikával vagy élőképben), a reklám hatásmechanizmusának 

tudatos használatával.  

Magyar nyelv és 

irodalom: szöveg és 

kép viszonya. 

 

Ének-zene: zenei 

stílusok és formák. 

 

Dráma és tánc: nem 

verbális 

kommunikációs 

játékok. 

 

Informatika: 

multimédiás 

dokumentumok 

előállítása kész 

alapelemekből. 
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Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Hang-, szöveg- és képkapcsolat, kommunikációs csatorna, üzenet, reklámhordozó, 

reklámfelület, szlogen, médium, manipuláció, képi valóság, fikció, vizuális és verbális sűrítés, 

kiemelés, alkalmazott grafika. 

 

 

 

Tematikai egység/ Fejlesztési cél 

III. Tárgy- és 

környezetkultúra 

1.Tervezett, alakított 

környezet 

Órakeret  4 óra 

Előzetes tudás 

Építmények, építészeti alkotások típusainak, funkcionális térrészeinek megnevezése. Térbeli 

formák kiterjedésének, méretének, téri helyzetének megállapítása. Környezetalakítás egyszerű 

eszközökkel. Eszköz nélkül és kéziszerszámmal végzett anyagalakítás. 

 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

Egyszerű téri helyzetek leírása, megjelenítése. Térkapcsolatok, térbeli viszonyok, térbeli 

tagolódások létrehozása. Szerkezetek és térmodellek állékonyságának (statikájának), 

teherbírásának megfigyelése. Különböző korok és kultúrák tárgyi és épített környezetének 

vizsgálata értelmezés céljából, meghatározott szempontok alapján. Változatos anyag- és 

eszközhasználat a tárgykészítés során.  
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási pontok 

 

 A közvetlen környezetben található tárgyak (pl. bútor, 

szerszám, jármű, szerkezet, öltözék, hangszer), épületek 

(pl. lakás, pályaudvar, templom, iroda, istálló, garázs, 

víztorony, palota, színház, múzeum) elemzése forma és 

rendeltetés, valamint a díszítés kapcsolatán keresztül, az 

összegyűjtött információk alapján. 

 Egy választott tárgy vagy épület átalakítása, áttervezése, 

modellezése meghatározott célok érdekében (pl. álcázás, 

transzparencia, figyelemfelkeltés, megváltozott környezeti 

hatás: árvíz, hó, napfény, közösségi esemény) a történeti 

korok, európai és Európán kívüli, illetve a modern 

társadalmak tárgyi környezetéből hozott példák 

elemzéséből származó tapasztalatok alapján, a gazdaságos 

anyaghasználat érvényesítésével. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

történelemi korszakok. 

 

Természetismeret: Az ember 

hatására bekövetkező 

változás a táj képében. 

A természeti és mesterséges, 

technikai és épített. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

különböző kultúrák eltérő 

létmódja, szemlélete. 

Könyvtárhasználat. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: tervezés, 

anyagalakítás. 

 

Matematika: Egyszerűsített 

rajz készítése lényeges 

elemek megőrzésével. 

A tér elemei, síkbeli, térbeli 

alakzatok. Tárgyak 

tulajdonságainak vizsgálata. 

Geometriai modellek. 
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Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Épület, építmény, téri helyzetek, építészet, alaprajz, homlokzat, forma, funkció, alátámasztás, 

térlefedés, oszlop, pillér, fal, gerenda, födém, boltív, boltozat, kupola, térmodell, 

térkonstrukció, alapanyag, gazdaságos anyaghasználat, elemző- magyarázó rajz, kézműves 

technika, sorozatgyártás, design. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ Fejlesztési cél 

III.Tárgy és 

környezetkultúra 

2.Tárgy és 

hagyomány 

Órakeret  6 óra 

Előzetes tudás 

Megadott szempontok alapján tárgyak, anyagok csoportosítása. A különböző anyagokról 

szerzett tapasztalatok szóbeli megfogalmazása. Tárgyak, épületek, műalkotások, természeti 

látványok megfigyelése, leírása, esztétikai minőségeinek jellemzése. 

Eszköz nélkül és kéziszerszámmal végzett anyagalakítás. Alapvető manuális készségek 

működése az anyagalakítás során.  

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

Lakóhelyhez közeli néprajzi tájegység építészeti sajátos jegyeinek értelmezése. A közvetlen 

környezetben található tárgyakon, épületeken a forma, a rendeltetés és a díszítmény 

kapcsolatának megértése. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási pontok 

 

 Létrehozott vagy talált tárgyak díszítésének megtervezése és 

kivitelezése különféle díszítőelemek (pl. növényi, állati, 

geometrikus motívumok) gyűjtése, megfigyelése, tanulmá-

nyozása után, oly módon, hogy a díszítmény összhangban 

legyen a tárgy formai, funkcionális és társadalmi üzenetével, 

illetve az alkotó személyes közlési szándékával. 

 Különböző történeti korok (pl. népvándorlás kora) és kultúrák 

(pl. Európán kívüli) sajátos, legjellemzőbb szimbolikus 

tárgyainak, épületeinek felismerése és elemző vizsgálata. 

Hon- és népismeret: 

család és lakóhely, 

falvak és városok. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

népköltészet. 

Könyvtárhasználat. 

 

Természetismeret: 

környezettudatosság, 

fenntarthatóság. 

 

Ének-zene: népzene. 

 

Dráma és tánc: 

népszokások. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

hagyományos 

foglalkozások, 

szakmák. 
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Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Népművészet, mesterség, hagyományos kézműves technika, forma, funkció, alapanyag, 

gazdaságos anyaghasználat, formaredukció, díszítmény, motívum, formaritmus, 

környezettudatosság, társadalmi üzenet. 

 

 

 

 

 

 

Ajánlott műtípusok, művek, alkotók 

 

Amennyiben a különböző korok és kultúrák feldolgozását kronologikus megközelítésben 

végezzük, az alábbi műtípusok, művek, alkotók bemutatása ajánlott: 

Megalitikus építészet (pl. Stonehenge), őskori mágikus ábrázolás (pl. altamirai 

barlangrajz), ókori egyiptomi és mezopotámiai sírtípusok és templom (pl. Kheopsz piramisa, 

Zikkurat – Úr, karnaki Ámon-templom), faragott mészkőszobor az ókori Egyiptomból (pl. Írnok 

szobor, Nofretete fejszobra), halotti kultusz tárgyai (pl. Tutenchamon arany halotti maszkja), az 

ókori Egyiptom ábrázolását bemutató falfestmény vagy dombormű (pl. Fáraó vadászaton – 

thébai falfestmény), az ókori görög és római templom (pl. athéni Akropolisz: Parthenon, 

Erektheion; Pantheon), ókori színház, amfiteátrum (pl. Colosseum), görög és római 

emberábrázolás (pl. delphoi kocsihajtó, Szamothrakéi Niké, Laokoón-csoport, római portré 

szobor), korakeresztémy és bizánci templom (pl. Santa Sabina, Hagia Sophia), népvándorlás 

kori tárgy (pl. nagyszentmiklósi kincs, honfoglaláskori öltözet), románkori és gótikus templom, 

székesegyház (pl. pisai dóm, jáki bencés apátsági templom, amiens-i székesegyház, nyírbátori 

református templom), Magyar Szent Korona és koronázási palást, épületdíszítő és oltárszobrok 

a középkorból (pl. V. Stoss), gótikus freskó és oltárkép (pl. Giotto, M.S. Mester), gótikus 

üvegablak (pl. chartres-i katedrális üvegablakai), reneszánsz és barokk palota és kastély (pl. 

Palazzo Farnese, chambordi kastély, versailles-i palota, fertődi Eszterházy-kastély), a 

reneszánsz és barokk mesterei (pl. Michelangelo B., Leonardo da Vinci, Raffaello S., A. Dürer, 

P. Bruegel, P. P. Rubens, Rembrandt, D. Velazquez, Vermeer van Delf). 

A válogatás fontos szempontja, hogy a bemutatott művek az egyetemes 

művészettörténet legjelentősebb és tipikus műveivel szemléltessék a témát, illetve hangsúly 

kerüljön a magyar művészet- és építészettörténetben megtalálható leglényegesebb példákra is. 

A fentebb ajánlott műveken és alkotókon kívül adott témák szemléltetésére további műtípusok 

és művek is felhasználhatók. Különösen érvényes ez akkor, ha az adott témát nem kronologikus, 

hanem tematikus megközelítésben dolgozunk fel, vagy ha nem elsősorban művészettörténeti, 

hanem nyitottabban értelmezett kultúrtörténeti, építészet- és tárgytörténeti tartalmakat 

mutatunk be. Ezekben az esetekben a válogatás további fontos szempontja, hogy az adott téma 

függvényében a magas művészet és a populárisabb irányzatok egyformán szemléltessék az 

adott tartalmat, hogy tértől (pl. Európán kívüli kultúrákból származó művek) és időtől (pl. akár 

kortárs művek) független példák mutassák be az adott tananyagot. Fontos továbbá, hogy a 

vizuális kommunikáció, valamint a tárgy- és környezetkultúra részterületek szemléltetéséhez a 

kortárs kultúrából, a történelmi korokból, illetve a közelmúltból származó példákat is 

felhasználhatjuk. 
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A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén 

A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek megfelelő alkalmazása az alkotó tevékenység során 

a vizuális emlékezet segítségével és megfigyelés alapján. 

 Egyszerű kompozíciós alapelvek a kifejezésnek megfelelő használata a képalkotásban. 

 Térbeli és időbeli változások lehetséges vizuális megjelenéseinek értelmezése, és 

egyszerű mozgásélmények, időbeli változások megjelenítése. 

 A mindennapokban használt vizuális jelek értelmezése, ennek analógiájára saját 

jelzésrendszerek kialakítása. 

 Szöveg és kép együttes jelentésének értelmezése különböző helyzetekben és 

alkalmazása különböző alkotó jellegű tevékenység során. 

 Az épített és tárgyi környezet elemző megfigyelése alapján egyszerű következtetések 

megfogalmazása. 

 Néhány rajzi és tárgykészítési tecnika megfelelő használata az alkotótevékenység 

során. 

 Reflektálás társművészeti alkotásokra vizuális eszközökkel. 

 A legfontosabb művészettörténeti korok azonosítása. 

 Vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások elemzése során a vizuális megfigyelés 

pontos megfogalmazása. 

 Fontosabb szimbolikus és kultárális üzenetet közvetítő tárgyak felismerése. 

 A vizuális megfigyelés és elemzés során önálló kérdések megfogalmazása. 

 Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyar irodalom 
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7. évfolyam 

 

     A 7. évfolyamon a már megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése (azaz megerősítése, 

bővítése, finomítása, hatékonyságuk, változékonyságuk növelése) történik. Az információ 

felismerése (azonosítása), visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje 

szintén nagy jelentőségű. 

     Az 5. és 6. már megismerkedtek a tanulók a János vitézzel és a Toldival, a mesékkel és a 

mondákkal, az első közösen megismert terjedelmesebb regényekkel. Az olvasás és írás, a 

szövegértés és szövegalkotás számukra már több kell, hogy legyen egy technikai gyakorlatnál 

vagy egyszerű kódoló – dekódoló eljárásnál. Érteniük kell, hogy az irodalom olyan üzenet, 

amelyet elődeink és a rendkívüli képességekkel megáldott művészek örökítettek ránk, és amely 

üzenetnek a megfejtése és befogadása a mi feladatunk. Előfeltétele ennek a tanterv, az iskola 

és a nevelő részéről, hogy vegye figyelembe a tanuló sajátos, életkorából fakadó viszonyát az 

olvasott művekhez, a tanuló pedig legyen partner azoknak a képességeknek a kialakításában, 

amelyek az effajta irodalomértéshez elengedhetetlenek.     

     Beszédkészség szempontjából a 7. évfolyamon a tanuló beszédében már nemcsak 

megfelelően artikulál, hanem kiejtésével közlő szándékát is jól tükrözi, továbbá a mondat- és 

szövegfonetikai eszközöket is megfelelően alkalmazza. Már nemcsak összefoglalni tudja az 

olvasottakat, hanem érvelni is képes, és a beszédtárssal empatikusan együtt tud működni. 

Nemcsak a beszédhelyzethez alkalmazkodik, hanem különféle kommunikációs technikákat is 

képes alkalmazni.  

     Tanulási képesség szempontjából már nemcsak használni képes a vázlatot, hanem ő maga is 

képes az önálló vázlatkészítés különféle eljárásaira.  

     Szövegértés szempontjából már nemcsak értelmezésre, hanem formai-stilisztikai elemzésre 

is képes, továbbá a zenei és ritmikai eszközök típusainak azonosítására. Irodalomismeret 

szempontjából már nemcsak a lírai és az elbeszélő szerkezetek kulcsfogalmait ismeri, hanem 

érti a formai jegyek jelentésteremtő szerepét is, továbbá megismerkedik a drámával, a 

befogadóval, a hatással, a beszédhelyzettel, a jellemzés módjaival és a tantervben számára előírt 

további fogalmakkal.  

     Erkölcsi ítélőképesség szempontjából már nemcsak a tetszésnyilvánításra és az eltérő 

vélemény tiszteletére képes, hanem érti az ízlés kontextuális összefüggéseit, kulturális, 

történeti, közösségi, családi, egyéni beágyazottságát. Ismeri a média működésének, társadalmi 

hatásainak alapvető összefüggéseit, a történetalakítás és elbeszélés mozgóképi eszközeit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A kerettanterv által előírt óraszám:  

65 óra.  
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 A tematikai egységeknél feltüntetett 

óraszám magában foglalja a 

témakörök összefoglalásait, a 

számonkéréseket, a szövegalkotás 

fejlesztésére szánt órákat is.  

 Ajánlás a helyi tanterv időkeretéből 

felhasználható órákra:  

           : 4 óra - műajánlás (a tematikai  

              egységeknél feltüntetve) 

      : 3 óra -ismétlések, rendszerezések, 

számonkérések 

 

 

Éves óraszám: 72 

Heti óraszám: 2 

 

 

 Órakeret 

Egy korstílus – a romantika 6 + 2 óra 

Lírai műfajok (óda, himnusz, elégia, dal, epigramma) 22 óra 

Nagyepikai alkotás (regényelemzés) – egy Jókai-regény és a 

romantikus korstílus 

8 óra+3 

Kisepikai alkotások (pl. kisregény, elbeszélés, novella, legenda, 

anekdota, komikus eposz, ballada) 

13 óra 

Nagyepikai alkotás (regényelemzés) 
8 + 2 óra 

Drámai műfajok (egy komédia) 
8 óra 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Egy korstílus – a romantika 

Órakeret 

6 óra 

 

A helyi 

tanterv 

időkeretéb

ől+ 2 óra 

Előzetes tudás Petőfi Sándor néhány műve. Jellemző műfajok a 19. sz. első feléből.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az irodalmi művek megismerése során a múlt értékes törekvéseinek 

megbecsülése, azonosulás a máig ható értékekkel. 

Ismerkedés egy korstílussal, korstílus és mű/vek összefüggéseivel. 

Romantikus jegyek, vonások azonosítása, megnevezése, művészeti 

kapcsolódások feltárása. Képesség az önálló ismeretszerzésre, digitális 

források használatával. 
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Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Egy korstílus – a romantika.  

Egy-két szemelvény a korszak 

jellemző alapvetéseiről, 

törekvéseiről (pl. szabadság az 

irodalomban; új, jellegzetes 

műfajok; kevertség, töredékesség; 

romantika és népiesség). 

 

Szemelvények Kölcsey, 

Vörösmarty, Petőfi korstílusra 

jellemző, különféle műfajú, 

tematikájú alkotásaiból (pl. 

Kölcsey: Huszt; Vörösmarty: 

Ábránd; Petőfi: Egy gondolat 

bánt engemet…). 

 

 

 

 

 

 

 

Ajánlás a helyi tanterv 

időkeretéből felhasználható 

órákra:  

kitekintés az európai romantikus 

irodalom alkotásaira 

A tanuló 

 ismerkedik egy korstílussal, a 

korstílus és egy-egy mű 

közötti összefüggéssel; 

 ismerkedik a korszak irodalmi 

életével (pl. folyóiratok, 

színházi élet, irodalmi 

kapcsolatok); 

 megismeri a korszakolás 

nehézségeit; a romantika 

hátterét, esztétikai elveit, 

törekvéseit, ábrázolásmódját, 

hangnemeit; a stílus 

formajegyeit; 

 ismerkedik romantika és 

népiesség, romantika és 

reformkor összefüggésével; 

 jellemző műveken felismeri a 

legjellemzőbb romantikus 

jegyeket, vonásokat; 

 felismer zenei és 

képzőművészeti 

vonatkozásokat, 

kapcsolódásokat; 

 az önálló ismeretszerzés 

többféle módszerével (pl. 

internet, elektronikus 

könyvtár) is gyűjt 

információkat. 

Vizuális kultúra: a 

romantikus 

festmények, épületek, 

viseletek. 

 

Ének-zene: a zenei 

romantika. 

 

Informatika: önálló 

ismeretszerzés, a 

források azonosítása. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Lírai műfajok (óda, himnusz, elégia, dal, epigramma) 
Órakeret 

22 óra 

Előzetes tudás 

Lírai műnem. Népköltészet, műköltészet. Dal, tájleíró költemény, 

életkép.  

Verselési rendszerek. Hangsúlyos verselés, ütem, felező 8-as, felező 12-

es. Időmértékes verselés, versláb, spondeus, jambus, jambikus verselés, 

daktilus, kötött verssor, hexameter.  

Rím, rímelhelyezkedés, páros rím, félrím, alliteráció. 

Szóképek: hasonlat, megszemélyesítés, metafora. 

Alakzatok: ismétlés, párhuzam, ellentét, fokozás, szórendcsere.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak belátása, hogy a lírai alkotások sokféle érzelem és gondolat 

hordozói, lehetőséget teremtenek az érzelmekkel, gondolatokkal való 

azonosulásra vagy elutasítására. 
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Az alapvető lírai műfajok sajátosságainak (pl. beszédhelyzet, 

megszólított; tematika, motívumok, műfaji és tematikus kapcsolatok) 

felismerése különböző korok alkotóinak művei alapján. A ritmusérzék, a 

belső hallás fejlesztése. Szövegértési és szövegelemző képességek 

fejlesztése: alakzatok, képek azonosítása, a jelentésteremtő szerep 

elemzése, a kompozíció meghatározó elemeinek értelmezése, érzelmi 

tartalmak megértése. Szövegelemzések, értelmezések sok szempontú 

megközelítésben. A szöveghű, kifejező szövegmondás fejlesztése. 

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Alkotások műfaji szempontokból 

a magyar irodalom különféle 

korszakaiból, pl. Ady Endre, 

Arany János, Csokonai Vitéz 

Mihály (A Reményhez), Janus 

Pannonius (Pannónia dicsérete), 

József Attila, Kölcsey Ferenc, 

Petőfi Sándor, Radnóti Miklós, 

Szabó Lőrinc, Vörösmarty 

Mihály, Weöres Sándor műveiből 

és kortárs magyar lírai 

alkotásokból. 

 

Tematikus, motivikus 

kapcsolódások felismerése – a 

műválasztás felölel alapvető lírai 

témákat (pl. természet, évszakok 

és napszakok, szülőföld, haza, 

család, szerelem, öntudat, 

költősors, költészet/ars poetica).  

 

Nemzeti himnuszunk, ódáink – 

Kölcsey: Hymnus; Vörösmarty: 

Szózat; Petőfi: Nemzeti dal – 

műértelmezések, sok szempontú 

elemzések (pl. vershelyzet, 

szerkezet, műfaji változat, 

poétikai megoldások, versforma). 

A tanuló  

 felismeri az alapvető lírai 

műfajok sajátosságait 

különböző korok alkotóinak 

művei alapján (elsősorban 

19-20. századi alkotások);  

 felismeri néhány lírai mű 

beszédhelyzetét, a 

megszólító-megszólított 

viszony néhány jellegzetes 

típusát; 

 azonosítja a művek 

tematikáját, meghatározó 

motívumait; felfedez műfaji 

és tematikus-motivikus 

kapcsolatokat;  

 azonosítja a zenei és ritmikai 

eszközök típusait, felismeri 

funkciójukat, hangulati 

hatásukat; 

 azonosít képeket, alakzatokat, 

szókincsbeli és mondattani 

jellegzetességeket, a lexika 

jelentésteremtő szerepét 

megérti a lírai szövegekben; 

 megismeri a kompozíció 

meghatározó elemeit (pl. 

tematikus szerkezet, tér- és 

időszerkezet, logikai 

szerkezet, beszédhelyzet és 

változása); 

 felismer érzelmi tartalmakat;  

 sok szempontú 

megközelítésben elemez, 

értelmez különféle műfajú 

lírai alkotásokat és meg is 

tanul néhányat (pl. 

elégia/Csokonai Vitéz 

Mihály: A Reményhez; 

Ének-zene: ritmusok, 

ritmusfajták 

azonosítása. 

 

Vizuális kultúra: a 

kompozíció szerepe a 

festészetben, 

építészetben. 
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epigramma/Janus Pannonius: 

Pannónia dicsérete); 

 sok szempontú 

megközelítésben értelmezi, 

elemzi nemzeti 

himnuszunkat, ódáinkat 

(Kölcsey: Hymnus; 

Vörösmarty: Szózat; Petőfi: 

Nemzeti dal; memoriterek is). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Óda, himnusz, elégia, dal, epigramma; verselési rendszer, rímes 

időmértékes verselés, rímtelen időmértékes verselés, versláb, spondeus, 

trocheus, trochaikus verselés, daktilus, kötött verssor, hexameter, 

pentameter, disztichon; rím, rímelhelyezkedés; szókép, hasonlat, 

megszemélyesítés, metafora; alakzat, ismétlés, párhuzam, ellentét, fokozás, 

szórendcsere.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Műfajifogalmak (pl. óda, epigramma, rapszódia); romantikus ellentétezés, 

romantikus képalkotás,az időmértékes ritmus. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
 Nagyepikai alkotás (regényelemzés) – egy Jókai-regény 

és a romantikus korstílus 

Órakeret 

8 óra+ 3 

Előzetes tudás 

Regényelemzések (házi és egyéni olvasmányok). A romantikus 

korstílus.  

Nagyepikai művek jellemzői: szerkezet, idő- és térviszonyok, 

cselekmény, fordulat, epizód, kitérő, késleltetés, előreutalás; szereplők 

rendszere; magatartásformák értékelése; vélemény megosztása.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Fogékonyság a tematikai és erkölcsi megközelítésre, értékek 

azonosítására, megvitatására, a szereplők erkölcsi dilemmáinak, 

döntéseinek mérlegelésére.  

Komplex képességfejlesztés: egy Jókai-regény sok szempontú 

megközelítése, elemzése (pl. idő- és térviszonyok, előreutalások, 

késleltetések, elbeszélői nézőpont, stílusjellemzők).   

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Nagyepikai alkotás 

(regényelemzés)-sok szempontú 

megközelítés. 

 

Jókai Mór: A kőszívű ember fiai 

(vagy esetleg egy másik regénye, 

pl. Az újföldesúr vagy A jövő 

század regénye) – sok szempontú 

megközelítés.  

 

A tanuló egy Jókai-regényben 

 azonosítja, elemzi az idő- és 

térviszonyokat, az 

előreutalásokat, 

késleltetéseket, epizódokat; a 

szereplők kapcsolatait, a 

cselekmény elemeit;  

 felismeri az elbeszélői 

nézőpontot, beszédhelyzetet;  

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: a történelmi 

regény eseményei és a 

történelem. 

 

Földrajz: az olvasott 

Jókai-regény 

topológiája. 
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Tér- és időviszonyok, 

cselekmény, szerkezet.  

Hősök, magatartásformák, 

erkölcsi választások – a szereplők 

jellemzése (egyéni 

állásfoglalással). 

Regényműfaji változat (pl. 

heroikus regény, irányregény, 

utópia stb.). 

A romantika megjelenési formái 

(pl. szerkezet, 

cselekményfordulatok, jellemek, 

hangnem, előadásmód). 

Elemzések, értelmezések és 

kreatív írások.  

 műelemzés nyomán rögzíti a 

műfaji sajátosságokat és 

romantikus epika jellemzőit;  

 azonosítja a műben megjelenő 

tematikát (pl. család, 

szerelem, hősiesség, 

hazafiság, önfeláldozás);  

 képes a szereplők 

jellemzésére, tetteik 

minősítésére; erkölcsi 

választások értelmezésére és 

véleményezésére;  

 alkalmas a megjelenített 

értékek, erkölcsi kérdések, 

motivációk, 

magatartásformák 

felismerése, értelmezésére;  

 alkalmas az irodalmi élmény 

megosztására; beszámoló, 

ajánlás készítésére, különféle 

vélemények összevetésére; 

 képes memoriterek 

(prózaepikai szövegrészletek) 

előadására;  

 képes annak felismerésére és 

tudatosítására, hogy az 

elemző-értelmező olvasás 

elmélyíti az élmény- és 

tapasztalatszerzést, hogy az 

irodalomolvasás érzelmi, 

gondolati, erkölcsi, esztétikai 

élményeknek, az 

életvezetésnek is a forrása. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: Jókai-

regények filmes 

adaptációi. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Romantikus regény; regényműfaji változat, pl. heroikus regény; romantikus 

hős, jellem, ábrázolásmód. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Kisepikai alkotások (pl. kisregény, elbeszélés, novella, 

legenda, anekdota, komikus eposz, ballada) 

Órakeret 

13 óra 

 

Előzetes tudás 

Epikai műnem. Verses és prózaepika (néhány, már tanult műfajjal).  

Mese, monda, mitológiai történet, bibliai elbeszélés.  

Cselekmény, idő, helyszínek, fordulat, szereplő; szerkezet; elbeszélés, 

párbeszéd, leírás; magatartásformák értékelése; vélemény megosztása. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az érzelmi tartalmak felismerésének (pl. indulatok, szeretet, 

együttérzés, segítőkészség, félelem, bizalom, hála), az erkölcsi 

választások értelmezésének és véleményezésének fejlesztése. 

Az irodalmi élmény befogadásának és megosztásának fejlesztése.  

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Az egyes kisepikai műfajok 

sajátosságai (pl. tér-, 

időviszonyok, szerkesztésmód, 

szereplők, hangnem). 

Kosztolányi Dezső, Mikszáth 

Kálmán és más magyar 

elbeszélők alkotásai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Választható: 

Petőfi Sándor: A helység 

kalapácsa – a komikus eposz 

műfaji sajátosságai, illetve Arany 

János egy balladája (pl. Zách 

Klára; Szondi két apródja). 

A tanuló kisepikai alkotásokban 

 azonosítja, elemzi az idő- és 

térviszonyokat; 

 érzékeli az elbeszélés és a 

történet időrendje közötti 

eltérést; 

 azonosítja az előreutalásokat, 

késleltetéseket;  

 felismeri az elbeszélői 

nézőpontot, beszédhelyzetet;  

 műelemzések nyomán rögzíti 

az egyes műfajok 

sajátosságait;  

 azonosítja az irodalom nagy 

témáit, pl. család, iskola, 

gyerekek és felnőttek, 

próbatételek;  

 képes az irodalmi élmény 

megosztására;  

 képes érzelmi tartalmak 

felismerésére, erkölcsi 

választások értelmezésére és 

véleményezésére, pl. 

indulatok, szeretet, 

együttérzés, segítőkészség, 

félelem, bizalom, hála;  

 memoriterek (prózaepikai 

szövegrészletek) előadására. 

 

Erkölcstan: 

nemzedékek, család, 

felnőttek, gyerekek 

kapcsolatai.  

 

Dráma és tánc: érzelmi 

tartalmak, érzelmek 

kifejezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kisepika, mese, monda, legenda, anekdota, novella, elbeszélés, kisregény, 

komikus eposz, ballada, szerkezet, időrend, elbeszélői nézőpont, 

beszédhelyzet. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Nagyepikai alkotás (regényelemzés) 

Órakeret 

8 óra 

 

A helyi 

tanterv 

időkeretéb

ől 

+ 2 óra 

Előzetes tudás 

Regényelemzések a megelőző évfolyamokból (házi és egyéni 

olvasmányok, ifjúsági regények).  

Nagyepikai művek jellemzői: szerkezet, idő- és térviszonyok, 

cselekmény, fordulat, epizód, kitérő, késleltetés, előreutalás; szereplők 

rendszere; magatartásformák értékelése; vélemény megosztása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak felismerése és tudatosítása, hogy az elemző-értelmező olvasás 

elmélyíti az élmény- és tapasztalatszerzést, hogy az irodalomolvasás 

érzelmi, gondolati, erkölcsi, esztétikai élményeknek, a 

tapasztalatszerzésnek a forrása. 

Epikai alkotások elemző, értelmező képességének fejlesztése. 

Nagyepikai alkotás(ok)ban az idő- és térviszonyok azonosítása, 

elemzése; az elbeszélés és a történet időrendje közötti eltérés 

érzékeltetése; az előreutalások, késleltetések szerepét azonosító 

szövegértelmező képességek fejlesztése. A műelemzések alapján 

műfaji, poétikai, tematikai, erkölcsi következtetések 

megfogalmazásának képessége. 

Az irodalmi élmény megosztása, önálló olvasmányválasztás indoklása, 

olvasmányainak ajánlása. 

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Mikszáth Kálmán: Szent Péter 

esernyője – sok szempontú 

megközelítés. 

Tér- és időviszonyok, 

cselekmény, szerkezet, 

anekdotikusság.A legenda 

kialakulása, babonák. 

A szereplők jellemzése (egyéni 

állásfoglalással). 

Elemzések, értelmezések és 

kreatív írások.  

 

Ajánlott és/vagy egyéni 

olvasmányok, pl. Jules Verne, 

Mark Twain, Dickens és mások 

műveiből; a klasszikus és kortárs, 

magyar és világirodalmi ifjúsági 

irodalomból – műbemutatások, 

értelmezések, ajánlások (a házi 

olvasmányok megközelítési 

A tanuló nagyepikai 

alkotás(ok)ban  

 azonosítja, elemzi az idő- és 

térviszonyokat; 

 érzékeli az elbeszélés és a 

történet időrendje közötti 

eltérést; 

 azonosítja az előreutalásokat, 

késleltetéseket; 

 felismeri az elbeszélői 

nézőpontot, beszédhelyzetet; 

 a műelemzés nyomán rögzíti 

a műfaji sajátosságokat; 

 azonosítja az irodalom nagy 

témáit (pl. család, gyerekek és 

felnőttek, próbatételek, 

szerelem); 

 képes az irodalmi élmény 

megosztására; 

Informatika: források 

önálló feltárása és 

felhasználása. 

 

Földrajz: az olvasott 

művek topológiája. 

 

Erkölcstan: erkölcsi 

dilemmák. 
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szempontjainak alkalmazása, 

önálló állásfoglalással).  

 

 

 

Ajánlás a helyi tanterv 

időkeretéből felhasználható 

órákra:  

válogatás a kortárs ifjúsági 

irodalom alkotásaiból. 

 

 

 képes a szereplők 

jellemzésére, tetteik 

minősítésére; erkölcsi 

választások értelmezésére és 

véleményezésére; 

 memoriterek (prózaepikai 

szövegrészletek) előadására; 

 képes annak felismerésére és 

tudatosítására, hogy az 

elemző-értelmező olvasás 

elmélyíti az élmény- és 

tapasztalatszerzést, hogy az 

irodalomolvasás érzelmi, 

gondolati, erkölcsi, esztétikai 

élményeknek, a 

tapasztalatszerzésnek a 

forrása; 

 képes az irodalmi élmény 

megosztására, 

olvasmányainak ajánlására; 

 alkalmas az önálló 

olvasmányválasztás 

indoklására. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nagyepika, szerkezet, időviszony, térviszony, cselekmény, fordulat, 

epizód, kitérő, késleltetés, előreutalás; anekdotikus; magatartásforma.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Drámai műfajok (egy komédia) 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás A drámai műnem.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Drámai mű/vek közös és önálló olvasása, befogadása, feldolgozása; a 

műnem jellemzőinek (pl. szerkezet, jellem, szituáció, nyelv) feltárása. 

Képesség az epikai és a drámai történetmegjelenítés közötti 

hasonlóságok és eltérések azonosítására. A műben megjelenített 

konfliktusok, döntések felismerése és mérlegelése. A komikum mint 

műfajformáló minőség felismerése, formáinak megkülönböztetése. 

Részvétel megjelenítésben (drámajátékban), színházi előadás 

megbeszélésében. 

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Drámai műfajok -egykomédia 

sok szempontú megközelítése 

 

Molière: Fösvény (esetleg pl. 

Képzelt beteg) vagy Shakespeare 

A tanuló  

 megismeri a drámai műnem 

legfontosabb jellemzőit, a 

komédia műfaját közös és 

Dráma és tánc: dráma 

és színház, 

megjelenítés, 

szituáció, jellem, 
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egy vígjátéka vagy Szigligeti: 

Liliomfi vagy Goldoni: Két 

úrszolgája. 

 

Tér- és időviszonyok, szereplők 

rendszere, alapszituáció, 

cselekmény, konfliktusok.  

 

Drámai szerkezet.  

A komikum megjelenési formái 

(pl. helyzet- és jellemkomikum). 

Komikus jellem, jellemtípus. 

önálló olvasással, 

feldolgozással, műelemzéssel;  

 képes az epikai és a drámai 

történetmegjelenítés közötti 

hasonlóságok és eltérések 

azonosítására;  

 a drámai szerkezet, drámai 

jellem és nyelv néhány 

jellemzőjének felismerésére; 

 a komikum mint műfajformáló 

minőség felismerésére, 

formáinak 

megkülönböztetésére;  

 egy jellemtípus azonosítására;  

 képes szituációk és instrukciók 

értelmezésére, esetleg 

megjelenítésére;  

 alkalmas részlet 

megtanulására, esetleg jelenet 

előadására az olvasott drámai 

műből, valamint egy látott 

jelenet (színházi előadás vagy 

felvétele) értelmezésére.  

díszlet, színpadi 

szövegmondás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Dráma, komédia, dialógus, konfliktus, alapszituáció, helyzetkomikum, 

jellemkomikum, típus, jellemtípus.  

 

 

Magyar nyelv 

 

7. évfolyam 

 

A 7. évfolyamon – a változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben – a már 

megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése (azaz megerősítése, bővítése, finomítása, 

hatékonyságuk, változékonyságuk növelése) történik. Az információ felismerése (azonosítása), 

visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje szintén nagy jelentőséget 

kap. Fontos feladat a nyelvről tanult ismeretek mélyítése, a nyelv szerkezetének, változó 

egységeinek megfigyelése mondat- és szövegépítő eljárásokkal. 
Beszédkészség szempontjából a 7. évfolyamon a tanuló beszédében már nemcsak 

megfelelően artikulál, hanem kiejtésével közlő szándékát is jól tükrözi, továbbá a mondat- 

és szövegfonetikai eszközöket is megfelelően alkalmazza. Már nemcsak összefoglalni tudja 

az olvasottakat, hanem érvelni is képes, és a beszédtárssal empatikusan együtt tud 

működni. Nemcsak a beszédhelyzethez alkalmazkodik, hanem különféle kommunikációs 

technikákat is képes alkalmazni.  

Tanulási képesség szempontjából már nemcsak használni képes a vázlatot, hanem ő maga 

is képes az önálló vázlatkészítés különféle eljárásaira. Szövegértés szempontjából már 

nemcsak értelmezésre, hanem formai-stilisztikai elemzésre is képes, továbbá a zenei és ritmikai 

eszközök típusainak azonosítására.  
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Erkölcsi ítélőképesség szempontjából már nemcsak a tetszésnyilvánításra és az eltérő 

vélemény tiszteletére képes, hanem érti az ízlés kontextuális összefüggéseit, kulturális, 

történeti, közösségi, családi, egyéni beágyazottságát. Ismeri a média működésének, társadalmi 

hatásainak alapvető összefüggéseit, a történetalakítás és elbeszélés mozgóképi eszközeit. 
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Éves óraszám: 72 

Heti óraszám: 1+1szabadon felhasználható 

32+4+36 a szabadon felhasználhatóból 

 

 Órakeret 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 4 +1 szabadonfelh. 

Olvasás, szövegértés 4+4 szabadon felh. 

Írás, fogalmazás 3+ 4 szabadonfel. 

Helyesírás 5+ 4 szabadon felh. 

A nyelv szerkezete és jelentése 16+23 szabadon felh. 

A nyelv állandósága (csak 8. évfolyamon) ––––– 

Év eleji, félévi, év végi felmérés +4 a 10 % ból 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 

Órakeret 

4 +1 óra 

szabadon 

felh. 

Előzetes tudás 

A beszéd zenei eszközei: dallam, hangsúly, tempó, hangerő, szünet; 

beszédhelyzet; nem nyelvi kifejezőeszközök: arcjáték, gesztus, 

testtartás, távolság, külső megjelenés.  

A kommunikáció folyamata, tényezői: adó, vevő, csatorna, kód, 

kapcsolat, valamint a különféle beszédhelyzetekben való részvétel 

formái. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A társas viselkedés szabályozásához szükséges nyelvi kompetenciák 

fejlesztése, a kulturált véleménynyilvánítás, vitázás alapelveinek 

tudatosítása, a konfliktuskezelés képességének fejlesztése.  

Különféle iskolai közéleti és kisközösségi beszédhelyzetek sémái, a 

helyzetnek és a kommunikációs célnak megfelelő beszédmód, szókincs, 

nyelvi viselkedés gyakoroltatása. A magyar nyelv kiejtési 

sajátosságainak (hangsúly, hanglejtés) tudatosításával a nyelvi, nemzeti 

identitás erősítése.  

A nyelvjárási változatok (pl. hangkészlet) felismertetése, az elfogadó 

attitűd, a másság iránti tisztelet erősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Kifejező, a beszéd zenei eszközeit, a nem verbális jeleket a 

beszédhelyzetnek megfelelően használó megnyilatkozás. 

A különféle mindennapi megnyilatkozások dekódolása. 

Az érvelés alapjainak megismerése. Részvétel beszélgetésben, 

vitában, a saját álláspont előadása, megvédése, esetleges korrigálása 

a témának, a kommunikációs helyzetnek megfelelő 

kifejezésmóddal. 

Reagálás mások véleményére kisközösségi (iskolai, családi, baráti) 

helyzetekben. 

A közéleti kommunikáció iskolai helyzetei és műfajai: megbeszélés, 

vita, kiselőadás, a helyzetnek és a kommunikációs célnak megfelelő 

beszédmód, szókincs használata. 

Minden tantárgy: 

kiselőadás, részvétel 

beszélgetésben, vitában.  

Vizuális kultúra: szöveg 

és kép kapcsolata a 

vizuális médiumokban. 

Dráma és tánc: kifejező 

szövegmondás 

dramatikus játékban. 

Ének-zene: beszédhang, 

énekhang, beszédtempó, 

ritmus. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Vélemény, vita, érv; megbeszélés, kiselőadás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Olvasás, szövegértés 

Órakeret 

4 óra+ 4 

szabadon 

felh. 

Előzetes tudás 

A tanult szövegértési, szövegfeldolgozási stratégiák (átfutás, jóslás, 

előzetes tudás aktiválása, szintézis, szelektív olvasás stb.) alkalmazása 

különféle megjelenésű és típusú szövegeken. A saját szövegértési hiba 

felismerése, korrigálása. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Szövegfeldolgozási módok, adatkeresési technikák, olvasási formák 

(intenzív és extenzív olvasás) megismertetése. 

A kifejező szövegtolmácsolás képességének fejlesztése.  

A tanulási képesség fejlesztése: adatkeresési technikák, 

információkezelési módok megismertetése, gyakorlati alkalmazása 

nyomtatott és elektronikus szövegekben. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A megismert szövegfeldolgozási módok gyakorlása, újabb technikák, 

olvasási formák megismerése (intenzív és extenzív olvasás), azok 

gyakorlatban történő alkalmazása. 

A szöveg érzelmi-gondolati tartalmát kifejező olvasás. 

A különféle szövegfeldolgozási módok (szó szerinti, kritikai, kreatív 

olvasás) használata nyomtatott, folyamatos és nem folyamatos 

szövegeken.  

Az olvasott szöveg tartalmának és az azt kiegészítő képek, ábrák 

összefüggéseinek felfedése, értelmezése. 

Adatkeresés technikái (szelektív olvasás, átfutás).  

Ismeretterjesztő szövegek jellemzői és feldolgozási technikái. 

Nyomtatott szótár használata. 

Minden tantárgy: az 

egyes tantárgyakban 

olvasott szövegek 

feldolgozásának 

tantárgyi sajátosságai.  

 

 

Vizuális kultúra: 

ábrák, képek, 

illusztrációk 

értelmezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Adatkeresés, szótár, folyamatos szöveg, nem folyamatos szöveg, 

szövegfeldolgozás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Írás, fogalmazás 

Órakeret 

3 óra+ 4 

szabadon 

felh. 

Előzetes tudás 

Adatgyűjtés, vázlatkészítés különböző technikákkal. Megadott témához, 

problémához való célzott anyaggyűjtés (pl. adatok, példák, érvek) a 

könyvtár nyomtatott és elektronikus eszközeinek és forrásainak 

felhasználásával. 

A tanult műfajokban történő önálló szövegalkotás. A fogalmazás 

folyamatközpontúságának alkalmazása. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A társas kultúrában való részvételhez szükséges írástechnikai 

kompetenciák fejlesztése: az érzelmek hiteles kifejezésének képessége, 

a szeretetteljes emberi kapcsolatok ápolásának képessége, 

konfliktuskezelés képessége, udvariassági formulák ismerete, 

alkalmazása stb. 

Többféle jegyzetelési technika, forma elsajátíttatása, a célnak megfelelő 

kiválasztása, alkalmazása tanári segítséggel.  

A bemutatkozás írásos formáinak megismerése, írása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A kommunikációs céloknak megfelelő papíralapú szövegek írása.  

A tanulást segítő papíralapú jegyzetelés gyakorlása, törekvés a 

legoptimálisabb egyéni forma kialakítására. 

Különböző nézőpontú és műfajú szövegek alkotása: elbeszélés, 

jellemzés, vélemény. 

Vizuális kultúra: 

tipográfia ismeretek.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Jegyzet, elbeszélés, jellemzés, vélemény. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Helyesírás 

Órakeret 

5 óra+ 4 

szabadon 

felh. 

Előzetes tudás 
Alapvető helyesírási szabályok (kiejtés elve, szóelemzés eleve, 

hagyomány elve, egyszerűsítés) ismerete, alkalmazásuk a szövegalkotás 

folyamatában; önkontroll és szövegjavítás fokozatos önállósággal. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nyelvi tudatosság növelése: a normakövető és a normától eltérő 

helyesírás értelemtükröztető szerepének értelmezése. Szövegértelmezési 

képességek fejlesztése: a mondatfajták, a mondat szerkezeti típusainak 

írásjelhasználata; a szöveg központozásának leggyakoribb szabályainak 

megismertetése. 

A nyelvtani ismeretek alapján megismert összetett szavak helyesírása, 

az értelemtükröztető rendszer megismertetése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A helyesírás értelemtükröztető szerepének felhasználása különféle 

írásbeli műfajokban. 

Az írásjelek, a szöveg központozásának legfontosabb szabályai 

egyszerű mondatok esetében.  

Vizuális kultúra: 

tipográfia ismeretek 

felhasználása az 

esztétikus és célszerű 

íráskép kialakításához. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Központozás, írásjel: vessző, pont, kérdőjel, felkiáltójel, kettőspont. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél A nyelv szerkezete és jelentése 

Órakeret 

16 óra+23 

szabadon 

felh. 
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Előzetes tudás 

Szótő, toldalék: képző, jel, rag; összetett szók; alapszófajok: ige, főnév, 

melléknév, számnév, határozószó, névmások, igenevek: főnévi, 

melléknévi, határozószói igenév. 

Mondatfajták típusai, használatuk. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nyelv szerkezetének, változó egységeinek megfigyeltetése mondat- és 

szövegépítő eljárásokkal. A mondatfajták közlési szándékának 

felismertetése a beszélt és írott nyelvben, alkalmazásuk a mindennapi 

kommunikációban.  

A mondat szó szerinti és pragmatikai jelentésének felismertetése, az 

elsődleges és másodlagos jelentés megkülönböztetése. 

A viszonyszók és mondatszók funkcionális szerepének megismertetése. 

A modalitásnak (a mondatfajtáknak) megfelelő akusztikai eszközök 

tudatosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A mondat nyelvi funkciója, felépítése, szerkezete; a mondatfajták 

szövegszervező ereje. 

Mondatátalakítási gyakorlatok a beszédhelyzetnek és a 

kommunikációs szándéknak megfelelően szóban és írásban.  

A szószerkezetek és a mondatok megalkotásában szerepet játszó 

viszonyszók és mondatszók.  

A szószerkezettípusok felépítésének megfigyelése, felismerésük és 

alkotásuk. 

A fő mondatrészek szerepének és mondatbeli viszonyainak, a 

hozzájuk kapcsolódó vonzatok jellemzőinek tanulmányozása. 

Fő mondatrészek szerepe, funkciója és fajtái, mondatbeli 

viszonyaik, vonzatok. 

Vizuális kultúra: 

vizuális kommunikáció, 

a vizuális közlések 

felépítése. 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mondatfajta, kijelentő, kérdő, felszólító, felkiáltó, óhajtó mondat. 

Egyszerű; tagolt és tagolatlan mondat; minimális és bővített mondat. 

Mondatrész, alany, állítmány, jelző (minőség, birtokos, mennyiség), 

határozó (pl. idő, hely, mód, társ, eszköz, állapot,célhatározó, okhatározó, 

részeshatározó,eredményhatározó, eredethatározó, állandó határozó)tárgy. 

Szószerkezet, mellérendelő és alárendelő szószerkezet. 

Viszonyszó, névelő, kötőszó, névutó, partikula, segédigék, igekötő. 

Mondatszó, indulatszó, módosítószó. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a7. 

évfolyam végén 

A tanuló eligazodik és hatékonyan részt vesz a mindennapi páros és 

csoportos kommunikációs helyzetekben, vitákban. Képes álláspontját 

megfelelő érvek, bizonyítékok segítségével megvédeni. 

Figyeli és tudja értelmezni partnerei kommunikációs szándékát, nem 

nyelvi jeleit.  

Képes a különböző megjelenésű és műfajú szövegek globális (átfogó) 

megértésére, a szöveg szó szerinti jelentésén túli üzenet értelmezésére, a 

szövegből információk visszakeresésére.  

Össze tudja foglalni a szöveg tartalmát, tud önállóan vázlatot készíteni. 

Képes az olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos saját véleményét szóban 

és írásban megfogalmazni, állításait indokolni. 
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A tanuló ismeri és a törekszik a szövegalkotásban a különböző 

mondatfajták használatára. 

Alkalmazza az írásbeli szövegalkotásban a mondatvégi, illetve 

mondatrészek közötti írásjeleket.  

 

7. osztály 

65+7=72 óra 

Tematikai egység 
A nemzetállamok kora és a gazdasági élet új 

jelenségei 

Órakeret 

8 óra 

+1 óra 

Össz:9 

Előzetes tudás 

Jelentős események és történelmi személyiségek felidézése a 

középkori és az újkori Európa történetéből. Amerika 

felfedezése, a felfedezők élete. Találmányok, ipari fejlődés. 

Az 1848–1849-es magyar forradalom és szabadságharc 

eseményei. 

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló felismeri a nemzeti öntudatra és a hazafiságra 

nevelés megjelenésének jellemzőit, a nemzetépítést mint a 

közösségteremtés új formáját. Tudatosul benne a 

nemzetállamiság társadalmi összetartó ereje.  

Képes a középkor és az újkor egy-egy részterületének 

összehasonlítására, a XIX. századi Európa és Észak-Amerika 

történelme közös vonásainak egybevetésére. Felismeri, hogy 

a középkori és az újkori vezető államok közül néhány a XIX. 

században és ma is vezető szerepet tölt be a politikai és 

gazdasági életben. Megismeri és képes mérlegelni a 

tudományos és technikai fejlődés pozitív és negatív oldalát 

egyaránt. Megérti és értelmezi a változások lényegét, képes 

saját vélemény kifejtésére, önálló kutatómunkával történő 

alátámasztására. Képes az egyes események nyomon 

követésére és értelmezésére térképen, bizonyos tények, 

adatok felkutatásával. 

 

Témák Fejlesztési 

követelmények 

Kapcsolódási pontok  

Az egységes 

Németország létrejötte. 

 

Polgárháború az 

Amerikai Egyesült 

Államokban. 

Gondolkodási 

műveletiképesség 

fejlesztése 

Az ipari forradalom 

második szakaszának 

feltalálói és találmányai. 

Felfedezők, feltalálók. 

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Információk gyűjtése 

lexikonokból, az 

internetről vagy 

könyvtári kutatással. 

(Pl. a közlekedés 

fejlődése a lovas 

kocsitól az autóig.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Magyarázat az 

egységes államok 

kialakulásának 

történelmi okaira. (Pl. 

az Egyesült Államok 

megszületése.) 

Vizuáliskultúra: 

A XIX-XX. század 

fordulójának 

stílusirányzatai. 

 

Ének-zene: 

Liszt Ferenc zenéje. A 

kort idéző híres 

operarészletek. 

 

Fizika: 

Korabeli felfedezések, 

újítások, találmányok (pl. 

autó, izzó, telefon). Ezek 

működésének elvei. 

 

 

 

 

+1 óra 
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Szövetségi rendszerek és 

katonai tömbök 

kialakulása. 

 

Kommunikáció: 

– Beszámoló készítése 

valamilyen témáról. 

(Pl. a korszak magyar 

tudósai, feltalálói.) 

 

Tájékozódás időben és 

térben: 

– A tanult földrajzi 

helyeknek térképen 

történő megkeresése. 

– Vaktérkép (pl. a 

központi hatalmak és 

az antant országok 

berajzolásához). 

Értelmező 

kulcsfogalom 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, tény és 

bizonyíték, interpretáció. 

 

Tartalmi 

kulcsfogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, nemzet, nemzetiség, 

társadalmi mobilitás, felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, 

életmód, gazdaság, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, politika, állam, 

államforma, államszervezet, hatalmi ágak, egyeduralom, 

önkényuralom, királyság, császárság, köztársaság, 

parlamentarizmus, demokrácia, közigazgatás, birodalom. 

 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak:polgárháború, nemzetállam, szabad verseny, 

monopólium, szociáldemokrácia, tömegkultúra. 

Személyek: I. Vilmos császár, Bismarck, Lincoln, Edison, Marx. 

Topográfia: Olaszország, Németország, Egyesült Államok. 

Évszámok: 1859 (csata Solferinónál), 1861-1865 (polgárháború 

az Egyesült Államokban), 1871 (a Német Császárság létrejötte). 

 

Tematikai egység 
Önkényuralom és kiegyezés. A dualizmus kora 

Magyarországon 

Órakeret 

12 óra 

+1 óra 

Össz:13 

Előzetes tudás 

A forradalom és a szabadságharc történetének ismerete. A 

magyar polgári átalakulás elhelyezése időben és térben, a 

XIX. századi Európa viszonyai közepette. Iskolai 

megemlékezések: az aradi vértanúk emléknapja. 

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló felismeri az uralkodói önkényt, és tudatosulnak 

benne a zsarnoki intézkedések hátrányai. A nemzetek közötti 

szembenállás feloldásaként felismeri és elfogadja a kölcsönös 

engedményeken alapuló megegyezés (kiegyezés) jelentőségét. 

Megismeri és megbecsüli a békés országépítő munka 

eredményeit, értékeit. 

Megismeri a magyar történelem főbb csomópontjait, 

kiemelkedő gazdasági és társadalmi folyamatait, fontosabb 

történéseit a XIX. század második feléből. Megérti, hogy az 

adott lehetőségek minél teljesebb körű kihasználása európai 
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összehasonlításban is jelentős előrelépést hozott. Képes 

elemezni a korszak eredményeit, összehasonlítva a korábbi 

magyarországi fejlődés ütemével, illetve a korabeli európai 

viszonyokkal. Értékelése egy-egy jeles politikus, személyiség 

munkásságát. 

Témák Fejlesztési 

követelmények 

Kapcsolódási pontok  

Magyarország az 

önkényuralom éveiben. 

 

A kiegyezés; Deák 

Ferenc szerepe 

létrejöttében. Az új 

dualista állam. 

Államférfiak. 

Egyezmények, 

szövetségek. 

Információfeldolgozás 

képességének fejlesztése 

Magyarország gazdasági, 

társadalmi és kulturális 

fejlődése. 

Népek egymásra hatása, 

együttélése. 

 

Budapest világváros. 

Urbanizáció. 

 

Az Osztrák-Magyar 

Monarchia együtt élő 

népei. A nemzetiségek 

helyzete. 

Kisebbség, többség, 

nemzetiségek. 

 

A millenniumi 

ünnepségek. Hazánk a 

XX. század elején. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Az adatok oszlop- és 

kördiagramokban 

történőfeldolgozása.(Pl. 

a korszak gazdasági 

fejlődésének jellemzői.) 

– Ismeretszerzés írásos és 

képi forrásokból. (Pl. 

tájékozódás Budapest 

XIX. századi történelmi 

emlékeiről.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Érvek és ellenérvek 

gyűjtése a kiegyezésről. 

(Pl. vita arról, hogy ez 

a lépés az ország 

megmentésének vagy 

elárulásának 

tekinthető-e.) 

– Beszámoló a 

millenniumi 

eseményekről a kor 

fény- és árnyoldalait is 

bemutatva. 

 

Kommunikáció: 

– A dualista rendszer 

államszerkezeti 

ábrájának elkészítése, 

és magyarázata. 

– A kiegyezésben 

főszerepet játszó 

személyiség portréjának 

bemutatása (pl. Deák 

Ferenc, Eötvös József, 

Ferenc József). 

 

Tájékozódás térben és 

időben: 

– Földrajzi, néprajzi (pl. 

honismereti) és 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

Arany János: A walesi 

bárdok; Molnár Ferenc: A 

Pál utcai fiúk. 

 

Vizuális kultúra:  

A magyar 

történetifestészet példái. 

A századforduló magyar 

építészeti emlékei és 

legismertebb festői (Pl. 

Rippl-Rónai József, 

Csontváry Kosztka 

Tivadar). 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

A családok eltérő 

helyzete, életszínvonala a 

XIX. század végén. 
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történelmi térképek 

összevetése. 

– Budapest fejlődésének 

nyomon követése (pl. 

korabeli és mai 

térképek alapján). 

Értelmező 

kulcsfogalom 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi forrás, 

tény és bizonyíték, jelentőség. 

 

Tartalmi 

kulcsfogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, migráció, életmód, város, nemzet, 

nemzetiség, gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, 

termelés, erőforrások, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, 

pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, politika, állam, 

államforma, államszervezet, önkényuralom, hatalmi ág, 

parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, vallás. 

 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak:passzív ellenállás, kiegyezés, közös ügyek, dualizmus, 

millennium, agrárország,emigráció, amnesztia. 

Személyek: Deák Ferenc, I. Ferenc József, gróf Andrássy Gyula, 

báró Eötvös József, Kandó Kálmán, Bánki Donát. 

Topográfia: Osztrák-Magyar Monarchia, Budapest. 

Évszámok: 1867 (a kiegyezés), 1896 (a millenniumi ünnepségek). 

 

 

 

Tematikai 

egység 

A nagyhatalmak versengése és az első 

világháború 

Óraker

et 8 óra 

+1 óra 

Össz:9  

Előzetes tudás 

A XIX. századról szóló olvasmányok, filmek, képek. A 

nemzetállamok kialakulása Európában, mely folyamat 

konfliktusokhoz vezet. 

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló felismeri az emberi élet értékeit kiélezett történelmi 

helyzetben, elutasítja a háború pusztításait, megérteti, 

elfogadja, sőt feladatának érzi a hősi halottak emlékének 

ápolását, felismeri a békés életviszonyok jelentőségét. 

Megismeri az első világháborúhoz vezető történelmi 

folyamatokat, benne a szövetségkötéseket. A téma hazai 

vonatkozásaihoz ismereteket merít önállógyűjtő- és 

kutatómunkával. Képes önállóan tájékozódni, a katonai 

eseményeket nyomon követni a térképen. Tudatosul benne, 

hogy Európa történelmének addigi legvéresebb időszaka az 

első világháború volt. 

 

Témák 
Fejlesztési 

követelmények 
Kapcsolódási pontok 

 

A gyarmatbirodalmak 

kialakulása. Élet a 

gyarmatokon. 

 

Az első világháború 

kirobbanása. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Jegyzetek készítése 

Európa 

nagyhatalmainak 

vezetőiről. (Pl. II. 

Földrajz: 

Európa, és benne a 

Balkán helye a mai 

földrajzi térképeken. 

 

Kémia: 
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Tömegek és gépek 

háborúja. 

Békék, háborúk, 

hadviselés. 

Térbeli és időbeli 

tájékozódó képesség 

fejlesztése 

Magyarok az első 

világháborúban. 

 

A háború 

következményei 

Oroszországban, Lenin 

és a bolsevikok 

hatalomra kerülése. 

 

Az Egyesült Államok 

belépése és az antant 

győzelme a 

világháborúban. 

Történelemformáló 

eszmék. 

Vilmos, Ferenc József, 

II. Miklós). 

– Ismeretszerzés a XIX. 

század végi 

nagyhatalmakról az 

internetről. 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Érvek gyűjtése (pl. a 

háború törvényszerű 

kitörése, illetve annak 

elkerülhetősége 

mellett). 

 

Kommunikáció: 

– Grafikonok, 

táblázatok elemzése, 

készítése az első 

világháború 

legfontosabb adatairól. 

– Vita. (Pl. A 

politikusok szerepe és 

felelőssége az első 

világháború 

kirobbantásában.) 

 

Tájékozódás térben és 

időben: 

– A történelmi tér 

időbeli változásai. (Pl. 

a határok 

újrarajzolása a 

háború után)  

– Vaktérképek 

készítése. (Pl. 

frontvonalak 

berajzolása.) 

– Az események 

ábrázolása 

időszalagon. 

Vegyi fegyverek kémiai 

alapjai. 

 

Ének-zene: 

Katonanóták archív 

felvételekről. 

 

Vizuális kultúra: 

Korabeli fotók, albumok; 

részletek a Magyar 

évszázadokcímű 

tévésorozatból. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

Játékfilmek részletei (Pl. 

Jean Renoir: A nagy 

ábránd; Stanley Kubrick: 

A dicsőség ösvényei; 

Delbert Mann: Nyugaton 

a helyzet változatlan stb.) 

 

Informatika: 

Adatok gyűjtése 

történelmi eseményekről 

és személyekről az 

interneten. 

+1 óra 

Értelmező 

kulcsfogalo

m 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi forrás, tény és 

bizonyíték, interpretáció, jelentőség, történelmi nézőpont. 

 

Tartalmi 

kulcsfogalo

m 

Társadalom, társadalmi csoport, életmód, város, nemzet, 

nemzetiség, gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági 

rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági teljesítmény, politika, 

állam, államforma, államszervezet, birodalom, szuverenitás, 

háború, hadsereg. 

 Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak:villámháború, állásháború/állóháború, bolsevik, 

szovjet, hátország, kétfrontos háború. 

Személyek: II. Vilmos, Lenin, Wilson, II. Miklós. 

Topográfia: Szerbia, Szarajevó, Pétervár, Oroszország. 

Évszámok: 1914. július 28. (a világháború kirobbanása), 1914-

1918 (az első világháború), 1917 (az oroszországi forradalom és 

a bolsevik hatalomátvétel). 

 

 

 

Tematikai 

egység 
Európa és a világ a két háború között 

Óraker

et 11 

óra 

+1 óra 

Össz:1

2 

Előzetes tudás 

A XIX. század nagyhatalmainak ellentétei, a gyarmatosítás 

alakulása az előző évfolyam tanulmányai alapján. Az első 

világháború nagy csatái, új fegyverei, és a világégés 

következményei. 

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló felismeri, hogy a háborút lezáró békéket kizárólag a 

győztesek érdekeinek megfelelően kötik meg. Felismeri a 

háború és a válságok következményeként a szélsőséges 

politikai erők befolyásának növekedésének és hatalomra 

jutásának veszélyeit, azonosítja a modern diktatórikus 

rendszerek jellemzőit, és elítéli azokat. 

Megismeri a háború utáni rendezést és következményeit. 

Képes nyomon követni térképen a területi változásokat. 

Megérti a történelmi összefüggéseket, egyszerűbb háborús 

forrásokat képes elemezni. Felismeri, hogy a két világháború 

közötti időszak a demokráciák és diktatúrák közti vetélkedés 

jegyében telt el. 

 

Témák Fejlesztési 

követelmények 

Kapcsolódási pontok  

A Párizs környéki békék. 

Európa új arca. 

 

A kommunista diktatúra 

a Szovjetunióban Sztálin, 

a diktátor. A GULAG 

rendszere. 

Birodalmak. 

Kritikai gondolkodás 

fejlesztése 

 

A gazdasági világválság 

az Egyesült Államokban 

és Európában. 

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Ismeretek szerzése a 

békekötés 

dokumentumaiból (pl. 

új országhatárok). 

– Statisztikák 

összevetése (pl. az 

európai nagyhatalmak 

és gyarmataik 

területük, népességük, 

ásványkincseik 

alapján). 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Feltevések 

megfogalmazása a 

Földrajz: 

Kelet- és Közép-Európa 

térképe. 

 

Vizuális kultúra: 

Dokumentum- és 

játékfilmek, fotók, 

albumok. Játékfilmek (pl. 

Chaplin: Modern idők, A 

diktátor), rajzfilmek (pl. 

Miki egér), Walt Disney 

stúdiója (pl. Hófehérke és 

a hét törpe). 

Építészek (pl. W. 

Gropius, F. L. Wright, Le 

Corbusier), szobrászok 

(pl. H. Moore) és festők 
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Nemzetiszocializmus 

Németországban, Hitler a 

diktátor. 

 

A náci terjeszkedés 

kezdetei Európában. 

számunkra 

igazságtalan békéről. 

– Az első világháború 

utáni békék történelmi 

következményei, és az 

abból eredő újabb 

konfliktusok 

felismerése. 

– Többféleképpen 

értelmezhető szövegek 

és képi 

dokumentumok 

elemzése. 

 

Kommunikáció: 

– A gazdasági 

világválság 

magyarázata, 

összehasonlítása 

napjaink gazdasági 

folyamataival. 

– Diagramok készítése 

(pl. termelési és 

munkanélküliségi 

adatokból). 

 

Tájékozódás térben és 

időben: 

– Az események és az 

évszámok elhelyezése 

a térképen. 

(pl. H. Matisse, P. 

Picasso, M. Duchamp, 

M. Chagall, S. Dali). 

 

Ének-zene: 

Neoklasszicizmus (pl. 

Stravinsky: Purcinella). 

Értelmező 

kulcsfogalo

m 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, interpretáció, 

történelmi nézőpont. 

 

Tartalmi 

kulcsfogalo

m 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 

erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági 

teljesítmény, gazdasági válság, politika, állam, államforma, 

államszervezet, egyeduralom, demokrácia, parlamentarizmus, 

diktatúra, közigazgatás, birodalom, szuverenitás. 

 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak:békediktátum, kommunizmus, GULAG, személyi 

kultusz, fasizmus, nemzetiszocializmus, kisantant, 

proletárdiktatúra, tőzsde, részvény, gazdasági válság. 

Személyek: Clemenceau, Sztálin, Roosevelt, Mussolini, Hitler. 

Topográfia: Szovjetunió, New York. 
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Évszámok: 1918. november 11. (az első világháború vége), 1922 

(a Szovjetunió megalakulása), 1929-1933 (a nagy gazdasági 

világválság), 1933 (Hitler hatalomra kerülése). 

 

 

Tematikai 

egység 

Magyarország a két világháború 

között 

Órakeret 

14 óra 

+2 óra 

Össz:16 

 

Előzetes tudás 

A dualizmus korának Magyarországa. Korábbi 

olvasmányok a trianoni békediktátumról és a 

trianoni Magyarországról. Iskolai 

megemlékezések: a nemzeti összetartozás 

napja. 

  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló azonosítja nemzeti önvédelem és az 

önfeladás közötti különbséget, felismeri a 

politikai kalandorság jellemzőit és 

következményeit. Tudatosul benne a trianoni 

békediktátum és országcsonkítás 

igazságtalansága, és nemzeti sorstragédiaként 

éli meg azt. Megérti, hogy egy-egy nemzet 

érdekérvényesítése legtöbbször egy másik 

nemzet kárára történik, így a vesztes fél ezt 

nem egyszer végzetes katasztrófaként éli meg. 

Az ismeretek, információk, érvek, ellenérvek 

egymással szembe- és egymás mellé állításával 

önálló véleményt alkot az adott korszakról. 

Ezek alapján a korszak és szereplői 

tevékenységének kiegyensúlyozottan értékeli, 

elismerve azok eredményeit, de nem 

elhallgatva bűneit sem. Felismeri, hogy a két 

háború közötti magyar politikát döntően a 

trianoni döntésre választ adó revízió határozta 

meg. Képes térképen bemutatni a Trianont 

követő területi változásokat, majd a revíziók 

ideiglenes eredményeit. 

  

Témák 
Fejlesztési 

követelmények 

 
Kapcsolódási pontok 

 

Az őszirózsás 

forradalom és a 

tanácsköztársaság 

okai, 

következményei. 

 

A trianoni 

békediktátum, 

országvesztés és a 

Horthy-korszak 

kezdete. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Információk 

gyűjtése, 

grafikonokból, 

táblázatokból, 

szöveges 

forrásokból (pl. 

aMagyarországra 

nehezedő háború 

utáni terhekről). 

 Biológia-egészségtan: 

Szent-Györgyi Albert 

izolálja a C-vitamint. 

 

Ének-zene: 

Kodály Zoltán és 

Bartók Béla 

zeneszerzői 

jelentősége. 

 

Vizuális kultúra: 

 

 

 

 

 

 

 

+1 óra 
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Állampolgári 

kompetenciák 

fejlesztése 

A Horthy korszak 

jellegzetességei. 

 

A kultúra, a 

művelődés a Horthy-

korszakban.  

Gyermekek nevelése, 

oktatása. 

 

A határon túli 

magyarság sorsa a 

két világháború 

között. 

Szóbeli 

kifejezőkészség 

fejlesztése 

A revíziós politika 

első sikerei. 

 Korabeli képi 

információforrások 

feldolgozása (pl. 

plakátok, 

képeslapok, 

újságillusztrációk). 

 A kor helyi és 

lakóhely környéki 

építészeti 

emlékeinek 

felkeresése. 

 

Kritikai gondolkodás: 

 Az 1918–1920 

közötti folyamatok 

értelmezése. 

 

Kommunikáció: 

 Saját vélemények 

megfogalmazása 

történelmi 

helyzetekről (pl. a 

király nélküli 

Magyar 

Királyságról). 

 Információk 

gyűjtése, elemzése, 

érvek, ellenérvek 

felsorakoztatása (pl. 

a trianoni 

békediktátummal 

kapcsolatban). 

 

Tájékozódás térben és 

időben: 

 A revízió 

határmódosításainak 

nyomon követése, 

térképek és 

táblázatok 

segítségével. 

Aba-Novák Vilmos: 

Hősök kapujának 

freskói Szegeden, 

Derkovits Gyula: 

Dózsa-sorozata. 

 

 

 

 

 

 

 

+1 óra 

Értelmező 

kulcsfogalom 

 Ok és következmény, tény és bizonyíték, interpretáció, 

történelmi nézőpont. 

 

Tartalmi 

kulcsfogalom 

 Társadalom, társadalmi csoport, identitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó 

réteg, életmód, város, nemzet, nemzetiség. 
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Fogalmak, 

adatok 

 Fogalmak: őszirózsás forradalom, tanácsköztársaság, 

vörösterror, fehérterror, kormányzó, numerus clausus, 

konszolidáció, revízió, zsidótörvény. 

Személyek: Károlyi Mihály, Kun Béla, Horthy Miklós, 

Bethlen István, Teleki Pál. 

Topográfia: Csehszlovákia, Jugoszlávia, Románia. 

Évszámok: 1918. október vége (az őszirózsás 

forradalom), 1919. március (a Magyarországi 

Tanácsköztársaság kikiáltása), 1920. március (Horthy 

kormányzóvá választása), 1920. június 4. (Trianon), 

1938 (az első bécsi döntés), 1940 (a második bécsi 

döntés). 

 

 

 

Tematikai 

egység 
A második világháború Órakeret 12 óra 

+ 1 

óra 

Össz: 

13 

Előzetes tudás 

Az újabb háborúhoz vezető út. Események, társadalmi és 

kulturális törekvések, gazdasági törések a XX. század első 

felében. Iskolai megemlékezések: a holokauszt emléknapja. 

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló felismeri a társadalmi kirekesztés különböző formáit, 

elutasítja az ún. fajelméletet, felismerve annak 

következményeit. Tudatosulnak benne a hátországot sem 

kímélő háborús pusztítások. A frontkatonák és a civil lakosság 

személyes sorsán keresztül felismeri a háború 

kegyetlenségének és a hősi helytállás kettősségét. 

Megismeri az emberiség legnagyobb háborújának fontosabb 

eseményeit, és önálló véleményt alkot azokról. A korszak 

tanulmányozása során erősödik benne a társadalmi 

igazságosság iránti igény, az emberi jogok és a demokratikus 

intézményrendszerek tiszteletének fejlesztése, valamint a béke 

megőrzése fontosságának belátása. Tudatosulnak benne azok 

az okoknak, amelyek a pusztító háborúhoz vezettek, és 

melynek része a népirtás és a holokauszt. Képes önálló 

tudásbővítésre az iskolán kívül szerzett ismeretek (pl. filmek) 

felhasználásával. Ismeri és (pl. időszalagon, rendszerező 

táblán) ábrázolni tudja a háború fontosabb történései 

időrendjét, képes a térképen az egyidejűleg több fronton (és 

földrészen) is zajló események nyomon követésére. 

Tájékozott a háború fontosabb szereplőiről, megfelelően 

értékelve a tevékenységüket. 

 

Témák 
Fejlesztési 

követelmények 
Kapcsolódási pontok 

 

A második 

világháború kezdete 

és első évei. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Írásos források, 

eredeti fotók és 

Magyar nyelv és irodalom: 

Radnóti Miklós: Nem 

tudhatom. 
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A Szovjetunió német 

megtámadása. 

Koalíciók létrejötte. 

A totális háború. 

Békék, háborúk, 

hadviselés. 

 

Fordulat a 

világháború 

menetében. 

Magyarország hadba 

lépésétől a német 

megszállásig. 

Időbeli és térbeli 

tájékozódó képesség 

fejlesztése 

A hátország 

szenvedései. Népirtás 

a második 

világháborúban, a 

holokauszt. 

 

A második front 

megnyitásától a 

világháború végéig. 

A jaltai és a potsdami 

konferencia. 

 

Magyarország német 

megszállása. A 

holokauszt 

Magyarországon. 

Szálasi és a nyilasok 

rémuralma. Szovjet 

felszabadítás és 

megszállás. 

dokumentumfilmek 

feldolgozása (pl. a 

háború 

kirobbanásával 

kapcsolatban). 

– Önálló 

ismeretszerzés, majd 

beszámoló filmek 

alapján (pl. Ryan 

közlegény 

megmentése, 

Schindler listája, A 

bukás). 

– Diagramok készítése, 

értelmezése (pl. a 

háborús erőviszonyok 

ábrázolása). 

– Haditechnikai 

eszközök 

megismerése. 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Magyarázat arra, 

hogy hazánkat 

földrajzi helyzete és 

revíziós politikája 

hogyan sodorta bele a 

háborúba. 

– Vita, elemzések, 

kiselőadások tartása a 

Horthy-korszak 

revíziós politikájával 

kapcsolatban. 

– Háborús 

háttérintézmények 

(pl. hátország, 

hírszerzés, 

koncentrációs tábor, 

GULAG) 

összehasonlítása. 

 

Kommunikáció: 

– Fegyverek, katonai 

eszközök és 

felszerelések 

bemutatása (pl. 

repülők, harckocsik, 

gépfegyverek, 

öltözetek). 

 

Vizuális kultúra: 

Eredeti fotók, háborús 

albumok. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

Dokumentumfilmek (pl. a 

második világháború nagy 

csatái), játékfilmek (pl. 

Andrzej Wajda: Katyń; 

Michael Bay: Pearl Harbor – 

Égi háború; Joseph 

Vilsmaier:Sztálingrád;Andrzej 

Wajda: Csatorna; Ken 

Annikin: A leghosszabb nap; A 

halál ötven órája; Rob Green: 

A bunker). 

 

 

 

 

 

 

 

 

+1 óra 
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– Kiselőadások tartása, 

olvasmányok, filmek, 

elbeszélések alapján. 

– Érvek, ellenérvek 

egy-egy vitára okot 

adó eseményről. (Pl. 

Pearl Harbor 

megtámadása; a 

partraszállás.) 

 

Tájékozódás térben és 

időben: 

– A főbb háborús 

események időrendbe 

állítása térségenként, 

frontonként. 

– Térképek elemzése, a 

folyamatok 

összefüggéseinek 

megértése, 

távolságok, területek 

becslése. 

– Egyszerű stratégiai 

térképek és 

csatatérképek 

készítése. 

Értelmező 

kulcsfogalom 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi 

forrás, interpretáció, történelmi nézőpont. 

 

Tartalmi 

kulcsfogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, népességfogyás, migráció, 

életmód, gazdaság, termelés, erőforrás, gazdasági kapcsolat, 

gazdasági teljesítmény, kereskedelem, politika, állam, 

államforma, államszervezet, diktatúra, birodalom, emberi jog, 

polgárjog, vallásüldözés. 

 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak:tengelyhatalmak, furcsa háború, hadigazdaság, totális 

háború, zsidóüldözés, holokauszt, gettó, deportálás, partizán. 

Személyek: Churchill, Kállay Miklós, Szálasi Ferenc. 

Topográfia: Lengyelország, Sztálingrád, Don-kanyar, 

Normandia, Auschwitz, Berlin, Jalta, Hirosima. 

Évszámok: 1939. szeptember 1. (a második világháború 

kirobbanása), 1941. június 22. (Németország megtámadja a 

Szovjetuniót), 1941. június 27. (Magyarország hadba lépése), 

1941. december 7. (Pearl Harbor, az Egyesült Államok hadba 

lépése), (1943. január (a doni katasztrófa), 1943. február eleje (a 

sztálingrádi csata vége), 1944. március 19. (Magyarország német 

megszállása), 1944. június 6. (a normandiai partraszállás,), 1944. 

október 15-16. (Horthy kiugrási kísérlete, Szálasi 

hatalomátvétele), 1945. április (a háború vége Magyarországon), 

 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 

1945. május 9. (Európában befejeződik a háború), 1945. 

szeptember 2. (Japán kapitulációja). 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. osztály  IDEGEN NYELV 

ANGOL 

 

 

Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel 

(KER), a tanulók idegen 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 idegennyelv-oktatás 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 mindennapi nyelvhasználatban, ezért a nyelvtanulásban is fontos szerepet játszanak a 

szövegértelmezési és szövegalkotási stratégiák. A recepció során a nyelvhasználó, illetve a 

nyelvtanuló észleli az írott vagy hallott szöveget, azonosítja mint számára lényegeset, felfogja 

mint nyelvi egységet, és összefüggésében értelmezi. A produkció során megtervezi és szóban 

vagy írásban létrehozza a közlendőjét tartalmazó szöveget. 

A sikeres kommunikáció érdekében a tanulóknak meg kell ismerniük és használniuk kell 

azokat a nyelvi eszközöket, amelyekből, és amelyekkel helyesen megformált, értelmes 

mondanivaló alakítható ki. Tisztában kell lenniük a mondanivaló szerveződésének, 

szerkesztésének elveivel, hogy koherens nyelvi egységgé formálhassák közlendőjüket. 

Ismerniük kell azokat az eszközöket és forgatókönyveket, amelyekkel sikeresen megoldhatók 

a különféle kommunikációs helyzetek. Fel kell ismerniük, 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.  

A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg autentikus, 

a feladatvégzés szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a tanulók maguk is 

viszonylag könnyen 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. 

Az idegen nyelvű kommunikáció során meghatározó jelentőségű a nyelvekkel, a 

nyelvtanulással és az idegen nyelveket beszélő emberekkel és a más kultúrákkal kapcsolatos 
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pozitív attitűd, ami magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, 

kultúrák közötti kommunikáció iránti nyitottságot.  

A nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a NAT hangsúlyozza a tantárgyközi integráció 

jelentőségét. Fontos, hogy a tanulók az idegen nyelv tanulása során építeni tudjanak más 

tantárgyak keretében szerzett ismereteikre és személyes tapasztalataikra is. Ugyanakkor az 

idegen nyelvvel való foglalkozás olyan ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagíthatja a 

tanulókat, amelyeket más tantárgyak keretében is hasznosítani tudnak.  

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.  

A NAT bizonyos képzési szakaszokra meghatározza a minden tanuló számára kötelező 

minimumszinteket, emellett kitér az emelt szintű képzésben részesülő tanulókkal szemben 

támasztott követelményekre is. A közműveltségi elemeket a tantárgy egyedi jellemzői miatt a 

NAT-ban azok a nyelvi szintek és kompetenciák testesítik meg, amelyeket a nemzetközi 

gyakorlatban és az érettségi követelményrendszerben mérceként használt Közös európai 

referenciakeret (KER)határoz meg. A nyelvi kompetenciák komplex fejlesztéséhez az ajánlott 

témakörök kínálnak kontextust. A NAT által az egyes képzési szakaszokra minimumként 

meghatározott nyelvi szintek a következők: 

 

 
4. évfolyam, 

minimumszint 

8. évfolyam, 

minimumszint 

12. évfolyam, 

minimumszint 

Első idegen nyelv 
KER-szintben nem 

megadható 
A2 B1 

Második idegen 

nyelv 
– – A2  

A kerettanterv az elérendő célokat és nyelvi szinteket kétéves képzési szakaszokra bontva 

határozza meg. Ez alól csupán az általános iskola 4. évfolyama kivétel, mert ezen az 

évfolyamon kezdődik a kötelező idegennyelv-oktatás, így a képzési szakasz csak egy tanévet 

ölel fel. 

 

 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam 

Első idegen 

nyelv 

KER-

szintben nem 

megadható 

A1 A2 B1 mínusz B1 

Második 

idegen nyelv 
– – – A1 A2 

 

Az idegen nyelvi kerettanterv a KER-ben leírt készségek alapján határozza meg a nyelvtanulás 

fejlesztési egységeit, ezek a hallott és olvasott szöveg értése, a szóbeli interakció, az összefüggő 

beszéd és az íráskészség. A KER-ben meghatározott nyelvi szintek és kompetenciák azonban 

nem mechanikusan, hanem a tanulók életkori sajátosságainak tükrében értelmezve kerültek be 

a kerettantervbe.  

Az idegen 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 idegen nyelv tanulásába, és fordítva, 

az idegen nyelv tanulása során elsajátított kompetenciák hasznosak az anyanyelvi 
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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 idegen nyelv tanulása segíthet abban, hogy tudatosabbá 

váljon az anyanyelv 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, ma már számos lehetőség kínálkozik 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 blogolás 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.  

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. 

Külön táblázat tartalmazza az ajánlott 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. 

A 4–8. évfolyamokra vonatkozó ajánlott 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.  

A kerettanterv a 4. évfolyam, majd később a kétéves fejlesztési ciklusok végén a fejlesztési 

egységek céljaiból és tartalmából kiindulva határozza meg a fejlesztés várható eredményét, 

kapcsolódva a szakasz végére előírt KER-szinthez (kivéve a 4. évfolyamot).  

Az általános iskola 5–8. évfolyamán az idegennyelv-tanítás szervesen épül az alsó 

tagozaton elért eredményekre. Az elsődleges cél a tanulók idegen nyelvi kommunikatív 

kompetenciájának továbbfejlesztése, érdeklődésük fenntartása a nyelvek tanulása és a más 

nyelveket beszélő emberek és kultúrájuk megismerése iránt. A nyelvvel való játékos és örömteli 

foglalkozás, a kezdeti sikerek és a motiváló tanári visszajelzés ebben a nyelvtanulási 

szakaszban is segítik a tanulókat, hogy megmaradjon ösztönös tudásvágyuk és tanulási kedvük, 

bátran használják a rendelkezésükre álló nyelvi eszközöket, növekedjen önbizalmuk, fejlődjön 

önismeretük és önértékelésük. Mindez elengedhetetlen a nyelvtanulás hosszú távú 

eredményessége szempontjából. 
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A tanulók az 5–8. évfolyamon minimálisan heti 3 órában tanulják az idegen nyelvet. A 

fejlesztés várható eredménye a 6. évfolyam végén a KER szerinti A1 szint, a 8. évfolyam végén 

az A2 szint. A középfokú oktatás erre a kimeneti szintre épít.  

 

 

 

 

 

 

7. évfolyam 

 

A 7–8. évfolyamon idegen nyelvet tanuló diákok A1 szintű nyelvtudással lépnek be a további 

nyelvtanulási folyamatba. Ez a Közös európai referenciakeret (KER) megfogalmazásában azt 

jelenti, hogy „alapszintű” és ezen belül „minimumszintű” nyelvismerettel rendelkeznek. Az 

előző fejlesztési szakaszokban, elsősorban osztálytermi keretek között, már számos olyan 

helyzetben kipróbálták magukat, amelyekben bizonyos feladatok megoldásához 

elengedhetetlenül szükségük volt a nyelvismeretre. Tisztában vannak azzal, hogy személyes 

boldogulásuk egyik fontos feltétele a használható nyelvtudás. Megismerkedtek különféle 

hallott és olvasott célnyelvi szövegekkel, fejlődött a beszédkészségük, és megtanulták, hogyan 

tudják az írást az idegen nyelv tanulásának szolgálatába állítani és egyszerű formában az 

önkifejezés eszközeként használni. A feldolgozott tartalmak révén bepillantottak egy idegen 

kultúrába, és lehetőségük nyílt azt összevetni a magyarral. A nyelvtanulás során kapott pozitív 

visszajelzések önbizalmat adtak nekik, és néhány alapvető nyelvtanulási stratégia 

elsajátításával megtették az első lépéseket az önálló nyelvtanulóvá válás útján. 

A 7–8. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók idegen nyelvi 

kommunikatív kompetenciájának fejlesztése. Ez továbbra is szoros kölcsönhatásban történik az 

adott életkori szakaszra megfogalmazott nevelési célokkal, és más kulcskompetenciák 

fejlesztésével, elsősorban az anyanyelvi kommunikáció, a szociális kompetencia, az esztétikai-

művészeti tudatosság és kifejezőképesség, valamint a hatékony, önálló tanulás területén. Egyre 

nagyobb szerepet kap a digitális kompetencia. A tanulás tartalmai révén további kapcsolódási 

pontok alakulnak ki a természettudományos és technikai kompetencia, valamint a 

munkaformák révén a kezdeményezőképesség fejlesztésével.  

A nyelvi készségek fejlesztése komplex módon történik, úgy, ahogy azok a valós 

kommunikációs helyzetekben természetes módon összekapcsolódnak. A tanulók egyre több 

autentikus szövegfajtával ismerkednek meg, bővül a szókincsük, szélesedik nyelvtani 

ismereteik köre, egyre magabiztosabban tudják megvalósítani beszédszándékaikat. Amellett, 

hogy az új nyelvtani szerkezetekkel a korábbi fejlesztési szakaszokhoz hasonlóan továbbra is 

kontextusba ágyazva ismerkednek meg, egyre jobban érdeklik őket a nyelvben előforduló 

szabályszerűségek és az anyanyelvükhöz hasonló vagy attól eltérő nyelvtani jelenségek. A 

helyes nyelvhasználatban segítik őket azok a nyelvtani szabályok, amelyeket ők maguk 

fedeznek fel és fogalmaznak meg. Ugyancsak hathatós segítséget jelent számukra, ha 

gyakorlatot szereznek az önértékelés és a társértékelés módszereinek alkalmazásában, sikeres 

próbálkozásaik tudatosításában és hibáik felismerésében, önálló javításában. A helyes 

nyelvhasználat elsajátításában változatlanul nagy szerepe van a nyelvi input minőségének és 

mennyiségének, valamint a tanulói megnyilatkozások esetében a pozitív tanári visszajelzésnek.  

A korábbi témakörök a 7–8. évfolyamon tovább bővülnek és mélyülnek azáltal, hogy a 

tanulók érdeklődése és igényei szerint új szempontokból kerülnek feldolgozásra. Ezek és az 

újonnan feldolgozásra kerülő témák is összhangban állnak a NAT-ban más műveltségi 

területeinek tartalmaival, és lehetővé teszik a tanulók számára, hogy a nyelv eszközével 

alaposabban, árnyaltabban megismerjék szűkebb és tágabb környezetüket. A nyelvtanulás iránti 
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motiváció fenntartása szempontjából meghatározó jelentősége van a témák gondos 

megválasztásának, és annak, hogy a tanulók kívánságára időről-időre olyan témák is 

feldolgozásra kerüljenek, amelyek aktuálisan érdeklik, foglalkoztatják őket. A tanulási kedvet 

fokozza, ha a tanulók változatos munkaformák, értelmes tevékenységek és érdekes, kihívást 

jelentő feladatok keretében fejleszthetik nyelvtudásukat.  

Ebben a fejlesztési szakaszban tovább bővül azoknak a nyelvtanulási stratégiáknak a 

köre, amelyeket a tanulók megismernek és alkalmaznak a nyelvórákon. Ezek fokozatos 

elsajátítása lehetővé teszi számukra, hogy az iskolán kívül is egyre inkább hasznosítsák, 

fejlesszék nyelvtudásukat.  

A fejlesztési szakasz célja, hogy a tanulók a 8. évfolyam végére elérjék a KER szerinti 

A2 szintet. 

 

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 

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. 

A fejlesztés tartalma 

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

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

tanulótársakkal, célnyelvi országokból érkező személyekkel folytatott rövid párbeszédek, 

tanári beszéd, interaktív feladatok. 

 

 

 

 

Fejlesztésiegység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 
A1 nyelvi szint, azaz egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt 

beszédfordulatokkal folytatott kommunikáció. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Egyszerű és közvetlen információcserét igénylő feladatokban 

kommunikáció ismert témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel, 

begyakorolt beszédfordulatokkal; 

kérdésfeltevés kiszámítható, mindennapi helyzetekben, 

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.  

Egyszerű, tényszerű információk megszerzése és továbbadása. 

Vélemény, gondolat, érzés kifejezése, illetve ezekre való rákérdezés egyszerű nyelvi 

eszközökkel. 

Ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez vagy osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó, 

egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdések feltevése, kérések, felszólítások 

megfogalmazása, illetve az azokra történő válaszadás. 

Részvétel ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó rövid párbeszédben, 

beszélgetésben.  

A célnyelv tudatos használata a tanórai tevékenységek során, spontán kommunikálás 

strukturált, 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 

alkalmazása, illetve szükség esetén a saját mondanivaló átfogalmazása, egyszerűsítése, 

pontosítása a kommunikáció fenntartása érdekében. 

Néhány egyszerű, a beszélgetés strukturálása szempontjából fontos elem megismerése és 

alkalmazása (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 
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Rövid párbeszédek, egyszerű társalgás, szerepjátékok, dramatizált jelenetek, kérdések, 

felszólítások, kérések, információ hiányán, illetve különbözőségén, véleménykülönbségen 

alapuló szövegek, spontán megnyilvánulások. 

 

 

 

 

 

 

Fejlesztésiegység Összefüggő beszéd 

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

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Rövid, de egyre bővülő szókincs, egyszerű beszédfordulatok 

alkalmazásával, összefüggő beszéd saját magáról és közvetlen 

környezetéről;  

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. 

A fejlesztés tartalma 

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi elemekkel megfogalmazott szöveg elmondása 

ismert témákról, felkészülés után. 

Történet elmesélése, élménybeszámoló, előre megírt szerep eljátszása egyszerű nyelvtani 

szerkezetekkel, mondatfajtákkal. 

Minta alapján összefüggő szöveg alkotása; szavak, szócsoportok, cselekvéssorok 

összekapcsolása 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 

normához közelítő kiejtés gyakorlása. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid történetek, élménybeszámolók, szerepek, leírások (pl. képleírás, tanulói munka 

bemutatása), előadás, prezentáció, témakifejtés. 

 

 

Fejlesztésiegység Olvasott szöveg értése 
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Előzetes tudás 
A1 nyelvi szint, azaz közös feldolgozást követően egyszerű olvasott 

szövegek lényegének, tartalmának megértése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az ismerős témákról szóló rövid szövegek megértése;  

az alapvető információk megtalálása az egyszerű, hétköznapi 

szövegekben; 

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, 

képregények, egyszerű üzenetek, képeslapok, feliratok, étlap, menetrend, egyszerű biztonsági 

előírások, magánlevelek. 

 

 

Fejlesztésiegység 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 

interakciókban; 

gondolatok kifejezése egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt 

mondatsorokban; 

a nyelvismeret kreatívan alkalmazása egyszerű szövegek írására az 

őt érdeklő, ismert témákról; 

az alapvető írásbeli műfajok sajátos szerkezeti és stílusjegyeinek 

felismerése és követése. 
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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. 

 

 

Ajánlott témakörök 

 

 

 

 

Az 5–6. évfolyamon megismert témakörök a tanulók életkorának megfelelően új szempontból, 

magasabb nyelvi szinten újra feldolgozhatók és bővíthetők, ezért az új témák mellett ezek is 

szerepelnek a táblázatban. 

 

Heti 

óraszám 

Éves óraszám  

(3x36=108) 

90% 10% 

3 97 11 

 

 

Ajánlott témakörök Kapcsolódási pontok Óraszám 

90% 10% 

Család  

Én és a családom. 

Családtagok bemutatása, 

családfa. 

Családi események, közös 

programok. 

Családi ünnepek. 

Családi szokások Angliában. 

 

Erkölcstan: társas kapcsolatok: 

család, otthon; az ember az 

időben: gyermekkor, felnőttkor, 

öregkor. 

 

Hon- és népismeret: családunk 

története 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

családi munkamegosztás. 

8 1 

Otthon  Matematika: tájékozódás a 

térben. 

8 1 
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Lakóhelyiségek, bútorok, 

berendezési tárgyak. 

Lakóhelyem, tágabb 

környezetem. 

Otthonok a célnyelvi országban 

és a nagyvilágban. 

Otthonok Angliában 

 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: család 

és lakóhely. 

 

Hon- és népismeret: az én 

városom, falum. 

Étkezés 

Napi étkezések. 

Kedvenc ételeim, italaim. 

Egészséges táplálkozás. 

Angol étkezési szokások és 

illem. 

 

Biológia-egészségtan: 

táplálkozás. 

 

Kémia: egészséges táplálkozás: a 

zsírok és cukrok szerepe. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

családi munkamegosztás. 

 

Matematika: halmazok, 

diagramok készítése, 

értelmezése, táblázatok olvasása. 

3 2 

Idő, időjárás 

Évszakok és hónapok. 

Időjárás. 

Időjárási rekordok. 

Időjárási jelenségek. 

Természeti katasztrófák. 

Földrajz: éghajlat és lakóhelyek; 

időjárási, éghajlati elemek. 

 

Fizika: természeti katasztrófák. 

6 2 

Öltözködés 

Ruhadarabok.  

Kedvenc ruháim. 

Divat világa. 

Külföldi sztárok öltözéke. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

öltözködés, divat. 

 

Erkölcstan: szokások, társadalmi 

szabályok. 

4 1 

Sport 

Kedvenc sportom. 

Sportok, sportfelszerelések. 

Extrém sportok. 

Sportversenyek, olimpia. 

 

Biológia-egészségtan: az ember 

megismerése és egészsége. 

 

Testnevelés és sport: mozgásos 

játékok, sportversenyek, 

szabályok. 

5  

Iskola, barátok 

Tantárgyaim, tanáraim. 

Osztálytársaim, barátaim. 

Tanórán kívüli közös 

programjaink. 

Iskolai élet Angliában. 

Erkölcstan: társas kapcsolatok: 

barátság, szeretet, tisztelet, 

egymás segítése. 

5 1 

Szabadidő, szórakozás 

Szabadidős tevékenységek, 

kedvenc időtöltésem. 

Testnevelés és sport: sportok. 

 

Ének–zene: zenehallgatás. 

6  
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Internet, interaktív játékok. 

Mozi, színház, zenehallgatás, 

kiállítások. 

Közös időtöltés barátokkal. 

 

Dráma és tánc: színház, 

előadások. 

 

Vizuális kultúra: múzeumok, 

kiállítások. 

 

Informatika: Az információs 

technológián alapuló 

kommunikációs formák, 

médiainformatika. 

Természet, állatok 

Kedvenc állataim. 

Hazánk és más országok, más 

kontinensek élővilága. 

Biológia-egészségtan: a 

természetföldrajzi környezet és 

az élővilág összefüggései. 

 

Földrajz: földrészek és óceánok, 

felszínformák, hazánk természeti 

adottságai; Európán kívüli 

kontinensek, tájak, országok. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

hobbiállatok gondozása. 

5  

Ünnepek és szokások 

Az én ünnepeim.  

Ünnepek itthon és a 

nagyvilágban. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

hétköznapok, ünnepek. 

 

Hon- és népismeret: találkozás a 

múlttal: ünnepeink eredete és 

szokásrendje. 

6  

Város, bevásárlás 

Épületek, utcák. 

Tájékozódás, útbaigazítás. 

Üzletek, bevásárlóközpontok, 

piac. 

Vásárlás. 

Híres városok, nevezetességek. 

 

Matematika: tájékozódás a 

térben, térbeli alakzatok. 

 

Földrajz: országok, városok. 

 

Hon- és népismeret: az én 

városom, falum, a hazai táj, a 

világörökség elemei. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

közlekedés, vásárlás. 

6 1 

Utazás, pihenés 

Vakáció, nyaralás. 

Közlekedési eszközök. 

Utazás belföldön és külföldön. 

Földrajz: tájékozódás a földrajzi 

térben, Európa, Európán kívüli 

kontinensek, tájak, országok. 

 

Biológia-egészségtan: az erdők 

világa. 

 

4  
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Hon- és népismeret: az én 

városom, falum, a hazai táj, a 

világörökség elemei. 

Fantázia és valóság 

Képzeletem világa. 

Utazás a jövőbe. 

Dráma és tánc: dramatikus 

játékok. 

 

Vizuális kultúra: képzeletem 

világa. 

4  

Zene, művészetek 

Kedvenc zeném, együttesem. 

Kedvenc múzeumom. 

Kiállítások, rendezvények, 

koncertek.  

 

Ének–zene: zenehallgatás. 

 

Dráma és tánc: színház, 

előadások. 

 

Vizuális kultúra: múzeumok, 

kiállítások. 

4  

Környezetünk védelme 

Veszélyeztetett állat- és 

növényvilág. 

Szelektív hulladékgyűjtés. 

Környezettudatos viselkedés. 

Környezetvédelem. 

Biológia-egészségtan: környezeti 

rendszerek állapota, védelme, 

fenntarthatósága. 

 

Fizika: energiatermelési 

eljárások. 

 

Földrajz: globális problémák, 

fenntarthatóság, védett hazai és 

nemzetközi természeti értékek 

példái. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

tudatos vásárlás, egészséges 

életmód. 

6 1 

Egészséges életmód 

A rendszeres testedzés. 

Betegségek és megelőzésük. 

Biológia-egészségtan: 

betegségek megelőzése. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

egészséges életmód. 

4  

Múltunk és jövőnk 

Lakóhelyem régen és most. 

Földünk jövője. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

különböző korszakok, globális 

problémák. 

 

Hon- és népismeret: Az én 

világom. Találkozás a múlttal. 

 

Földrajz: településtípusok; 

környezettudatosság, 

környezetvédelem. 

 

Erkölcstan: a munka világa. 

4  
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Technika, életvitel és gyakorlat: 

pályaorientáció: szakmák, 

foglalkozások. 

Média, kommunikáció 

Internet, interaktív játékok, 

közösségi oldalak. 

Infokommunikációs eszközök a 

mindennapokban. 

A média szerepe a 

hétköznapokban. 

Verbális és non verbális 

kommunikáció. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

hírközlés. A média és a 

nyilvánosság szerepe. 

 

Biológia-egészségtan: 

kommunikáció az állatvilágban. 

 

Informatika: az információs 

technológián alapuló 

kommunikációs formák, 

médiainformatika. 

6 1 

Földünk és a világűr 

A naprendszer és a bolygók 

A Nap és a csillagok. 

Utazások az űrben. 

Földrajz: égitestek. 

 

Fizika: a naprendszer 

objektumai, a világűr 

megismerésének eszközei. 

 

Matematika: tájékozódás a 

térben. 

3  

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei 

aciklus végén 

A2 szintű nyelvtudás: 

A tanuló egyszerű hangzó szövegekből kiszűri a lényeget és néhány 

konkrét információt. 

Válaszol a hozzá intézett kérdésekre, sikeresen vesz részt rövid 

beszélgetésekben. 

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazva 

történetet mesél el, valamint leírást ad saját magáról és közvetlen 

környezetéről. 

Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, különböző típusú, egyszerű 

írott szövegekben megtalálja a fontos információkat. 

Összefüggő mondatokat, rövid szöveget ír hétköznapi, őt érintő témákról. 

 

 

 

 

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

 

 
Kezdeményezés és válasz 

Megszólítás Excuse me. Pardon? 
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Köszönés How do you do?  

Good morning. 

Hello Tom. 

Hello, how are you? 

Hi! 

How do you do?  

Good morning. 

Hello Mary. 

Very well, thank you. And how 

about you? 

Hi! 

Elköszönés 

 

 

 

 

Goodbye. 

Bye-bye! 

Good night. 

Take care. 

Goodbye. 

Bye! 

 

Good night. 

Thanks. Bye! 

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. 

Don’t mention it. 

Bemutatkozás, 

bemutatás 

My name is… 

May I/Can I/ Let me introduce 

myself. 

May I/Can/ Let me introduce 

you to Rosy? 

Hello. 

Hi! 

Pleased to meet you. Nice to 

meet you. 

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. 

Gratulációk, 

jókívánságok és arra 

reagálás 

Happy Christmas/New 

year/Birthday! 

Many happy returns (of the day) 

Congratulations! 

 

Happy Christmas /New Year/ 

Birthday! 

Thank you. 

Thank you, the same to you. 

 

Telefon felvétele Chichester, five oh two double 

one eight. 

Hello, this is Mary Brown 

speaking. 

Telefonon 

bemutatkozás 

Hello, this is Mary Smith 

speaking 

 

Megszólítás személyes 

levélben 

Dear John,  

Elbúcsúzás személyes 

levélben 

Best wishes, 

Love (from), 
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Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Öröm, sajnálkozás, 

bánat 

Are you happy about that? 

 

 

 

What do you think of that? 

 

How do you feel about that? 

Great! 

I’m so glad /very happy. 

I’m glad to hear that. 

I’m so pleased that… 

Good for you. 

Congratulations. 

I feel so happy for… 

 

I’m sorry to hear that. 

What a pity. 

Oh, no! 

Oh, dear! 

I feel so sorry for… 

Elégedettség, 

elégedetlenség, 

bosszúság 

What do you think of…? 

Are you pleased with…? 

Are you happy with…? 

Are you satisfied with…? 

That’s fine/nice/not bad. 

That was fine/good/ nice  

I’m quite satisfied with… 

I’m quite happy with… 

I’m quite pleased with… 

 

It’s not good enough. 

That wasn’t very good. 

Csodálkozás Jane has lost her money. 

Tom is twenty. 

This is a book for you.  

How come? 

What a surprise! 

Remény  I hope you’ll have time to 

join me for dinner. 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Véleménykérés, és arra 

reagálás 

What do you think? How do you like 

it? 

I think it is rather 

strange. I like it. 

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 Greek food? 

What do you think of my boyfriend? 

I think it’s great. I don’t 

like it. 

He looks nice. 

Akarat, kívánság: Would you like a bisquit? I’d like an ice-cream, 

please. 

Képesség 

 

Can you speak French? 

Are you able to ride a horse? 

I can understand 

French. 

I am unable to ride a 

horse. 
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Ígéret Will you come and meet me at the 

station? 

Don’t worry, I will. 

I promise to be there at 

five. 

Szándék, kívánság What would you like to do? 

Would you like to have a rest? 

I’d like to see that film 

I’d rather not go out 

tonight. 

Dicséret, kritika It’s great. It’s a good idea. It’s boring. 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

 

Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása 

What is it? 

What’s it in English? 

What is his house like? 

It’s…/ That’s…/ It’s a 

kind of…/It’s used for… 

It’s big and 

comfortable. 

Információkérés, -adás 

 

Are you all right? 

When are the guests coming? 

Yes, I am. 

At 6 p.m. 

Tudás, nemtudás Where is she? I have no idea. 

Egymást követő 

események leírása 

What happened? 

 

First she finished lunch, 

then she phoned her 

friend and finally they 

all met at the cinema. 

Bizonyosság, 

bizonytalanság 

Do you think they will come? 

 

They will probably 

come.  

 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

 

Kérés és arra reagálás Can you give me a pen? 

 

Yes, sure. Yes, of 

course.  

I’m afraid I can’t. 

Javaslat és arra 

reagálás 

Let’s go to the cinema tonight. Good idea. 

Meghívás és arra 

reagálás 

Are you free on Tuesday? 

Let’s meet on Sunday. 

Yes, I am. 

Good idea. 

Kínálás és arra 

reagálás 

Have an orange.  

Here you are. 

Yes, please. No, thank 

you. 

Thank you. 

Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

 

Megértés biztosítása Visszakérdezés, ismétléskérés Sorry, where does she 

live? 

 Nem értés, magyarázatkérés, 

magyarázat értés ellenőrzése 

Sorry, I don’t 

understand. 

Could you understand? 

Am I making myself 

clear? 

Sorry, what does that 

mean? 
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 Betűzés kérése, betűzés Can you spell it for me? 

It spells… 

 Felkérés hangosabb, lassúbb 

beszédre 

Could you speak a little 

more slowly, please? 

Sorry, that was a bit too 

fast. 

 

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése 

   

 Jelenidejűség Present Simple  

 

When do you get up? I don’t 

drink milk. 

  Present Continuous 

 

Why is she crying? I’m not 

listening. I’m leaving. 

 

  Presen Perfect Simple Have you done your room? 

I haven’t finished it yet. 

 Múltidejűség Past Simple 

 

And then she kissed me. Why 

didn’t you come yesterday? 

 

 Jövőidejűség Going to  

 

What are you going to do on 

Saturday? 

  Future with Will When will you be fourteen? 

 

Birtoklás 

kifejezése 

 Past forms of have I didn’t have many friends at 

school. 

  Have with will At the age of 25 I will have a 

car. 

  Possessive adj. My, your, his/her/its, our, their 

dog  

  Genitive ’s 

 

Kate’s brother 

Whose? 

  Possessive pronouns Mine, yours, his 

Térbeli 

viszonyok 

Irányok, 

helymeghatározá

s  

Prepositions, 

Prepositional 

Phrases, Adverbs 

Here, there, on the left, on the 

right, in, on, under, opposite, 

next to, between, … 

Időbeli 

viszonyok 

   

 Gyakoriság How often? 

 

Always, often, sometimes, 

never, once/twice a week, 

every day. Fen
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rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 

 Időpont When? 

What time? 

What’s the time? 

 

Now, 

Yesterday, last week, two years 

ago,  

Tomorrow, next week 

In 1997, in July, at 5 o’clock, 

on Monday 

It’s eight.  

It’s quarter to eight. 

 Időtartam How long? (Past 

simple) 

How long were you in Spain? 

For one month. 

  Already, yet, just I havealready read it.  He has 

not finished yet.  

She has just entered the rrom.  

Mennyiségi 

viszonyok 

 Singulars and plurals 

Regular and irregular 

plurals 

Boys, girls, 

Children, people, men, women 

… 

  Cardinal numbers  

1-100 

 

  Ordinal numbers  first, second… 

  Countable nouns 

 

Uncountable nouns 

How many CDs have you got? 

I’ve got a lot of/few CDs. 

How much money have you 

got? 

I’ve got a lot of/little money. 

A cup of tea, a piece of 

chocolate 

   all, both, none, neither, every, 

each 

There were 3 apples on the 

plate. Each tasted good. 

Minőségi 

viszonyok 

Hasonlítás 

 

 

 

 

 

 

Comparative and 

superlative of short 

adjectives 

 

 

Irregular comparative 

and superlative forms 

of adjectives 

Tom’s younger than Sue. Mary 

is the prettiest girl.  

She is the most intelligent of 

all. 

I’m as tall as you.  

Good/bad (better, worse) 

What’s it like? What colour is 

it?  

What does it 

look/sound/taste/feel like? 

Modalitás Képesség 

Engedélykérés 

Can (ability) 

Can/could/may 

expressing permission 

I can swim. 

Can/could/may I join you, 

 Tanácsadás Should/shouldn’t You should ask her. 

 Kötelezettség Have to (Past) Did you have to be there? 

 Tiltás Mustn’t You mustn’t smoke here. 

Logikai 

viszonyok 

 Linking words And/or/but/because 

 Feltételesség conditional We’ll stay at home if it rains. 
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Szövegösszetart

ó 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 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… 

Me, him, them… 

 

This, that, these, those 

 

Somebody, anybody, nobody, 

everybody 

Függő beszéd Jelen időben Reported speech with 

present reporting verb  

He says he is tired. 

I don’t know where he lives. 

Tell him to stop it. 

 

NÉMET NYELV 7.OSZTÁLY 

 

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 

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. 

A fejlesztés tartalma 

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. 
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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, 

tanulótársakkal, célnyelvi országokból érkező személyekkel folytatott rövid párbeszédek, 

tanári beszéd, interaktív feladatok. 

 

 

Fejlesztésiegység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 
A1 nyelvi szint, azaz egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt 

beszédfordulatokkal folytatott kommunikáció. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Egyszerű és közvetlen információcserét igénylő feladatokban 

kommunikáció ismert témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel, 

begyakorolt beszédfordulatokkal; 

kérdésfeltevés kiszámítható, mindennapi helyzetekben, 

válaszadás a hozzá intézett kérdésekre, illetve rövid párbeszédek 

folytatása; 

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.  

Egyszerű, tényszerű információk megszerzése és továbbadása. 

Vélemény, gondolat, érzés kifejezése, illetve ezekre való rákérdezés egyszerű nyelvi 

eszközökkel. 

Ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez vagy osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó, 

egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdések feltevése, kérések, felszólítások 

megfogalmazása, illetve az azokra történő válaszadás. 

Részvétel ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó rövid párbeszédben, 

beszélgetésben.  

A célnyelv tudatos használata a tanórai tevékenységek során, spontán kommunikálás 

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

Lehetőség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgásban való részvétel, spontán kommunikálás 

célnyelvi beszélőkkel.  

Néhány egyszerű, a beszélgetés strukturálása szempontjából fontos elem megismerése és 

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

felszólítások, kérések, információ hiányán, illetve különbözőségén, véleménykülönbségen 

alapuló szövegek, spontán megnyilvánulások. 

 

 

Fejlesztésiegység Összefüggő beszéd 

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

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Rövid, de egyre bővülő szókincs, egyszerű beszédfordulatok 

alkalmazásával, összefüggő beszéd saját magáról és közvetlen 

környezetéről;  

munkája bemutatása egyszerű nyelvi eszközökkel; 

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. 

A fejlesztés tartalma 

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi elemekkel megfogalmazott szöveg elmondása 

ismert témákról, felkészülés után. 

Történet elmesélése, élménybeszámoló, előre megírt szerep eljátszása egyszerű nyelvtani 

szerkezetekkel, mondatfajtákkal. 

Minta alapján összefüggő szöveg alkotása; szavak, szócsoportok, cselekvéssorok 

összekapcsolása 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. 

Tanári példa vagy autentikus hangzóanyag meghallgatás utáni elismétlése, a célnyelvi 

normához közelítő kiejtés gyakorlása. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid történetek, élménybeszámolók, szerepek, leírások (pl. képleírás, tanulói munka 

bemutatása), előadás, prezentáció, témakifejtés. 

 

 

Fejlesztésiegység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 
A1 nyelvi szint, azaz közös feldolgozást követően egyszerű olvasott 

szövegek lényegének, tartalmának megértése. 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az ismerős témákról szóló rövid szövegek megértése;  

az alapvető információk megtalálása az egyszerű, hétköznapi 

szövegekben; 

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; 

 

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. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Mesék, rövid történetek, versek, dalszövegek, cikkek a korosztálynak szóló újságokból és 

holnapokról, útleírások, hirdetések, plakátok, hagyományos és elektronikus nyomtatványok,  

képregények, egyszerű üzenetek, képeslapok, feliratok, étlap, menetrend, egyszerű biztonsági 

előírások, magánlevelek. 

 

 

Fejlesztésiegység 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 

interakciókban; 

gondolatok kifejezése egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt 

mondatsorokban. 

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). 

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). 
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A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

 

 

Ajánlott témakörök 

 

Az 5–6. évfolyamon megismert témakörök a tanulók életkorának megfelelően új szempontból, 

magasabb nyelvi szinten újra feldolgozhatók és bővíthetők, ezért az új témák mellett ezek is 

szerepelnek a táblázatban. 

 

Ajánlott témakörök Kapcsolódási pontok Óraszám 

Család  

Személyleírás. 

Családtagok bemutatása, 

családfa. 

Családi események, közös 

programok. 

Családi ünnepek. 

Nagyszüleim világa. 

Erkölcstan: társas kapcsolatok: 

család, otthon; az ember az 

időben: gyermekkor, felnőttkor, 

öregkor. 

 

Hon- és népismeret: családunk 

története 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

családi munkamegosztás. 

5 óra 

Otthon  

Otthonom, szűkebb 

környezetem. 

Lakóhelyiségek, bútorok, 

berendezési tárgyak. 

Lakóhelyem, tágabb 

környezetem. 

Otthonok és nevezetességek a 

célnyelvi országban és a 

nagyvilágban. 

 

Matematika: tájékozódás a 

térben. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: család 

és lakóhely. 

 

Hon- és népismeret: az én 

városom, falum. 

5 óra 

Étkezés 

Napi étkezések. 

Kedvenc ételeim, italaim. 

Egészséges táplálkozás. 

Receptek, főzés, sütés, 

főzőműsorok. 

Étkezési szokások a célnyelvi 

kultúrában és a nagyvilágban. 

Biológia-egészségtan: 

táplálkozás. 

 

Kémia: egészséges táplálkozás: a 

zsírok és cukrok szerepe. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

családi munkamegosztás. 

 

Matematika: halmazok, 

diagramok készítése, 

értelmezése, táblázatok olvasása. 

6 óra 

Idő, időjárás 

Időjárás. 

Földrajz: éghajlat és lakóhelyek; 

időjárási, éghajlati elemek. 

5 óra 
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Időjárási rekordok. 

Időjárási jelenségek. 

 

 

Fizika: természeti katasztrófák. 

Öltözködés 

Ruhadarabok.  

Kedvenc ruháim. 

Divat világa. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

öltözködés, divat. 

 

Erkölcstan: szokások, társadalmi 

szabályok. 

6 óra 

Sport 

Testrészek és mozgás. 

Kedvenc sportom. 

Sportok, sportfelszerelések. 

Extrém sportok. 

Sportversenyek, olimpia. 

Biológia-egészségtan: az ember 

megismerése és egészsége. 

 

Testnevelés és sport: mozgásos 

játékok, sportversenyek, 

szabályok. 

7 óra 

Iskola, barátok 

Iskolám, osztálytermünk. 

Osztálytársaim, barátaim 

jellemzése, bemutatása. 

Tanórán kívüli közös 

programjaink. 

 

Erkölcstan: társas kapcsolatok: 

barátság, szeretet, tisztelet, 

egymás segítése. 

7 óra 

Szabadidő, szórakozás 

Szabadidős tevékenységek, 

kedvenc időtöltésem. 

Internet, interaktív játékok. 

Mozi, színház, zenehallgatás, 

kiállítások. 

Közös időtöltés barátokkal. 

Születésnapi parti. 

Testnevelés és sport: sportok. 

Ének–zene: zenehallgatás. 

Dráma és tánc: színház, 

előadások. 

Vizuális kultúra: múzeumok, 

kiállítások. 

Informatika: Az információs 

technológián alapuló 

kommunikációs formák, 

médiainformatika. 

7 óra 

Természet, állatok 

Kedvenc állataim. 

Kisállatok, felelős állattartás. 

Kontinensek, tájegységek. 

Hazánk és más országok, más 

kontinensek élővilága. 

Biológia-egészségtan: a 

természetföldrajzi környezet és 

az élővilág összefüggései. 

 

Földrajz: földrészek és óceánok, 

felszínformák, hazánk természeti 

adottságai; Európán kívüli 

kontinensek, tájak, országok. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat:hobbiállatok 

gondozása. 

5 óra 

Ünnepek és szokások 

Az én ünnepeim. Családi 

ünnepek. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

hétköznapok, ünnepek. 

 

5 óra 
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Ünnepek itthon és a 

nagyvilágban. 

Hon- és népismeret: találkozás a 

múlttal: ünnepeink eredete és 

szokásrendje. 

Város, bevásárlás 

Városok, települések, falvak. 

Épületek, utcák. 

Tájékozódás, útbaigazítás. 

Üzletek, bevásárlóközpontok, 

piac. 

Vásárlás. 

Látnivalók, nevezetességek a 

lakóhelyemen. 

Híres városok és 

nevezetességeik. 

Matematika: tájékozódás a 

térben, térbeli alakzatok. 

 

Földrajz: országok, városok. 

 

Hon- és népismeret: az én 

városom, falum, a hazai táj, a 

világörökség elemei. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

közlekedés, vásárlás. 

8 óra 

Utazás, pihenés 

Vakáció, nyaralás. 

Táborok, osztálykirándulás. 

Közlekedési eszközök.  

Közlekedési táblák, szabályok. 

Utazás belföldön és külföldön. 

Földrajz: tájékozódás a földrajzi 

térben, Európa, Európán kívüli 

kontinensek, tájak, országok. 

 

Biológia-egészségtan: az erdők 

világa. 

Hon- és népismeret: az én 

városom, falum, a hazai táj, a 

világörökség elemei. 

7 óra 

Fantázia és valóság 

Kedvenc olvasmányaim, 

könyveim. 

Képzeletem világa. 

Utazás a jövőbe. 

Dráma és tánc: dramatikus 

játékok. 

 

Vizuális kultúra: képzeletem 

világa. 

4 óra 

Zene, művészetek 

Kedvenc zeném, együttesem. 

Film- és színházi élményeim. 

Kedvenc múzeumom. 

Kiállítások, rendezvények, 

koncertek.  

 

Ének–zene: zenehallgatás. 

 

Dráma és tánc: színház, 

előadások. 

 

Vizuális kultúra: múzeumok, 

kiállítások. 

4 óra 

Környezetünk védelme 

Veszélyeztetett állat- és 

növényvilág. 

Nevezetes napok: Fák és 

madarak Napja, a Víz 

Világnapja, a Duna Napja. 

Szelektív hulladékgyűjtés. 

 

Biológia-egészségtan: 

környezeti rendszerek állapota, 

védelme, fenntarthatósága. 

Fizika: energiatermelési 

eljárások. 

Földrajz: globális problémák, 

fenntarthatóság, védett hazai és 

nemzetközi természeti értékek 

példái. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

tudatos vásárlás, egészséges 

életmód. 

5 óra 
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Egészséges életmód 

A rendszeres testedzés. 

A helyes táplálkozás. 

Betegségek és megelőzésük. 

Biológia-egészségtan: 

betegségek megelőzése. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

egészséges életmód. 

6 óra 

Felfedezések 

Nagy földrajzi felfedezések. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

felfedezők és feltalálók. 

Hon- és népismeret: a magyar 

tudomány és kultúra eredményei 

a világban. 

4 óra 

Tudomány, technika 

Feltalálók és találmányok. 

Híres feltalálók és életútjuk. 

 

Biológia-egészségtan: 

tudománytörténet. 

 

Hon- és népismeret: a magyar 

tudomány és kultúra eredményei 

a világban. 

4 óra 

Múltunk és jövőnk 

Családom múltja, gyökereim. 

Az én jövőm. 

Iskolám múltja, jelene. 

A jövő iskolája. 

Lakóhelyem régen és most. 

A jövő városa. 

Földünk jövője. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

különböző korszakok, globális 

problémák. 

Hon- és népismeret: Az én 

világom. Találkozás a múlttal. 

Földrajz: településtípusok; 

környezettudatosság, 

környezetvédelem. 

Erkölcstan: a munka világa. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

pályaorientáció: szakmák, 

foglalkozások. 

4 óra 

Média, kommunikáció 

Internet, interaktív játékok, 

közösségi oldalak. 

Infokommunikációs eszközök a 

mindennapokban. 

A média szerepe a 

hétköznapokban. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

hírközlés. A média és a 

nyilvánosság szerepe. 

 

Biológia-egészségtan: 

kommunikáció az állatvilágban. 

Informatika: az információs 

technológián alapuló 

kommunikációs formák, 

médiainformatika. 

4 óra 

Összesen: 108 óra 

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN 

A változat 

 

 

7–8. évfolyam 
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A biológia tantárgy tartalma a természettudományos műveltség sajátos és egyben szerves része. 

Különös jelentőségét az adja, hogy az élő természettel foglalkozik, amelynek része a 

társadalomban élő, tanuló ember is. Az e kerettantervben szereplő biológia tantárgy témakörei, 

és azok feldolgozási módjai a NAT azon törekvésére építenek, amely szerint a 

természettudományokban való alapvető jártasság nemcsak az orvosok, mezőgazdászok, 

környezetvédők, biológusok és a szaktudósok, hanem minden ember számára fontos. A 

biológia tanulása által a diákok nemcsak az élő természet szépségét és változatosságát, de saját 

szervezetük működését is megismerik, miközben egyre jobban megértik a természeti 

törvényszerűségeket, a jelenségek hátterében zajló folyamatokat és a közöttük lévő 

összefüggéseket. 

Az általános iskolai biológia az alsó tagozatos környezetismeret, illetve az 5–6. 

évfolyamon tanult természetismeret tantárgy folytatása, de azoktól eltérően már csak az élők 

világával foglalkozik. A tantárgy tanulásának fontos feladata a természetről és az emberről, a 

kettő kapcsolatáról való szemlélet formálása, a diákok egészséges életmódjának és 

környezettudatos magatartásának alakítása. 

Annak érdekében, hogy diákjaink nyitottak legyenek a világra, tudjanak tapasztalati 

tényekből következtetéseket levonni, felismerjék a problémákat, keressék azok okait, és 

életkoruknak megfelelő válaszokat fogalmazzanak meg a felvetődött kérdésekre, a biológia 

tanulása során a mindennapi életben tapasztalható jelenségekből, problémákból kiindulva 

jutunk el a megoldáshoz szükséges ismeretekhez, és azok alkalmazásához. 

A tartalmak egy része lehetőséget ad a társadalom és a gazdaság aktuális problémáinak 

felismerésére és értelmezésére, az aktív és felelős állampolgári magatartás gyakorlására. 

A célok megvalósításához elengedhetetlen, hogy a tanulók aktívan részt vegyenek az 

ismeretszerzés folyamatában. Ehhez megfelelő motiváció, tanulási környezet és az (inter)aktív 

tanulási formákat támogató tanulásszervezés szükséges, amelynek során folyamatosan fejlődik 

a természettudományos gondolkodáshoz nélkülözhetetlen megfigyelőképesség, a könyvtári és 

más információforrások használata, az információk rögzítésének és felidézésének képessége. 

Ennek során alakul a diákok egyéni tanulási stílusa és együttműködési képessége, megtanulnak 

másokkal együttműködni és csoportban tanulni. 

A 7–8. évfolyamon a diákoknak az élővilág és az élőlények iránti szeretetére és 

kíváncsiságára építve – a fiatalabb korra jellemző – közvetlen megfigyelésen és 

tapasztalatszerzésen alapuló, többnyire leíró jellegű tudásépítés mellett egyre erőteljesebben 

jelenik meg az absztrakt gondolkodás fejlesztése.A természet szépségére, az élővilág „érdekes 

dolgaira” történő rácsodálkozás a kíváncsiság kielégítése és fenntartása mellett azokat a pozitív 

érzelmeket mozgósítja, melyek motiváló hatása a tanulás fáradtságosabb szakaszain is átsegíti 

a tanulót. 

A tanítás-tanulás folyamatát a fejlesztő értékelés segíti, amely támogatja a tanulónak a 

tanulás folyamatában való aktív részvételét, segíti a reális önismeret alakulását és az önálló 

tanulási stratégiák kiépítését. 

A tananyag a természet leíró megismeréséből kiindulva fokozatosan halad a jelenségek 

hátterében lévő általános természeti törvények felismerése, a természetben lévő kölcsönhatások 

megismerése és megértése felé. A Föld nagy tájai zonális életközösségeinek megismerése 

során, e biomok jellegzetes élőlényeinek megismerése által világossá válnak a fajok elképesztő 

sokfélesége mögött rejlő alapvető törvényszerűségek: a testfelépítésnek és a működésnek, 

illetve az állati viselkedésnek a környezeti feltételekhez való alkalmazkodása. Példák sorozatán 

keresztül derül fény az életközösségek felépülésének törvényszerűségeire, és a fajok közötti 

kapcsolatok különböző típusainak megismerésére. Sor kerül a fajok sokféleségében való 

rendszerezés szükségszerűségének belátására és a tudományos rendszerezés alapjainak a 

megismerésére. 
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Az egyedekből álló szerveződés, valamint az egyedek jellemzésének és működési 

sajátosságainak a megismerését az egyed alatti szerveződési szintek megismerése követi: a 

struktúra és a funkció közötti kapcsolat megvalósulása a sejtekben és a szövetekben, a növényi 

és az emberi szervekben, szervrendszerekben. 

A környezettudatosság és a fenntarthatóság tantárgyakon átívelő nevelési feladat, amely 

karakteresen kötődik a természettudományos tárgyakhoz és a biológiához. Megvalósítása 

leginkább az életközösséggel és az emberrel foglakozó tematikus egységeknél valósítható meg.  

A tudományos megismerés során nemcsak a „mi van a természetben?”, hanem „miért 

éppen úgy van?” kérdésre is keressük a választ. Több témakör tartalma ad lehetőséget arra, 

hogy a tanulók tervezett megfigyeléseket, kísérleteket, méréseket végezzenek, és 

tapasztalataikról feljegyzéseket készítsenek. A balesetmentes kísérletezés fegyelemre szoktat, 

miközben fejleszti a megfigyelés és az elemzés képességét. Az önálló tanulás megvalósítását 

segítik a gyűjtőmunkára épülő, prezentációval is kísért kiselőadások és projektek, melyek 

információhordozók alkalmazására és természettudományi témájú ismeretterjesztő források 

keresésére, követésére, értelmezésére épülnek. A tudomány gyakorlati alkalmazásának 

felelősségét az egészség, a természeti erőforrások és a környezeti rendszerek állapotának 

kontextusában helyezzük el. 

Az ember megismerése és egészsége fejlesztési feladataihoz kapcsolódó tartalmaknak 

és tevékenységeknek meghatározó szerepük van a kamaszok reális önismeretének alakításában. 

Nevelési feladataink súlypontjai a testi-lelki egészségre, a családi életre nevelésre, az önismeret 

és a társas kultúra fejlesztésére és a fenntarthatóságra koncentrálnak. Szándékainknak azonban 

van erkölcsi–állampolgári vetülete is, azaz az önmaga cselekedeteiért és azok 

következményeiért viselt felelősség tudatával rendelkező személyiség alakítása.  

 

7. osztály 

 

Év eleji ismétlés, órakeret 1 óra 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az élőlények változatossága I. 

Csapadékhoz igazodó élet a forró éghajlati övben 

Órakeret 

10 + 1óra 

Előzetes tudás 
Az éghajlat elemei, talaj (humusz), éghajlati övezetek, a környezeti 

tényezők hatása az élőlényekre, táplálkozási lánc, a víz körforgása a 

természetben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A rendszerszemlélet fejlesztése az élővilág és a környezet 

kapcsolatának, az életközösségek szerkezetének, időbeni változásának 

elemzése során.   

Az életközösségek belső kapcsolatainak megértése a fajok közötti 

kölcsönhatások típusain keresztül. 

Az életközösségek veszélyeztetettségének felismerése, a lokális 

környezetszennyezés globális következményeinek feltárása. 

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások:  

Példák a növények környezethez 

való alkalmazkodására 

Földrajz: A Föld gömb 

alakja és a földrajzi 
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Hogyan határozzák meg az 

élettelen környezetei tényezők az 

élőket, az élők az élőket, az 

élettelen az élőket, az élettelen az 

élettelent? 

Miért elképzelhetetlen az ÉLET a 

Földön víz nélkül?  

Szobanövényeink egy része 

trópusi eredetű. Milyen ápolási 

igényben nyilvánul ez meg (pl. 

orchideák, broméliák, kaktuszok, 

filodendron)?  

Milyen következményekkel jár az 

erdők kiirtása? Milyen forrásból 

tudjuk C-vitamin szükségletünket 

kielégíteni a téli hónapokban?  

Ismeretek: 

A környezeti tényezők (fény, 

hőmérséklet, levegő, víz, talaj) 

hatása a növényzet kialakulására. 

A víz szerepe a földi élet 

szempontjából (testalkotó, élettér, 

oldószer).  

Példák az élőlényeknek a magas 

hőmérséklethez való 

alkalmazkodásra.  

Az életközösségek vízszintes és 

függőleges rendeződése mint a 

környezeti feltételek optimális 

kihasználásának eredménye. 

A forró éghajlati öv jellegzetes 

biomjainak jellemzése (területi 

elhelyezkedés, kialakulásuk okai, 

főbb növény- és állattani 

jellemzői). 

Fajok közötti jellegzetes 

kölcsönhatások (együttélés, 

versengés, élősködés, 

táplálkozási kapcsolat) a trópusi 

éghajlati öv életközösségeiben. 

A biológiai óra.  

Az élőhelyek pusztulásának, azon 

belül az elsivatagosodásnak az 

okai és következményei. 

Gyakorlás. 

(szárazságtűrő, fénykedvelő, 

árnyéktűrő). 

Példák a víz fontosságára. 

A magas hőmérséklet mellett a 

csapadék mennyiségéhez, illetve 

eloszlásához való alkalmazkodási 

stratégiák (testfelépítés, életmód, 

élőhely és viselkedés) bemutatása 

néhány jellegzetes forró éghajlati 

növény és állat példáján 

keresztül. 

Az élővilággal kapcsolatos térbeli 

és időbeli mintázatok 

magyarázata a forró éghajlati öv 

biomjaiban. 

A kedvezőtlen környezet és a 

túlélési stratégiákban 

megnyilvánuló alkalmazkodás  

felismerése.  

Táplálkozási lánc összeállítása a 

forró éghajlati öv biomjainak 

jellegzetes élőlényeiből. 

A trópusokról származó 

gyümölcsökkel és fűszerekkel 

kapcsolatos  fogyasztási szokások 

elemzése; kapcsolatuk a 

környezetszennyezéssel. 

Projektmunka lehetősége: a forró 

éghajlati övben megvalósuló 

emberi tevékenység (, az 

ültetvényes gazdálkodás, a 

fakitermelés, a vándorló-égető 

földművelés, a vándorló 

állattenyésztés, túllegeltetés, az 

emlősállatok túlzott vadászata, a 

gyors népességgyarapodás) 

hatása a természeti folyamatokra; 

cselekvési lehetőségek felmérése. 

Az elsivatagosodás 

megakadályozásának lehetőségei. 

övezetesség, a forró 

éghajlati öv. 

Tájékozódás térképen. 

 

Matematika: 

modellezés; 

összefüggések 

megjelenítése.  

 

Kémia: a víz szerkezete 

és jellegzetes 

tulajdonságai. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: A tengeren 

túli kereskedelem 

jelentősége 

(Kolumbusz Kristóf) 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Környezeti tényező, életfeltétel, tűrőképesség, környezethez való 

alkalmazkodás; trópusi esőerdő, erdős és füves szavanna, trópusi sivatag, 

elsivatagosodás; versengés, együttélés, táplálkozási lánc; gerinces, hüllő, 

madár, emlős. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az élőlények változatossága II. 

Az élővilág alkalmazkodása a négy évszakhoz 

Órakeret 

12 + 1óra 

Előzetes tudás A környezeti tényezők hatása az élőlényekre, az éghajlat elemei és 

módosító hatásai, éghajlati övezetek, táplálkozási lánc.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Életközösségek felépítésének és belső kapcsolatrendszerének 

megismerése megfigyelések és más információforrások alapján. 

Az élőlények alkalmazkodásának bizonyítása a testfelépítés, életmód, 

élőhely és viselkedés kapcsolatának elemzésével.  

Az emberi szükségletek kielégítésének környezeti következményei, 

veszélyei feltárása során a globális problémákról való gondolkodás 

összekapcsolása a lokális, környezettudatos cselekvéssel. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Honnan „tudja” egy növény, 

hogy mikor kell virágoznia? 

Honnan „tudja” a rigó, hogy 

mikor van tavasz? 

Hogyan változik egy rét, vagy a 

park füve a nyári szárazságban, 

illetve eső után? 

A természetes növénytakaró 

változása a tengerszint feletti 

magasság, illetve az egyenlítőtől 

való távolság függvényében. 

Hogyan alakulnak ki a savas esők 

és hogyan hatnak a természetre?  

 

Ismeretek: 

A mérsékelt övezet és a 

magashegységek környezeti 

jellemzői.  

A mérsékelt éghajlati övezet 

biomjainak (keménylombú erdők, 

lombhullató erdőségek, füves 

puszták jellemzői) jellemzése 

(földrajzi helye, legjellemzőbb 

előfordulása, környezeti 

A környezeti tényezők és az 

élővilág kapcsolatának 

bemutatása a méréskelt övi 

biomok néhány jellegzetes 

élőlényének példáján.  

A környezeti tényezők élővilágra 

tett hatásának értelmezése a 

mérsékelt övi (mediterrán, 

kontinentális, tajga, 

magashegységi övezetek, déli és 

északi lejtők) fás társulások 

összehasonlításával. 

A megismert állatok és növények 

jellemzése (testfelépítés, életmód, 

szaporodás) csoportosítása 

különböző szempontok szerint. 

Példák az állatok közötti 

kölcsönhatásokra a jellegzetes 

hazai életközösségekben.  

A lakóhely közelében jellegzetes 

természetes és mesterséges 

életközösségek összehasonlítása. 

Az ember és a természet sokféle 

kapcsolatának elemzése 

csoportmunkában:  

Földrajz: Mérsékelt 

övezet, mediterrán 

éghajlat, óceáni 

éghajlat, kontinentális 

éghajlat, tajgaéghajlat, 

függőleges földrajzi 

övezetesség. 

Időjárási jelenségek, a 

földfelszín és az 

időjárás kapcsolata, 

légköri és tengeri 

áramlatok (Golf-

áramlat, 

szélrendszerek). 

Csapadékfajták. 

 

Vizuális kultúra: 

formakarakterek, 

formaarányok. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

Szövegértés -a szöveg 

egységei közötti 

tartalmi megfelelés 

felismerése; a szöveg 
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feltételei, térbeli szerkezete, 

jellegzetes növény- és állatfajok). 

 

A mérsékelt öv biomjainak 

jellegzetes növényei és állatai.  

Fajok közötti kölcsönhatások 

néhány jellegzetes hazai 

társulásban (erdő, rét, víz-

vízpart). 

Az ember természetátalakító 

munkájaként létrejött néhány 

tipikus mesterséges 

(mezőgazdasági terület, ipari 

terület, település) életközösség a 

Kárpát-medencében.  

A környezetszennyezés jellemző 

esetei és következményei 

(levegő, víz, talajszennyezés). 

Invazív és allergén növények 

(parlagfű). Kiselőadások, egyéni 

felkészülés alapján. 

 A természetes élőhelyek 

pusztulásának okai (pl. savas 

eső, fakitermelés, az 

emlősállatok túlzott 

vadászata, felszántás, 

legeltetés, turizmus) és 

veszélyei; a fenntartás 

lehetőségei. 

 Aktuális 

környezetszennyezési 

probléma vizsgálata. 

 Az invazív növények és 

állatok betelepítésének 

következményei. 

 Gyógy-

ésallergénnövényekmegismer

ése.Gyógynövényekfelhaszná

lásának,azallergénnövényekel

lenvalóvédekezésformáinakis

mereteésjelentőségénekfelism

erése 

A lakókörnyezet közelében lévő 

életközösség megfigyelése: a 

levegő-, a víz- és a 

talajszennyezés forrásainak, a 

szennyező anyagok típusainak és 

konkrét példáinak megismerése, 

vizsgálata. 

Lehetséges projektmunka: helyi 

környezeti probléma felismerése, 

a védelemre vonatkozó javaslat 

kidolgozása. 

elemei közötti ok-

okozati, általános-

egyes vagy kategória-

elem viszony 

magyarázata. 

Petőfi: Az Alföld. 

 

Matematika: 

Algoritmus követése, 

értelmezése,készítése. 

Változó helyzetek 

megfigyelése; a 

változás kiemelése 

(analízis). Adatok 

gyűjtése, rendezése, 

ábrázolása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tundra, plankton, egysejtű, moszat, szivacs, csalánozó, gerinces, hal, 

madár, emlős; környezeti tényező, tűrőképesség, táplálkozási hálózat, 

fenntartható fejlődés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Az élőlények változatossága III. 

Az élővilág alkalmazkodása a hideghez, és a 

világtenger övezeteihez 

Órakeret 

10 + 1óra 

Előzetes tudás Éghajlati övezetek, vizek– vízpartok élővilága; környezeti tényezők, 

életfeltételek, a fajok közötti kölcsönhatások típusai 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 

Az élővilág sokféleségének, mint értéknek felismerése. 

Az életközösség anyag- és energiaáramlása és az egyensúlyi állapot 

közötti összefüggés megértése. 
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A Föld globális problémáinak összegzése, a fenntarthatóságot 

támogató életvitel, illetve az egyéni és közösségi cselekvés 

megalapozása. 

A tudomány és a technika a társadalomban és a gazdaság fejlődésében 

játszott szerepének bemutatása konkrét példák alapján. 

A kutató és mérnöki munka jelentőségét felismerő és értékelő attitűd  

megalapozása.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Miért élhetnek fenyők, illetve 

örökzöld növények a mediterrán 

és az északi mérsékelt éghajlaton 

is? 

Miben hasonlít a sivatagi, illetve 

a hideg égövi állatok túlélési 

stratégiája? 

Miben mások a szárazföldi és a 

vízi élőhelyek környezeti 

feltételei? 

Milyen veszélyekkel jár a globális 

fölmelegedés a sarkvidékek és az 

egész Föld élővilágára?  

 

Ismeretek: 

A hideg éghajlati övezet 

biomjainak jellemzése az extrém 

környezeti feltételekhez való 

alkalmazkodás szempontjából.  

A világtenger, mint élőhely: 

környezeti feltételei, tagolódása.  

A világtengerek jellegzetes 

élőlényei, mint a vízi környezeti 

feltételekhez való alkalmazkodás 

példái.  

Az életközösségek belső 

kapcsolatai, a fajok közötti 

kölcsönhatások konkrét típusai. 

Anyagforgalom  és 

energiaáramlás a tengeri 

életközösségekben. 

Az élőhelyek pusztulásának okai: 

a prémes állatok vadászata, a 

túlzott halászat, a bálnavadászat, 

a szennyvíz, a kőolaj, a radioaktív 

Az extrém környezeti 

feltételekhez (magas és alacsony 

hőmérséklet, szárazság) való 

alkalmazkodás eredményeként 

kialakuló testfelépítés és életmód 

összehasonlítása a hideg és a 

trópusi övben élő élőlények 

példáin.  

Önálló kutatómunka: a 

világtengerek szennyezésével 

kapcsolatos problémák.  

A megismert élőlények 

csoportosítása különböző 

szempontok szerint.  

Táplálkozási lánc és 

táplálékpiramis összeállítása a 

tengeri élőlényekből. 

Példák a fajok közötti 

kölcsönhatásokra a tengeri 

életközösségekben. 

Kutatómunka: nemzetközi 

törekvések a környezetszennyezés 

megakadályozására, illetve a 

környezeti terhelés csökkentésére. 

Az ember természeti 

folyamatokban játszott 

szerepének kritikus vizsgálata 

példák alapján. 

Az életközösségek, a bioszféra 

stabil állapotait megzavaró 

hatások és a lehetséges 

következmények azonosítása. 

A környezeti kár, az ipari és 

természeti, időjárási katasztrófák 

okainak elemzése, elkerülésük 

lehetőségeinek bemutatása. 

Földrajz: hideg övezet, 

sarkköri öv, sarkvidéki 

öv. 

Matematika: 

táblázatok, rajzos 

modellek, diagramok, 

grafikonok leolvasása, 

megértése. 

 

Fizika: Az energia-

megmaradás elvének 

alkalmazása.  

Az energiatermelés 

módjai, kockázatai.  

A Nap 

energiatermelése. 

Időjárási jelenségek, a 

földfelszín és az 

időjárás kapcsolata. 

Csapadékfajták. 

Természeti 

katasztrófák. Viharok, 

árvizek, földrengések, 

cunamik. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegértés-a szöveg 

egységei közötti 

tartalmi megfelelés 

felismerése; szövegben 

elszórt, explicite 

megfogalmazott 

információk 

azonosítása, 

összekapcsolása, 

rendezése. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Rendszer az élővilág sokféleségében 
Órakeret 

10 + 1óra 

Előzetes tudás 
A főbb növény- és állatcsoportok tulajdonságai. 

A környezethez való alkalmazkodás formái; a testfelépítés, életmód, 

élőhely és viselkedés kapcsolata. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az élővilág rendszerezésében érvényesülő szempontok értelmezése. 

A hierarchikus rendszerezés elvének alkalmazása. 

A tudományos modellek változásának felismerése. 

A tudományos módszerek és a nem tudományos elképzelések 

megkülönböztetése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Mire jó a dolgok (könyvek, 

zenék, ruhák, gyűjtemények) 

csoportosítása és rendszerezése a 

hétköznapi életben?  

Milyen szempontok szerint lehet 

csoportosítani az élőlényeket? 

A rendszerezés és a csoportosítás 

közti különbség megértése. 

Irányított adatgyűjtés, majd vita a 

darwinizmussal és az evolúcióval 

kapcsolatos hitekről és 

tévhitekről.  

Főbb rendszertani kategóriák 

(ország, törzs, osztály, faj) 

Magyar nyelv és 

irodalom: Egy 

hétköznapi kifejezés 

(rendszerezés) alkalmi 

jelentésének 

felismerése; a szöveg 

egységei közötti 

tartalmi megfelelés 

hulladék, a turizmus 

következményei. 

A Föld globális problémái: 

túlnépesedés - a világ élelmezése, 

fogyasztási szokások – anyag- és 

energiaválság, 

környezetszennyezés – a 

környezet leromlása. 

Konkrét példák a biológiának és 

az orvostudománynak a 

mezőgazdaságra, az 

élelmiszeriparra, a népesedésre 

gyakorolt hatására. 

A fenntarthatóság fogalma, az 

egyéni és közösségi cselekvés 

lehetőségei a fenntarthatóság 

érdekében. 

Az éghajlat hatása az épített 

környezetre (pl. hőszigetelés). 

Az energiaátalakító folyamatok 

környezeti hatásának elemzése, 

alternatív energiaátalakítási 

módok összehasonlítása. 

Az energiatakarékos magatartás 

módszereinek és ezek 

fontosságának megismerése 

önálló forráskeresés és 

feldolgozás alapján. 

Az ismeretszerzés eredményeinek 

bemutatása, mások 

eredményeinek értelmezése, 

egyéni vélemények 

megfogalmazása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalm

ak 

Keménylombú erdő, lombhullató erdő, füves puszta, tajga, nyitvatermő, 

zárvatermő, gerinces, hüllő, madár, emlős; táplálkozási hálózat, 

táplálkozási piramis. Energiaáramlás. 
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Miért nem igaz, hogy az ember a 

majomtól származik?  

 

Ismeretek: 

Az élőlények csoportosításának 

lehetőségei. 

A tudományos rendszerezés 

alapelvei a leszármazás elve, és 

néhány jellegzetes bizonyítéka. 

Az élővilág törzsfejlődésének 

időskálája. 

Baktériumok, egyszerű 

eukarióták, gombák, növények és 

állatok 

általános jellemzői.  

A növények és állatok országa 

jellegzetes törzseinek általános 

jellemzői. Növény és 

állatfelismerési gyakorlatok. 

megnevezése, a közöttük lévő 

kapcsolat ábrázolása. 

A földtörténeti, az evolúciós és a 

történelmi idő viszonyának 

bemutatása, az egyes változások 

egymáshoz való viszonyának 

érzékelése. 

A hazai életközösségek 

jellegzetes fajainak rendszertani 

besorolása (ország, törzs). 

A főbb rendszertani csoportok 

jellemzőinek felismerése 1-1 

tipikus képviselőjének példáján.  

Egy magyar múzeumban, nemzeti 

parkban, természettudományi 

gyűjteményben stb. tett látogatás 

során látott, korábban ismeretlen 

fajok elhelyezése – a testfelépítés 

jellegzetességei alapján - a fő 

rendszertani kategóriákban. 

felismerése.Kulturált 

könyvtárhasználat. 

 

Matematika: Halmazok 

eszközjellegű 

használata. 

Fogalmak egymáshoz 

való viszonya: alá- és 

fölérendeltségi 

viszony; 

mellérendeltség. 

Rendszerezést segítő 

eszközök és 

algoritmusok. 

 

Földrajz: a 

természetföldrajzi 

folyamatok és a 

történelmi események 

időnagyságrendi és 

időtartambeli 

különbségei. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: tájékozódás 

a térben és időben.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalm

ak 

Rendszerezés, rendszertani kategória; ország, törzs, osztály. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Részekből egész 
Órakeret 

11+ 1óra 

Előzetes tudás A növények és az állatok testfelépítése; táplálkozási lánc; szaporodási 

típusok a növény- és az állatvilágban.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A rendszerszemlélet fejlesztése rendszer és környezete kapcsolatának 

elemzésén keresztül. 

A rész és egész viszonyának felismerése az élő egységes egész és a 

benne összehangoltan működő szerveződési szintek összefüggésében. 

A növényi és az állati sejt hasonlóságainak megállapításával a természet 

egységére vonatkozó elképzelések formálása. 

Az ember természetben elfoglalt helye a természetben megjelenő 

méretek és nagyságrendek érzékeltetésével. 

A sejtszintű és a szervezetszintű életfolyamatok összekapcsolása a 

növényi sejt és növényi szervek működésének példáján. 
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Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Hogyan tudunk különbséget tenni 

élő és élettelen, növény és állat 

között?  

Miben egyezik, és miben 

különbözik a madarak tojása, a 

halak ikrája és a mohák spórája? 

Minek a megfigyelésére 

használunk távcsövet, tükröt, 

nagyítót, mikroszkópot?  

Mi a magyarázata annak, hogy a 

táplálkozási láncok általában zöld 

növénnyel kezdődnek? 

 

Ismeretek: 

Az élő szervezet mint nyitott 

rendszer. 

A rendszer és a környezet 

fogalma, kapcsolata, biológiai 

értelmezése. 

A biológiai szerveződés egyeden 

belüli szintjei, a szintek közötti 

kapcsolatok. 

Testszerveződés a növény- és 

állatvilágban.  

Az eukarióta sejt fénymikrosz-

kópos szerkezete, a fő sejtalkotók 

(sejthártya, sejtplazma, sejtmag) 

szerepe a sejt életfolyamataiban.  

A fény-, illetve az elektronmik-

roszkóp felfedezése, jelentősége a 

természettudományos 

megismerésben. 

A sejtosztódás fő típusai, és 

szerepük az egyed, illetve a faj 

fennmaradása szempontjából.  

A növényi és az állati szövetek fő 

típusai, jellemzésük.  

A növények táplálkozásának és 

légzésének kapcsolata; jelentő-

sége a földi élet szempontjából.  

Az élőlényeket/sejteket felépítő 

anyagok (víz, ásványi anyagok, 

szénhidrátok, zsírok és olajok, 

fehérjék, vitaminok) és szerepük 

Az élővilág méretskálája: a 

szerveződési szintek 

nagyságrendjének 

összehasonlítása.  

A rendszer és a környezet 

fogalmának értelmezése az egyed, 

és az egyed alatti szerveződési 

szinteken. 

A rendszerek egymásba 

ágyazottságának értelmezése az 

egyeden belüli biológiai 

szerveződési szintek példáján. 

Növényi és állati sejt 

megfigyelése, összehasonlításuk. 

A felépítés és a működés 

összefüggései a növényi és az 

állati sejt példáján.  

Kutatómunka a mikroszkópok 

felfedezésével és működésével 

kapcsolatban. 

Növényi és állati sejtek 

megfigyelése fénymikroszkópban. 

A sejtosztódási típusok 

összehasonlítása az 

információátadás szempontjából. 

Néhány jellegzetes növényi és 

állati szövettípus vizsgálata; a 

struktúra és a funkció közötti 

kapcsolat jellemzése a megfigyelt 

szerkezet alapján.  

A struktúra-funkció 

kapcsolatának elemzése zöld levél 

szöveti szerkezetének vizsgálata 

alapján.  

Az ivaros és ivartalan szaporodási 

módok összehasonlítása konkrét 

példák alapján. 

Néhány jellegzetes állati és 

növényi szövet megfigyelése 

fénymikroszkópban. Vázlatrajz 

készítése. 

A sejt anyagainak vizsgálata. A 

balesetmentes kísérletezés 

szabályainak betartása. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegértés - a szöveg 

egységei közötti 

tartalmi megfelelés 

felismerése; a 

szövegben 

megfogalmazott 

feltételeket teljesítő 

példák azonosítása. 

 

Matematika: 

Fogalmak egymáshoz 

való viszonya: alá- és 

fölérendeltségi 

viszony; 

mellérendeltség 

értelmezése. 

Tárgyak, jelenségek, 

összességek 

összehasonlítása 

mennyiségi 

tulajdonságaik (méret) 

szerint; becslés, 

nagyságrendek. 

 

Fizika: lencsék, 

tükrök, mikroszkóp. 

 

Kémia: a víz 

szerkezete és 

tulajdonságai, oldatok, 

szerves anyagok. 

 

Informatika: adatok 

gyűjtése az internetről. 
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az életműködések 

megvalósulásában. 

A szaporodás mint a faj 

fennmaradását biztosító 

életjelenség. Fő típusai. 

gyakorlatok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogal

mak 

Szerveződési szint, sejt, szövet; sejtalkotó, táplálkozás, anyagszállítás, 

légzés, ivaros és ivartalan szaporodás. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Szépség, erő, egészség 
Órakeret 

10+1 óra 

Előzetes tudás A kültakaró és a mozgás szerveinek legfontosabb jellemzői; 

a hám-, a kötő- és támasztó-, valamint az izomszövetek szerkezete.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az egészséges életvitel szokásrendszerének kialakítása érdekében a 

rendszeres testmozgás és a bőrápolás iránti igény felkeltése. 

Az egészséget veszélyeztető tényezők azonosítása, az ismeretek és 

tapasztalatok felhasználása a veszély időbeni érzékelése és elhárítása 

érdekében. 

A fogyatékkal élő emberekkel tanúsított elfogadó, segítő, megértő 

magatartás erősítése. 

A reális énkép és az önismeret fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Milyen szerepe van a bőrnek és 

függelékeinek (haj, köröm) a 

vonzó megjelenésben?  

Mikor és miért izzadunk?  

Házi kozmetikumok használata, 

illetve hogyan válasszunk 

kozmetikai szereket? - 

Természetes alapanyagok 

előtérbehelyezése.  

Milyen kapcsolat van az ember 

mozgása és fizikai munkavégzése 

között?  

 

Ismeretek: 

Az emberi test síkjai, 

szimmetriája, formavilága, 

esztétikuma. 

A bőr felépítése és funkciói.  

A bőr szerepe a külső testkép 

kialakításában: a bőr kamaszkori 

változásainak okai, 

következményei.  

A bőr- és szépségápolás.  

A bőr védelme; bőrsérülések és 

ellátásuk.  

Bőrbetegségek (bőrallergia, 

fejtetvesség, rühatka, 

gombásodás).  

Akétoldaliszimmetriafelismerése,

példákszimmetrikusanésaszimmet

rikusanelhelyezkedőszervekre. 

A bőr szöveti szerkezetének és 

működésének összefüggése.  

Példák a szerkezeti változás – 

működésváltozás összefüggésére. 

Apattanás,azsírosésaszárazbőr,atö

redezetthajéskörömösszefüggésea

bőrműködésével. 

Öngyógyítás és az orvosi ellátás 

szükségességének felismerése.  

Elsősegélynyújtás bőrsérülések 

esetén.  

Környezetkímélő tisztálkodási és 

tisztítószerek megismerése, 

kipróbálása. 

Az emberi csontváz fő részei, a 

legfontosabb csontok felismerése. 

Példák gyűjtése a jellegzetes 

csontkapcsolatokra.  

Elsősegélynyújtás gyakorlása 

mozgássérülések esetén. 

A mozgássérült és 

mozgáskorlátozott emberek 

segítése.  

Sportoló és nem sportoló 

osztálytársak napi-és 

hetirendejének összehasonlítása, 

elemzése a mozgás (edzés), 

pihenés, tanulás egyensúlya a test 

Informatika: adatok 

gyűjtése az internetről. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: a szöveg 

elemei közötti ok-

okozati, általános-

egyes vagy kategória-

elem viszony 

felismerése. 

 

Matematika: 

Modellezés; 

összefüggések 

megjelenítése. 

Szimmetria, tükrözés. 

 

Kémia: az oldatok 

kémhatása. 

 

Fizika: erő, 

forgatónyomaték; 

mechanikai egyensúly. 

 

Testnevelés és sport: a 

bemelegítés szerepe a 

balesetek 

megelőzésében. 
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A mozgásszervrendszer aktív és 

passzív szervei. Az ember 

mozgásának fizikai jellemzése 

(erő, munkavégzés).  

A csontok kapcsolódása.  Az 

ízület szerkezete. A porcok 

szerepe a mozgásban. 

Mozgássérülések (ficam, 

rándulás, törés) ellátása, 

mozgásszervi betegségek 

(csipőficam, gerincferdülés, 

lúdtalp) és megelőzésük.  

A mozgás, az életmód és az 

energia-szükséglet összefüggései. 

napi energiaigénye 

szempontjából. 

Önálló gyűjtőmunka: sportolók, 

edzők, gyógytornászok, ortopéd 

orvosok stb. élményei, 

tapasztalatai a mozgás és a testi-

lelki egészség kapcsolatáról.  

Kulcsfogalmak/ 

fogal

mak 
Kültakaró, mozgás-szervrendszer, ízület.  

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél A fogamzástól az elmúlásig 
Órakeret 

2 óra 

Fogamzástól az 

elmúlásig 

 

 

Előzetes tudás 

 

 

 

 

Sejtosztódás, szaporodási típusok a növény-és állatvilágban, a nemi 

érés jelei. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Felkészítés a felelősségteljes a tudatos családtervezésre. 

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 

A családi és az egyéni (rokoni, 

iskolatársi, baráti, szerelmi) 

kapcsolatok jelentősége, szerepük 

a személyiség fejlődésében. 

 

 Szerepjáték (önzetlenség, 

alkalmazkodás, áldozatvállalás, 

konfliktuskezelés, probléma-

feloldás). 

 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegértés - a szöveg 

egységei közötti 

tartalmi megfelelés 

felismerése; a szöveg 

elemei közötti ok-
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okozati, általános-

egyes vagy kategória-

elem viszony 

felismerése; a 

bibliográfiai rendszer 

mibenléte és 

alkalmazása; a 

szövegben 

megfogalmazott 

feltételeket teljesítő 

példák azonosítása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak tudatos családtervezés. 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

két évfolyamos 

ciklus végén 

A tanuló érti az éghajlati övezetek kialakulásának okait és a biomok 

összetételének összefüggését az adott térséget jellemző környezeti 

tényezőkkel. Ismeri a globális környezetkárosítás veszélyeit, érti, hogy a 

változatosság és a biológiai sokféleség érték. 

Ismeri és megfelelő algoritmus alapján tudja jellemezni a jellegzetes 

életközösségeket alkotó legfontosabb fajokat, tud belőlük táplálékláncot 

összeállítani. Példákkal tudja illusztrálni az élőlények közötti 

kölcsönhatások leggyakoribb formáit. Be tudja mutatni az egyes 

életközösségek szerkezetét, térbeli elrendeződésük hasonlóságait és 

különbségeit, ismeri az életközösségek változatosságának és változásának 

okait. 

Tud különbséget tenni csoportosítás és rendszerezés között, tisztában van a 

fejlődéstörténeti rendszer alapjaival. Ismeri az élővilág országait, törzseit 

és jellegzetes osztályait. Morfológiai jellegzetességek alapján ismert 

élőlények el tud helyezni a fejlődéstörténeti rendszerben  (maximum 

osztály szintig). 

Látja a sejtek, szövetek, és szervek felépítése és működése közötti 

összefüggést. Érti a sejtszintű és a szervezetszintű életfolyamatok közötti 

kapcsolatot. 

Ismeri az ivaros és az ivartalan szaporodás előnyeit és hátrányait, 

szerepüket a fajok fennmaradásában, a földi élet változatosságának 

fenntartásában. 

Tisztában van saját teste felépítésével és alapvető működési 

sajátosságaival, a férfi és a nő közötti különbséggel és a kamaszkor 

biológiai-pszichológiai problémáival. Ismeri a betegségek kialakulásának 

okait, megelőzésük és felismerésük módjait, az egészséges életmód és az 

elsősegélynyújtás legfontosabb szabályait. Érti a szűrővizsgálatok 

jelentőségét a betegségek sikeres gyógyításában. 

Önállóan és társaival együttdolgozva tud megfigyeléseket, 

vizsgálódásokat, kísérleteket végezni, tapasztalatairól feljegyzéseket 

készíteni, valamint jártassággal rendelkezik a mikroszkóp használatában. 
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7–8.évfolyam Erkölcstan 
 

Azáltalánosiskolaszakaszzáróéveibenmegnőazoknakakérdéseknekaköreésbővülazoknakazélet

helyzeteknekasora,amelyekbenafiatalokönállódöntésekethoznak – 

sezzelegyüttfokozódikafelelősségükisönmagukkal,társaikkaléskörnyezetükkelszemben.Ezahel

yzetfontoskapcsolódásipontokatkínálamásokértvalófelelősségvállalásésazönkéntesség,valamin

tapályaorientációtémaköréneknevelésicéljaihoz,illetveakezdeményezőkészségésvállalkozóikom

petenciafejlesztéséhez. 

Erreazéletkorraújdimenziókkalbővülafiúkésalányokkapcsolata,sazezzelösszefüggőtémá

ktanóraifeldolgozásaszerepetvállalhatatestiéslelkiegészségre,illetveacsaládiéletrevalónevelésál

talánoscéljainakmegvalósításában. 

13-14évesenatanulókmárnagymértékbenönállóhasználóialegkülönbözőbbtechnikaieszk

özöknek,ígyazerkölcstanórákkeretébeniskitüntetetthelyetkellkapniaamédiatudatosságranevelé

snek – 

hangsúlyozva,hogyezegyúttalfontosszeleteazállampolgárságraésdemokráciáranevelésnek,val

amintazesztétikai-művészetitudatosságéskifejezőképességfejlesztésénekis. 

A 7-8. évfolyamon a tanulók már képesek pontosan érzékelni az egyes társadalmi 

csoportok lehetőségei és életesélyei közötti különbségeket, fel tudják fogni a társadalmi 

igazságosság kérdéskörébe sorolható problémákat, és képesek minderről összefüggésekben 

gondolkodni. Következésképpen az erkölcstan órák keretében direkt formában is 

felvetődhetnek a kirekesztettség, az előítéletek, valamint a méltányosság kérdéseit feszegető 

témakörök. Az órai beszélgetések valamennyi formája elősegítheti a lelkiismeret szociális 

dimenziójának erősödését. 

Szinténfontossajátosságaennekazéletkornak,hogymegkezdődikaszemélyesvilágképésvil

ágnézetkialakulása,amelyugyancsakévekmúltánválikteljesenösszerendezetté,deezekbenazévek

benaziskolafontosfeladata,hogyeztafolyamatotamagaeszközeiveltámogassa.Aformálódóvilágk

épbentestetöltőértékekretámaszkodvaafiatalokfokozatosanelkezdikelhelyeznimagukatalétezést

ágabbösszefüggésrendszerében. 

Azéletkorrajellemzőönállósodástaziskolavéleményt,választástésdöntéstigénylőhelyzete

kteremtéséveltudjatámogatni.Ebbőlazerkölcstanvalós,vagyavalóságoshoznagyonhasonlómorál

isdilemmákmérlegeltetésévelvehetikiamagarészét.Ebbenaszakaszbanadilemmákmárhangsúlyo

sancélozhatjákaszemélyesjövőképkialakítását,valamintazidentitáskülönféledimenziókbanvalós

tabilizálódását.Efolyamatrészekéntfontosszerepetkapazerkölcstanórákonannakamegerősítése,h

ogymásnakugyanúgyjogavansajátidentitáshoz,amelynekaszokásokbanésvélekedésekbenmegn

yilvánulómásságáttiszteletbenkelltartani. 

Ugyancsakkiemeltszerepjuthateszakaszóráinazadottkonkréttémákhozkapcsolódóinfor

mációkkülönféleforrásokbólvalóösszegyűjtésénekésrendszerezésének,akritikaigondolkodásfejl

esztésénekésajelenségekérvekkelalátámasztottértékelésének,valamintadisputajellegűvitáknaké

sazerkölcsidilemmavitáknakis. 

 

 

 

 

 

 

 

7.osztály 
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Tematikaiegység Kivagyokén,ésmivezérliatetteimet? 
Órakeret 

10+2óra 

Előzetestudás,tapa

sztalat 

Évelejiismétlés. 

Anyelvésnyelvhasználat,valamintazemberikommunikációtémakörébensz

erzettanyanyelviismeretek.Atettekbelsőmozgatóerőivelkapcsolatosszem

élyestapasztalatok. 

Atematikaiegységn

evelési-

fejlesztésicéljai 

Azönismeretfejlesztéseasajátmozgatóerőkrevalóreflektálásrévén. 

Azönelfogadásésazakaraterőfejlődésénektámogatása. 

Ösztönzésaszemélyesértékválasztásraésazezzeljárófeszültségekkezelésé

nekgyakorlása. 

Ismeretek/fejlesztésikövetelmények Kapcsolódásipontok 

Nyelvésgondolkodás 

Vajonhogyanszületikagondolat?Mimindenbefolyásolja,hogymitgondo

lok?Mindigvan-

ecéljaagondolkodásnak?Milyenkapcsolatvanagondolkodásésanyelv,af

ogalmakésaszavakközött?Milyenkapcsolatvanaszavakésatettekközött

? 

Hogyanbefolyásolhatjaanyelvhasználatatársaskapcsolataimat? 

Vajonakimásnyelvetbeszél,azmásképpisgondolkodik? 

 

Tudásésértelem 

Miaz,amiigazánérdekel?Hogyanésmittanulokkönnyen?Mibenvagyoks

ikeres?Miaz,amibenkevésbévagyoksikeres,ésvajonmiért?Akarokvala

minváltoztatniezenatéren?Haigen,miértéshogyan? 

Mibenvagyoktehetséges?Hogyanhasználoméshogyanfejlesztematehet

ségemet?Vajonmáraszületéskoreldől,hogymilyenteljesítménytérhetelv

alaki,vagyatanulásésagyakorlásszerepeameghatározó?Példaképek 

 

Ösztönzőkésmozgatóerők 

Mimindenbefolyásoljaatetteimetésadöntéseimet?Mikazösztönök,ésho

gyanhatnakaviselkedésünkre?Mikorjó,hogyhatnakránk,ésmikornem?

Tudjuk-ebefolyásolniazösztönöskésztetéseinket? 

Hogyanhatnakatestiéslelkiállapotunkra,tetteinkreapozitívésanegatívér

zésekésérzelmek?Lehet-ebefolyásolniazérzelmeket? 

Milyenigények,vágyakéscélokalakítjákadöntéseinket?Miaz,amiakarat

talelérhető,ésmiaz,aminem?Hogyanhatránkasiker,akudarcésaválság? 

Haénnemvagyokmagamért,akkorkivanértem?Elég-

eaz,hacsakmagamértvagyok? 

 

Értékésmérték 

Miaz,amiigazánfontosazéletemben?Vannak-

eolyanértékek,amelyekmindenkinekegyformánfontosak?Mikazénérté

keim?Előfordult-

emárolyandöntésihelyzet,amikorütköztekezekazértékekegymással,ésv

álasztanomkellettközöttük?Mittettemakkor,ésmittennékhasonlóhelyze

tbenmost?Tudok-evalamilyensorrendetfelállítaniazértékeimközött? 

Magyarnyelvésirodalo

m:akommunikációscél

oknakmegfelelőszöveg

ekírása;anyelvállandós

ágaésváltozása. 

 

Technika,életvitelésgya

korlat:tanulásipálya;kö

rnyezetéspályaválasztá

s;megélhetés. 

 

Biológia̶egészségtan:as

erdülőkorérzelmi,szoci

áliséspszichológiaijelle

mzői;aszemélyiségössz

etevői,értelmiképesség

ek,érzelmiadottságok. 

 

Vizuáliskultúra:érzelm

ek,hangulatokkifejezés

e;látványok,jelenségek

asszociatívmegjeleníté

se. 
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Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Nyelv,gondolkodás,szó,fogalom,tett,nyelvhasználat,tudás,értelem,tehetség,s

iker,kudarc,felelősség,ösztön,érzés,érzelem,igény,vágy,cél,döntés,válság,ak

arat,érték,értékrend,értékütközés. 

 

 

Tematikaiegység Párkapcsolatésszerelem 
Órakeret 

11+1óra 

Előzetestudás,tapa

sztalat 
Anemiérésselésaszaporodássalkapcsolatosbiológiaiismeretek.Apárkapcs

olatokterénszerzettszemélyestapasztalatok. 

Atematikaiegységn

evelési-

fejlesztésicéljai 

Annakmegértetése,hogymilyenszerepetjátszikazintimpárkapcsolatazemb

erekéletében.Azegymásirántifelelősségérzésénekfelkeltése. 

Aszexuálisvisszaélésekveszélyeinektudatosítása. 

Ismeretek/fejlesztésikövetelmények Kapcsolódásipontok 

Vonzódás 

Milyentestiváltozásokkaljáraserdülőkor,ésezeknekmilyenlelkihatásai

vannak?Milyenokailehetnekannak,hogyegyesekhezvonzódunk,míg

másokinkábbtaszítanakbennünket? 

Honnantudhatjaegylányésegyfiú,hogyegymásirántivonzódásukkölcs

önös?Kitegyemegazelsőlépéstéshogyan?Mimindenlehetfélreértésekf

orrása?Mitszabadésmitnemszabadtenniabbanazesetben,haavonzódás

nemkölcsönös? 

 

Együttjárás 

Milyenforrásaiésformáilehetnekaszerelembenazörömnekésaboldogs

ágnak?Mitjelentamásiktiszteleteésazegymásirántifelelősségapárkapc

solatban?Hogyantudjáksegíteniegymást 

aszerelmesek? 

Mikorelégérettegyfiatalaszexuáliskapcsolatra?Hogyankerülhetőelan

emkívántterhesség?Mitjelentéshogyanteremthetőmegazintimitásasze

xuáliskapcsolatban? 

Milyenforrásaiésformáilehetnekaproblémáknakésakonfliktusoknake

gypárkapcsolatban?Hogyanlehetésmeddigérdemesfeloldaniezeket?H

onnanlehetészrevenni,hogyavonzódásmárnemkölcsönös?Ellehet-

ekerülnialelkisérüléseketegyszakítássorán? 

 

Házasság,családésotthonteremtés 

Milyennekképzelemaztazembert,akimajdfelnőttkéntatársamleszazél

etben?Milyencsaládotésmilyenotthontszeretnék? 

Fontos-

eaházasságkötésahhoz,hogykétegymástszeretőemberegyüttéljen?Mil

yenajóházasság?Mitlehettenniafenntartásaérdekében?Miveléshogya

nlehetelrontani?Lelehet-eélniegyéletetegyetlenembermellett?Lehet-

e,érdemes-eerretörekedni? 

Miértdöntúgykétember,hogycsaládotalapít?Fontos-

e,hogyamikoregygyerekvilágrajön,aszüleiházastársaklegyenek? 

Milyenazideáliscsalád? 

Visszaélésanemiséggel 

Biológia̶egészségtan:ne

mijellegek,nemihormon

ok;amenstruációsciklusf

olyamata;másodlagosne

mijellegek,lelkitulajdon

ságok; 

afogamzásgátlásmódjai,

következményei; 

azabortuszegészségi,erk

ölcsiéstársadalmikérdés

ei;afogamzásfeltételei,a

méhenbelüliéletmennyis

égiésminőségiváltozásai

,aszülés/születésfőbbmo

zzanatai. 
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Mitjelentaprostitúció,apedofília,apornográfiaésaszexuálisbántalmazá

skifejezés?Hogyanlehetelkerülni,hogyilyesminekazáldozataiváválju

nk?Hollehetsegítségetkérniilyenjellegűfenyegetettségesetén?Miatee

ndő,haegytársunkatilyenveszélyfenyegeti? 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Nemiérés,vonzás,taszítás,szerelem,nemivágy,szexuáliskapcsolat,házasság,c

salád,gyerekvállalás,terhesség,prostitúció,pornográfia,szexuálisbántalmazás

,áldozat,családonbelülierőszak. 

 

 

Tematikaiegység Egyénésközösség 
Órakeret 

11+1óra 

Előzetestudás,tapa

sztalat 
Formálisésinformális,iskolaiésiskolánkívüliközösségekbenszerzettszemé

lyestapasztalatok. 

Atematikaiegységn

evelési-

fejlesztésicéljai 

Azönismeretfejlesztése,valamintazautonómgondolkodáséscselekvésiránt

iigényfelkeltése,megerősítése. 

Ismeretek/fejlesztésikövetelmények Kapcsolódásipontok 

Közösségeim 

Milyencsoportokhoztartozomésmiért?Miváltozottezenatérenazutóbb

iidőben?Milyenokaivannakaváltozásnak?Melyikcsoporthozmennyir

ekötődöm?Melyikbenmennyireérzemszabadnakmagam? 

 

Erőtadóközösség 

Miértvanszükségünkarra,hogyegyüttlegyünkmásokkal?Mibenkülön

bözikaközösségheztartozásapároskapcsolattól,ésmibenhasonlítrá?M

ilyenszerepettöltökbeaközösségeiméletében?Mitkapoktőlük,ésmitad

oknekik?Mitőlérzemmagamjólvagyrosszulegycsoportban?Mittehete

kazért,hogyacsoportban,amelyheztartozom,mindenkijólérezzemagát

?Közösségeim? 

 

Korlátozóközösség 

Milyenérzés,havalamilyenkérdésbenmástgondolok,mintacsoporttöb

bitagja?Lehet-

eegycsoportonbelülmásképpviselkedni,mintahogyatöbbségteszi?Mil

yenkövetkezményekkeljárhatez?Megtudja-

eváltoztatniegyemberegycsoportnézeteitvagyviselkedését? 

 

Szabadságéskorlátozottság 

Mennyirevagyokszabadésönállóatetteimbenésaválasztásaimban?Mi

az,amihezalkalmazkodnomkellegyközösségben,ésmiaz,amirőlvalób

anszabadondönthetek?Kitőlkaphatoksegítséget,hadöntenemkell?Kik

nekésmilyenszabályoknakkellmindenképpengedelmeskednem?Mily

enelőnyeiésmilyenveszélyeilehetnekazengedelmességnek?Van-

eolyanhelyzet,amikornemkellvagynemszabadengedelmeskednem? 

Biológiaegészségtan:leá

nyésnői,fiúésférfiszerepe

kacsaládban,atársadalom

ban; 

másokmegismerése,meg

ítéléseésakommunikáció

; 

családiésiskolaiagresszió

,önzetlenség,alkalmazko

dás,áldozatvállalás,konfl

iktuskezelés,problémafel

oldás; 

akamaszhelyeaharmonik

uscsaládban; 

aviselkedésinormákéssz

abályokszerepe. 
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Hogyansegíthetalelkiismeretajóésarossz,abűnésazerényközöttiválas

ztásban?Milyenhelyzetekbenmondhatmástalelkiismeretem,mintasza

bályokvagyaközösségemtagjai? 

Figyelmeztet-ealelkiismeretemsajáttévhiteimreéselőítéleteimre? 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 
Csoport,közösség,önállóság,korlátozás,alkalmazkodás,engedelmesség,szab

ály,lelkiismeret,választás,bűn,erény,előítélet,tévhit. 

 

 

 

FÖLDRAJZ 

 

 

A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti, 

társadalmi-gazdasági és környezeti jellemzőivel, folyamataival, továbbá a környezetben való 

tájékozódást, eligazodást segítő alapvető eszközökkel és módszerekkel. Vizsgálódásának 

középpontjában a természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti folyamatok, jelenségek, azok 

kölcsönhatásai, illetve napjaink gazdasági, környezeti eseményei állnak. A földrajz tantárgy a 

természet- és társadalomföldrajz, valamint a regionális tudomány mellett számos 

földtudományágat képvisel a közoktatásban, integrálja a földtani, a légkörtani, a hidrológiai, a 

talajtani és a planetológiai tudást. Tantárgyi előzménye az alsó tagozatos környezetismeret, 

illetve 5–6. évfolyamon a természetismeret, így annak követelményrendszerére épül, amelynek 

teljesítését feltételezi. 

 

7–8. évfolyam 

 

A földrajzi tartalmak feldolgozása során fejlődik a tanulók földrajzi-környezeti gondolkodása, 

helyi, regionális és globális szemlélete. Megértik, hogy a természet egységes egész, a Föld 

egységes, de állandóan változó rendszer, amelyben az ember természeti és társadalmi lényként 

él, és ez megköveteli az erőforrásokkal való ésszerű gazdálkodást. Az oknyomozó tudásszerzés 

elvéből kiindulva a tananyag feldolgozása során a tanulók minden tényt, jelenséget és 

folyamatot elsődlegesen térbeli, emellett időbeli változásában, fejlődésében ismernek meg, 

megláttatva azok okait és lehetséges következményeit is. Így fokozatosan kialakulhat felelős 

magatartásuk a szűkebb és a tágabb természeti, illetve társadalmi környezet iránt. A helyi és a 

regionális gazdasági, társadalmi és környezeti folyamatok értékelésével és a globális 

folyamatok érzékelésével lehetővé válik, hogy a tanulók megismerjék az emberiség egész 

bolygónkra kiterjedő tevékenységét, valamint az ebből fakadó, szintén világméretű természeti, 

társadalmi és környezeti problémákat. 

A tartalmak feldolgozása a szűkebb és a tágabb környezet földrajzi jellemzőire épül. 

Elsődleges célja a térbeli intelligencia fejlesztése. Kiemelt része a haza és környezete földrajzi-

környezeti jellemzőinek megismertetése, amelynek során megalapozódik a hazához és a 

magyarsághoz való kötődés. Az Európai Unió, valamint a távoli országok természeti és 

társadalmi-gazdasági sajátosságainak bemutatásával hozzájárul az eltérő kultúrák megismerése 

iránti igény, a nyitott és befogadó magatartás, illetve szemlélet kialakulásához. Mindezt úgy 

valósítja meg, hogy közben elősegíti a természeti és a kulturális értékek iránti tisztelet, illetve 

a következő nemzedékek számára történő megőrzésük iránti igény kialakulását. Ezzel 

hozzájárul a felelős és tudatos környezeti magatartás, a jövő generáció érdekeit is szem előtt 

tartó gondolkodás fejlődéséhez. A hazáról, a földrészünkről és a távoli földrészekről való 

tudásszerzés mellett nagymértékben segíti a tanulók képességeinek fejlődését. A más 

anyanyelvű országok és kultúrák megismerése elősegítheti a tanulókban az adott célnyelven 

történő kommunikáció igényének kialakulását, ez pedig megkönnyítheti az idegen nyelvi 
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kommunikáció fejlődését. A különféle szóbeli és írásbeli ismeretközvetítő, illetve értékelési 

módszerek alkalmazásával segíti az anyanyelvi kommunikáció fejlődését. 

A természeti és a környezeti folyamatokban megfigyelhető kölcsönhatások feltárásával 

a földrajzoktatás hozzájárul a természettudományi szemlélet és gondolkodásmód 

kialakulásához. Folytatja az 5–6. évfolyamon megkezdett integrált tudásszerzést és az egységes 

természettudományi szemlélet alakítását. Az állandóság és a változás látszólagos 

ellentmondásosságát, a rendszerek törvényszerűségeit, a struktúra és a funkció összefüggéseit, 

az anyag, az energia, az információ különböző formáit regionális megjelenésükben vizsgálja. A 

természeti jellemzőkhöz mindig hozzákapcsolja azok társadalmi-gazdasági felhasználását, 

illetve egymáshoz illeszti a társadalmi élet és a gazdaság elemeit is, ezáltal megveti a 

társadalomtudományi szemlélet alapjait is. Szüntelenül változó és globalizálódó világunk 

természeti, környezeti és társadalmi-gazdasági folyamatainak megismeréséhez és megértéséhez 

elengedhetetlen a folyamatos tájékozódás és információszerzés, valamint a nyitott gondolkodás. 

Ezért a tartalmi elemek elsajátítása elképzelhetetlen a tanulók egyre önállóbbá váló 

információkezelő tevékenysége nélkül. Így a tanítási-tanulási folyamatban nagy hangsúlyt kap 

az információszerzés és az információfeldolgozás képességének fejlesztése, különös tekintettel 

a tapasztalati és a digitális világ nyújtotta lehetőségek felhasználására. Mivel a földrajz tantárgy 

feladatának tekinti a tanulók megismertetését a helyi, a regionális és a globális környezetükkel, 

a valóság pedig gyorsan változik, ezért a tanulók kénytelenek állandóan önállóan frissíteni 

ismereteiket. A távoli tájak megismerésében nagy szerepet kapnak a mediatizált 

kommunikációs eszközök (nyomtatott sajtó, televízió, internet) által szerzett információk. A 

földrajz tantárgynak tehát célkitűzése, hogy ösztönözze a médiumok által közvetített világ 

kritikus elemzését, értelmezését, megértesse a tanulókkal, hogy a világ itteni ábrázolása nem 

azonos a valósággal, az eseményeknek és a jelenségeknek az alkotók által konstruált változatát 

láthatják. 

A tanítási-tanulási folyamat kiemelt célja a folyamatos önképzés iránti igény 

felébresztése, valamint az élethosszig tartó tanulás képességének kialakítása. Hazánk és a világ 

társadalom-földrajzi jellemzőinek bemutatásával a tantárgy elősegíti a szociális és állampolgári 

kompetenciák fejlődését. Napjaink társadalmi-gazdasági folyamatainak megismertetése 

nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy a tanulók a gazdasági élet eseményeiben eligazodó aktív, 

kreatív, rugalmas és vállalkozóképes állampolgárrá válhassanak. A tantárgy komplex 

ismeretanyaga révén segíti a tanulók pályaválasztását, eligazodását a munka világában, illetve 

felkészíti őket a szakirányú középfokú tanulmányokra. Hozzájárul ahhoz, hogy az általános 

iskolából kilépő diákok képesek legyenek felelős döntéshozatalra az állampolgári szerepek 

gyakorlása során. 

A földrajztanulás során a tanulók megszerzik a szemléleti térképolvasás képességét, és 

jártasságot szereznek az okfejtő térképolvasásban (különféle méretarányú és ábrázolásmódú 

térképeken). A dokumentum topográfiai és kulcsfogalmi listája csak az adott témában újonnan 

megjelenő és azokat a fogalmakat tartalmazza, amelyek a kerettanterv tartalmi és szemléleti 

újdonságainak pontosítása érdekében szükségesek, a korábbi életkori szakaszban vagy a 

megelőző témák során feldolgozottakat tudottnak feltételezi. 

 

 

7. osztály 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A földrajzi övezetesség alapjai 

Órakeret 

7 +1óra 

Előzetes tudás Időjárási elemek, jelenségek. A besugárzás és a felmelegedés, a víz 

körforgása és halmazállapot-változásai, a felhő- és csapadékképződés 
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jelenségek felismerése. Példák hozatala az időjárási elemek térbeli és 

időbeli változásaira, az éghajlat-módosító tényezők megnyilvánulására. 

A nedves és a száraz kontinentális éghajlat jellemzése, társadalmi-

gazdasági hatásainak felismerése hazai példákon. A Föld gömb 

alakjának és az éghajlati övezetek kialakulásának összekapcsolása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A modellszemlélet alapozása a földrajzi övezetességi rendszer 

elemeinek példáival a regionális földrajzi tanulmányok előtt. A földrajzi 

és az éghajlati övezetesség különbségének megértetése. A földrajzi 

övezetesség elemeinek összeillesztése különböző típusú 

összefüggéseket mutató ábrák (diagramok, modellek, magyarázó ábrák) 

elemzése során. 

A kutatásos stratégia alkalmazása (természeti adottságok értékelése a 

társadalom szempontjából, társadalmi-gazdasági hatásaik, környezeti 

következményeik meglátása példákban). 

Az övezetek, övek bemutatási szempontjainak és a tipikus tájak 

jellemzési algoritmusának megismertetése. 

Szociális nevelés a környezet és az életmód kapcsolatának 

felfedezésével. 

Családi életre nevelés a más kultúrákban jellemző családi életmódok 

bemutatásával. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Éghajlati alapismeretek 

Az éghajlati elemek, az éghajlatot alakító és módosító tényezők 

érvényesülésének felismerése, magyarázata; az éghajlat 

övezetességét kialakító tényezők értelmezése; éghajlati diagram 

olvasása. 

A forró övezeti földrajzi-környezeti kapcsolatok feltárása 

Esőerdővidék (a felszálló légáramlás következménye, jellemzői, 

erdőirtás és termőföld-erózió); szavannavidék (az évszakos esőzés 

következményei, legelőváltó gazdálkodás, az elsivatagosodás 

folyamata); sivatag (a leszálló légáramlás uralma, jellemzői, 

napenergia-készlet). 

A mérsékelt övezeti földrajzi-környezeti kapcsolatok értelmezése 

A mediterrán táj és a mediterrán gazdálkodás jellemzése; a 

természetföldrajzi jellemzők a földrészek belseje felé való 

változásának felismerése a valódi mérsékelt övben, a füves területek 

és a vegyes szántóföldi gazdálkodás összefüggéseinek bemutatása; a 

tajgavidék és az erdőgazdálkodás jellemzése. 

A hideg övezeti földrajzi-környezeti kapcsolatok feltárása 

Fizika: fény, hullám, 

hőmérséklet, 

halmazállapot, 

csapadék. 

 

Matematika: modellek 

és diagramok 

megértése, 

adatleolvasás. 

 

Biológia-egészségtan: 

életfeltételek, 

életközösségek, 

biomok, ökológiai 

kapcsolatrendszerek. 

 

Informatika: 

adatgyűjtés az 

internetről, időjárási 

térképek, előrejelző 

rendszerek. 
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A megvilágítás évszakos különbsége következményének felismerése 

a szélsőséges természeti viszonyokban. 

A függőleges földrajzi övezetesség 

A természetföldrajzi adottságok függőleges változásának és a 

hegység éghajlat- és vízválasztó szerepének felismerése; a 

magashegységi táj jellemzése; a vízenergia-hasznosítás modellszerű 

értelmezése; hel 

yes magatartás lavinaveszélykor. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Vízszintes és függőleges földrajzi övezetesség, földrajzi övezet és öv. 

Szélrendszer (passzát, nyugatias, sarki); éghajlat (egyenlítői, szavanna-, 

forró övezeti sivatagi, mediterrán, óceáni, tajga); éghajlat- és vízválasztó 

hegység; vízjárás. Sivatagi váztalaj, szürke erdei talaj. Elsivatagosodás, 

hóhatár, gleccser. Vízenergia, napenergia. 

Tipikus táj (esőerdő-, szavanna- és tajgavidék, sivatag, mediterrán és 

magashegységi táj). 

Gazdálkodás (erdő-, vegyes szántóföldi és legelőváltó gazdálkodás).  

Gyakorlás, számonkérés 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Afrika és Amerika földrajza 

Órakeret 

14+1 óra 

Előzetes tudás 

A földrészek szerkezetfejlődési modelljének ismerete. Eligazodás a 

földtörténeti időben. 

A vízszintes és a függőleges földrajzi övezetesség rendszere, az övek 

főbb természeti adottságainak és környezeti problémáinak 

összefüggései. A földrajzi övek és a tipikus tájak földrajzi jellemzési 

algoritmusának használata. A földrészek és az óceánok megnevezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Átfogó kép kialakítása Afrika és Amerika természetföldrajzi 

jellemzőiről a Föld fejlődéséről és a földrajzi övezetességi rendszerről 

való tudás alkalmazásával. 

Térszemlélet fejlesztése az ábrázolt térben való tájékozódással. A valós 

térbeli viszonyok megismertetése térkép alapján, a szemléleti 

térképolvasás képességének fejlesztése. 

A kritikai gondolkodás fejlesztése a földrészek társadalmi-gazdasági 

jellemzői és a természeti adottságok, a történelmi események, a világban 

zajló gazdasági folyamatok elemzésével, illetve a földrajzi tényezők 

életmódot meghatározó szerepének, a gazdasági fejlettség területi 

különbségeinek, okainak, társadalmi és környezeti következményeinek 

megláttatásával. Az országjellemzés algoritmusának alkalmaztatása. 

A környezeti szemlélet fejlesztése a regionális társadalmi-gazdasági és 

környezeti problémák világméretűvé válásának érzékeltetésével, az 

emberiség közös felelősségének megértetésével a környezet állapotában, 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 

valamint a hosszú távú természeti, környezeti folyamatok példákban 

való felismertetésével. 

Családi életre nevelés a más kultúrákban lévő életmódok 

megismertetésével. 

A kommunikációs képességek fejlesztése a szövegbeli speciális 

jelrendszerek működésének megfigyelésével, valamint különböző 

jellegű információs anyagokban való célszerű kereséssel, tabló-

összeállítással és beszámoló-készítéssel (országcsoportok, országok 

bemutatása). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Afrika természetföldrajza 

Afrika domborzatának és tájainak megismerése. 

Erőforrások: a földtani szerkezet és az övezetesség 

következményeinek, valamint az ásványkincs- és energiahordozó-

készletek területi és gazdasági ellentmondásosságának értelmezése. 

Afrika társadalomföldrajza. 

Emberfajták, népek és kultúrák találkozása. A népességrobbanás, a 

fiatal népesség és következményeinek összekapcsolása 

esetleírásokban (etnikai feszültségek, országok közötti és 

polgárháborúk). 

A trópusi mezőgazdaság változatos formái (talajváltó, ültetvényes, 

oázis- és legeltető gazdálkodás) és az azokhoz kötődő életmódok 

különbségeinek feltárása. 

Száhel, az éhezés és a szegénység földje: a természeti, társadalmi, 

egészségügyi veszélyhelyzetek (pl. menekültek, járványok, 

túllegeltetés), ökológiai katasztrófa okozati megismerése, nemzetközi 

segítségnyújtás szükségességének felismerése. 

Egyiptom: az ősi kultúra és a globális világ ellentmondásainak 

megértése. 

Amerika természetföldrajza 

A földrész szerkezeti tagolódásának, a szerkezetfejlődési múlt 

gazdaságot és életmódot meghatározó szerepének megismerése. 

Észak-, dél- és közép-amerikai tájtípusok összehasonlító elemzése. 

A természetföldrajzi övezetesség, az É-D-i nyitottság és K-Ny-i 

zártság következményeinek, veszélyhelyzeteinek felismerése. Az 

aszimmetrikus vízgyűjtő terület következményeinek megismerése, a 

vízrendszer-hasznosítás modellezése. 

Amerika társadalomföldrajza 

Biológia-egészségtan: 

A forró övezet 

élővilága. Városi 

ökoszisztéma. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: 

Gyarmatosítás, ókori 

öntözéses kultúrák. 

Amerika meghódítása. 

Urbanizáció, 

technológiai fejlődés. 

 

Erkölcstan: lokális 

cselekvések és globális 

problémák. 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 

A földrész népességföldrajzi tagolódásának megismerése; a 

népességkeveredésből fakadó társadalmi-gazdasági előnyök, 

hátrányok felismerése példákban. 

A népességkoncentrációk, a városodás és a városiasodás, a település-

együttesek, az agglomerációs zóna kialakulási folyamatának 

értelmezése példákban. 

A farmgazdálkodás modellezése, a mezőgazdasági övezetesség 

átalakulásának értelmezése (pl. elmetérképezéssel). 

Az erőforrás-gazdálkodástól a tudásalapú társadalomig való fejlődési 

út értelmezése; a technológiai övezet jellemzése. 

Amerika országföldrajza 

Eltérő szerepű országok (világgazdasági nagyhatalom, felzárkózó 

erőterek, banánköztársaságok) földrajzi összehasonlítása. 

Amerikai Egyesült Államok mint világgazdasági vezető hatalom; 

 Brazília mint gyorsan fejlődő ország. Gyakorlás, számonkérés 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tagolatlan és tagolt partvidék; gyűrt- és röghegységrendszer, szárazföldi 

árokrendszer. Hurrikán, tornádó; vízesés, időszakos folyó, artézi kút, 

tóvidék, sivatagtípus. 

Emberfajta, bennszülött. Túlnépesedés, éhségövezet, menekült, járvány, 

túllegeltetés, ökológiai katasztrófa. Gyűjtögetés, talajváltó, ültetvényes és 

oázisgazdálkodás, vándorló és istállózó állattartás, monokultúra, 

vadfoglalás, farmgazdaság. Egyoldalú gazdaság, banánköztársaság, 

gazdasági befolyás, bérmunka, világcég, tudásalapú társadalom, 

világgazdasági nagyhatalom. Tipikus táj (ültetvény, farm, rezervátum, 

menekülttábor, technológiai övezet, urbanizáció, városövek, városövezet, 

agglomerációs zóna). 

 

 

Topográfiai 

ismeretek 

Afrikai- és Kanadai-ősföld, Atlasz, Andok, Appalache, Sziklás-hegység, 

Dél- és Kelet-afrikai- magasföld, Brazil-felföld, Mexikói-fennsík, 

Amazonas- és Kongó-medence, Szahara, Szudán; Mississippi- és Paraná-

alföld, Préri, Floridai- és Kaliforniai-félsziget; Száhel. Amerika részei. 

Vörös-tenger, Guineai- és Mexikói-öböl, Amazonas, Kongó, Mississippi, 

Nílus, Orinoco, Paraná; asszuáni Nagy-gát; Nagy-tavak, Panama-csatorna. 

Egyiptom, Amerikai Egyesült Államok, Brazília, Mexikó, Venezuela; 

Alexandria, Atlanta, Brazíliaváros, Chicago, Houston, Kairó, Los Angeles, 

New Orleans, New York, Rio de Janeiro, San Francisco, São Paulo, 

Szilícium-völgy, Washington. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ázsia földrajza 

Órakeret 

10+1óra 
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Előzetes tudás 

A földrészek szerkezetfejlődési modelljének ismerete. Eligazodás a 

földtörténeti időben. 

A vízszintes és a függőleges földrajzi övezetesség rendszere, az övek 

főbb természeti adottságaival és környezeti problémáinak összefüggései. 

A sivatag, a tajgavidék, a magashegység, az agglomeráció és a 

technológiai park tipikus tájak jellemzői, az országok jellemzési 

algoritmusának használata. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Oksági gondolkodás fejlesztése Ázsia természetföldrajzi jellemzőinek 

okaival, társadalmi-gazdasági következményeivel és a világ gazdasági 

folyamataival való összefüggésekben történő feldolgozásával. A 

földrajzi tényezők életmód-meghatározó szerepének felismertetése. 

Prognosztikus szemlélet fejlesztése az ázsiai gazdasági fejlettség területi 

különbségeinek és okainak megláttatásával, a társadalmi és környezeti 

következményeik elképzeltetésével. 

Környezeti szemlélet fejlesztése a regionális társadalmi-gazdaság, 

környezeti problémák világméretűvé válásának példákban való 

érzékeltetésével, az egészséges környezet megőrzésében a társadalmi 

felelősségének bemutatásával. 

Az időbeli tájékozódás fejlesztése a rövidebb időtartamú társadalmi és 

környezeti folyamatok példákban való felismertetésével. 

A szemléleti térképolvasás fejlesztése különböző tartalmú térképeken 

való önállóan tájékozódással, az információk közötti összefüggések 

indoklásával. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ázsia természetföldrajza 

A „legek” földrésze: óriástájak és szerkezeti egységek, változatos 

éghajlat és termőföldhiány, vízbőség és vízszegénység 

kontrasztjának, okainak megismerése. Természeti veszélyhelyzetek 

(földrengés, vulkánkitörés, cunami, tájfun) felismerése, a helyes 

magatartás megismerése. 

Belső-ázsiai sivatagok: kontinensbelseji zárt fekvés 

következményeinek megértése. 

Monszun vidék és terület: a kialakító okok összehasonlítása a forró és 

a mérsékelt övezetben, jellemzésük, az öntözéses 

monszungazdálkodás modellezése. 

Ázsiatársadalomföldrajza 

Népek és kultúrák jellemzőinek, népességkoncentrációk kialakulási 

okainak és következményeinek megismerése. Az ősi kultúrák, a 

Matematika: ok-

okozati gondolkodás, 

modellezés. 

 

Fizika: légköri 

jelenségek fizikai 

törvényszerűségei, 

természeti 

katasztrófák. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: ókori 

jelentős ázsiai 

kultúrák, napjaink 

gazdasági fejlődése; a 

gazdasági 

hatalomváltás. 
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világvallások társadalmat, gazdaságot, környezetet befolyásoló 

szerepének felismerése példákban. 

Területi fejlettségi különbségek felismerése. A világ új fejlődési és 

gazdasági pólusa, felgyorsult gazdasági növekedés, 

technológiaátvitel-folyamat értelmezése. 

Ázsia regionális földrajza 

Eltérő szerepkörű országcsoportok: olajországok, mezőgazdasági 

alapanyag-termelők, összeszerelő-beszállítók, újonnan iparosodott 

országok, új gazdasági hatalmak megismerése. 

India: a hagyományos zárt társadalom és az informatikai társadalom 

ellentmondásai. 

Japán: a termőföld-, energia- és nyersanyagszegénység; a 

biotechnológián és elektronikán alapuló gazdasági hatalom; a 

természeti katasztrófahelyzetek földrajzi alapjai, életmódbeli és 

környezeti következményei. 

Kína: a világ meghatározó gazdasága; a tengerparti és a belső 

területek fejlettségkülönbségének természeti alapjai, életmódbeli és 

környezeti következményei. 

Biológia-egészségtan: 

biotechnológiai 

forradalom, 

életfeltételek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Vulkáni szigetív. Kontinentalitás, szélsőségesen szárazföldi terület, 

monszunvidék és monszunterület; mérsékelt övezeti sivatagi, forró és 

mérsékelt övezeti monszun éghajlat, tájfun, cunami, talajpusztulás. 

Népességrobbanás, világvallás, zarándokhely. Öntözéses gazdálkodás, zöld 

forradalom, technológiaátvitel, csúcstechnológia, informatikai társadalom. 

Topográfiai 

ismeretek 

Eurázsia, Ázsia részei, Közel- és Távol-Kelet; Arab-félsziget, Fülöp- és 

Japán-szigetek, Indokínai-félsziget, Indonéz-szigetvilág, Dekkán- és 

Közép-szibériai-fennsík, Dél-kínai-hegyvidék, Himalája, Pamír, 

Csomolungma, Fuji, Góbi, Hindusztáni-, Kínai- és Nyugat-szibériai-alföld, 

Mezopotámia, Tajvan, Takla-Makán, Tibet, Tien-san, Urál; Fekete-, Japán- 

és Kaszpi-tenger, Perzsa-öböl, Aral- és Bajkál-tó, Boszporusz, 

Brahmaputra, Indus, Jangce, Gangesz, Mekong, Ob, Sárga, Urál-folyó, 

Tigris. 

Dél-Korea, India, Japán, Kína, Kuvait, Szaúd-Arábia, Thaiföld, 

Törökország; Hongkong, Kalkutta, Kanton, Mumbai, Peking, Sanghaj, 

Szingapúr, Szöul, Tokió, Újdelhi. 

Gyakorlás, számonkérés 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Magyarország természeti és kulturális értékei 

Órakeret 

1 óra 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A magyar nemzeti kultúra: a magyar földrajzi felfedezők, utazók és 

tudósok kiemelkedő teljesítményeinek bemutatása tanulói 

kutatómunka alapján. 

Év végi ismétlés 

 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: szöveges 

információgyűjtés. 

 

 

 

 

 

INFORMATIKA 

7. évfolyam 

heti 2 óra= 72 óra 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Az informatikai eszközök használata 

Órakeret  

9 óra 

Előzetes tudás Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tájékozódás a különböző informatikai környezetekben. Az 

informatikai eszközök működési elveinek megismerése és használata. 

Az operációs rendszer és a számítógépes hálózat alapszolgáltatásainak 

használata.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Tájékozódás a különböző informatikai környezetekben 

Számítógépes és nem számítógépes informatikai környezetek 

megismerése, összehasonlítása. 

Fizika: egyes technikai 

eszközök 

működésének 

megfigyelése, a 

működés feltételeinek 

értelmezése a 

mindennapi 

környezetben. 
Az informatikai eszközök működési elveinek megismerése és 

használata 

Számítástechnika története 

A számítógép fő egységei. Neumann elvű gépek fő részei. 

Bemeneti és kimeneti perifériák, adathordozó eszközök működési 

elvei. Az eszközök helyes használatának elsajátítása. 

Digitalizálás. Képek szkennelése. Digitális fotózás. 
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Az operációs rendszer és a számítógépes hálózat 

alapszolgáltatásainak használata 

Az operációs rendszer grafikus felületének magabiztos használata.  

A hálózati operációs rendszerek funkciói, főbb szolgáltatásai. 

Vezetékes és vezeték nélküli kapcsolatok. 

Az iskolai hálózat vázlatos felépítése.  

Az iskolai hálózat használata (szabályok, lehetőségek). 

 

Fizika; biológia-

egészségtan; kémia: a 

tudomány és a 

technika mindennapi 

élettel való kapcsolata, 

az egyéni felelősség 

kérdése. 

Az ismert eszközök közül az adott feladat megoldásához alkalmas 

hardver- és szoftvereszköz kiválasztása 

Iskolai feladatok elkészítésére alkalmas eszközök kiválasztása. 

Fizika, kémia, 

matematika, biológia-

egészségtan: a 

tantárgyi órán 

felmerülő feladatok 

informatikai eszközzel 

történő megoldása. Az 

adott helyzethez 

legjobban illeszkedő 

hardver és szoftver 

kiválasztása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Monitor, nyomtató, adathordozó, pendrive, merevlemez, CD, CD-

olvasó, digitalizálás, hálózat, hálózati szolgáltatás. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Alkalmazói ismeretek 

Órakeret 

33 óra 

 
2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus 

létrehozása 
 

Előzetes tudás 

Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása. A 

szövegszerkesztés alapfogalmainak ismerete. A leggyakoribb 

karakter- és bekezdésformázások önálló végzése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Szöveges dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. 

Objektumok szövegben való elhelyezése. Összetett dokumentum 

készítése. Táblázatkészítés szövegszerkesztővel. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Szöveges, rajzos dokumentumok létrehozása, átalakítása, 

formázása 

Kisebb méretű dokumentum minta vagy leírás alapján történő 

szerkesztése. 

Objektumok a szövegben 

Objektumok beillesztése a szövegbe. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegalkotás a 

társadalmi (közösségi) 

élet különböző 

területein a papíralapú 

és az elektronikus 
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A szövegben elhelyezhető különböző objektumok (kép, szöveg, 

rajz) tulajdonságainak megismerése, az egyes jellemzők 

módosítása. 

Összetett dokumentum készítése 

Egyszerű szöveget, rajzot és táblázatot is tartalmazó 

dokumentumok elkészítése. 

Szöveg mentése különböző formátumokban. 

Táblázatkészítés szövegszerkesztővel 

Táblázat beszúrása szövegbe. A táblázat tulajdonságainak 

beállítása. Táblázat formázása. 

műfajokban). 

 

Fizika; kémia; 

biológia-egészségtan: 

kísérlet vagy vizsgálat 

jegyzőkönyvének 

elkészítése. 

Multimédiás dokumentumok előállításához szükséges alapelemek 

készítése 

Digitális médiaelemek készítése (például: hangfelvétel, 

videófelvétel, fényképezés), jellemzőik megismerése.  

 

Vizuális kultúra: a 

technikai médiumok 

képalkotó módszerei; 

vizuális reklámok. 

Előadások, bemutatók készítése 

Valamely tantárgy ismeretanyagát feldolgozó, különböző típusú 

prezentációk készítése. 

Prezentációk önálló megtervezése és elkészítése. 

 

 

Kulcsfogalmak/fogalmak Szöveg, objektum, táblázat. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, 

információmegjelenítés  
 

Előzetes tudás 

Az adat szemléltetését, értelmezését, vizsgálatát segítő eszközök 

ismerete. 

Adatok csoportosítása, értelmezése, táblázatba rendezése. 

Néhány közhasznú információforrás használata. 

Adatkeresés digitális tudásbázis-rendszerben. 

Térképhasználati alapismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az adat szemléltetését, értelmezését, vizsgálatát segítő eszközök, 

illetve módszerek megismerése. 

Az adatbázisból való információszerzés módjainak megismerése. 

Térképhasználati ismeretek felhasználása, keresése az interneten. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Az adat szemléltetését, értelmezését, vizsgálatát segítő eszközök, 

illetve módszerek megismerése 

Táblázatok használata a hétköznapi és az iskolai életben (például: 

cella, sor, oszlop, hivatkozás, képlet). 

Adatok formátuma, típusai (például: szöveg, szám, pénznem). 

Az adatok szemléltetését segítő eszközök (például: diagram) 

megismerése. 

Az adatok csoportosítása, értelmezése, grafikus ábrázolása, 

következtetések levonása. 

Diagramok készítése. 

- 

Adatbázisokból való információszerzés módjainak megismerése 

Az adatok gyűjtése, csoportosítása, lekérdezése. 

Fizika, kémia, földrajz, 

biológia-egészségtan: 

a vizsgált természeti és 

technikai rendszerek 

állapotának leírására 

szolgáló szempontok 

és módszerek 

használata. 

Térképhasználati ismeretek felhasználása, keresése az interneten 

Térképhasználati ismeretek alkalmazása. 

Térképek keresése, használata.  

Keresés a térképeken, a térképek átalakítása. 

Földrajz, fizika: a 

térbeli tájékozódást 

szolgáló eszközök és 

módszerek alapjai és 

felhasználásuk. A GPS 

idő-, távolság- és 

sebességadatainak 

értelmezése. 

Kulcsfogalmak/fogalmak 

Adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás, cella, oszlop, sor, aktív 

cella, tartomány, munkalap, munkafüzet, cellahivatkozás, 

konstans, relatív és abszolút hivatkozás, képlet, diagram 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Infokommunikáció 

Órakeret  

18 óra 

 3.1. Információkeresés, információközlési rendszerek  

Előzetes tudás 

Böngészőprogramok, keresők, levelezőrendszerek használata. 

Információkeresés az interneten. Megadott művek elektronikus 

katalógusban való visszakeresése. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az információk hatékony keresése, a legfontosabb információk 

megtalálása, a hiteles és nem hiteles információk megkülönböztetése, 

információk kritikus kezelése. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Összetett keresések űrlapok segítségével 

Tematikus és kulcsszavas keresőgépek használata az információ 

elérésére, több keresési szempont egyidejű érvényesítése, űrlapok 

kitöltése. 

Földrajz: a Föld 

országainak, 

fővárosainak 

bemutatásához, 

prezentációk 

készítéséhez anyagok 

gyűjtése, kiselőadás 

készítése. 

Hatékony, céltudatos információszerzés 

A keresés folyamata. Keresőkérdés alkotása. 

Releváns információk kiszűrése a kereső által megtalált 

adathalmazból. 

Információforrások irányított kiválasztása, hitelességének 

vizsgálata, szelektálása 

Helyi könyvtári és a korosztálynak szóló elterjedt adatbázisok.  

Az információk elemzése hitelesség szempontjából. 

Több hasonló tartalmú oldal összehasonlítása. 

Fizika: 

természettudományos 

anyagok gyűjtése, a 

megbízhatóság 

vizsgálata. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 
Keresés, letöltés, hitelesség, űrlap. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

3.2. Az információs technológián alapuló 

kommunikációs formák 
 

Előzetes tudás Elektronikus levél írása, fogadása, új postafiók regisztrálása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A modern infokommunikációs eszközök hatékony használata.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A kommunikációs modell megismerése 

Az információ küldésének és fogadásának kommunikációs 

eszközei, funkciói, kiválasztási szempontjai. 

Az elektronikus levelezés alapjai. 

A mobilkommunikáció eszközei. 

Kapcsolatteremtés infokommunikációs eszközök útján. 

Az internet kommunikációs szolgáltatásai. 

Kémia; biológia-

egészségtan: feladatok 

közös kidolgozása 

kommunikációs 

csatornákon keresztül. 
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A kommunikációs célnak megfelelő választás a médiumok között 

A fogyatékkal élőkkel való és a fogyatékkal élők közötti 

kommunikációt biztosító eszközök megismerése. 

A virtuális tér közlekedési szabályai. 

A kommunikációs médiumok és szerepük. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: közösségi 

portálokon megjelenő 

személyes adatok 

vizsgálata a védelem és 

adatbiztonság 

szempontjából. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kommunikációs modell, üzenet, internetes kommunikáció, 

mobilkommunikáció, adatvédelem. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3.3. Médiainformatika  

Előzetes tudás 

A hagyományos és az elektronikus média kezelése, az internetes média 

elérése, egyes elemek letöltése. A médiában megjelenő információk 

hitelességének kritikus értékelése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A legújabb médiainformatikai technológiák használata, alkalmazása; 

önálló és kritikus attitűd fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A hagyományos médiumok modern megjelenési formáinak 

megismerése, alkalmazásuk a megismerési folyamatban 

A média alkalmazási lehetőségei. 

Internetes portálok, szöveges és képi információforrások. 

Internet, televízió, rádió használata. 

Elektronikus könyv, hangoskönyv használata. 

Szótárak, lexikonok, folyóiratok az interneten. 

Képek, zenék, filmek elérése az interneten. 

Oktatóprogramok, oktatóanyagok keresése az interneten.  

Internetes térképek keresése. 

Matematika: bonyolult 

vagy érdekes 

függvények 

vizsgálatához 

anyaggyűjtés, digitális 

táblára 

anyagfeldolgozáshoz. 

 

Földrajz: 

térképhasználat. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: hangoskönyv, 

elektronikus könyv. 

 

Idegen nyelvek; magyar 

nyelv és irodalom: 

szótárak, lexikonok 

használata. 
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Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Internetes oktatóprogram, regisztráció, online szótár, online elérés, 

elektronikus könyv, hangoskönyv, információmegosztó portálok. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Az információs társadalom 

Órakeret 

5 óra 

 
4.1. Az információkezelés jogi és etikai 

vonatkozásai 
 

Előzetes tudás 

Informatikai biztonsággal, információkezeléssel kapcsolatos 

tapasztalatok. Infokommunikációs eszközök használata során 

tanúsított viselkedési módok megfigyelése, véleményezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Az információ előállítása, megosztása, terjesztése, használata, 

átalakítása. 

Az információ kezelése során felmerülő veszélyek felismerése, 

elhárításuk lehetőségei. 

Az információforrások hitelességének értékelése. 

Viselkedési szabályok közös kialakítása, a kulturált együttélés 

szabályainak betartása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az adatokkal, különösen a személyes adatokkal való visszaélések, 

veszélyek és következmények megismerése, azok kivédése, a 

védekezés módszereinek és szempontjainak megismerése 

Az adatvédelemmel kapcsolatos feladatok megismerése. 

Az adatokkal való visszaélések kivédése. 

Az adatokkal való visszaélésekből származó veszélyek és 

következmények megismerése.  

Védekezési módszerek és szempontok megismerése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: az emberi 

tevékenységek 

hatásainak 

felismerése, a 

tevékenységek nem 

várt hatásainak 

kezelési ismeretei. 

Az információ hitelessége és ellenőrzési lehetőségeinek 

megismerése 

Megbízható információforrások ismerete. 

Az információ hitelességének értékelése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a 

tevékenységekhez 

szükséges 

információk 

kiválasztása és 

alkalmazása. A 

különböző eredetű 

információk szűrése, 

értékelése, 

összekapcsolása, 

érvényességük 

kiterjesztése. 
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Az informatikai eszközök alkalmazásának fontosabb etikai kérdései 

A jogtiszta szoftverhasználat előnyei. 

Szabadon vagy korlátozottan használható programok használata. 

A programhasználat során betartandó jogok és kötelességek. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: az iskolai 

környezet rendje, 

tisztasága. 

 

Matematika: 

matematikai modellek 

(pl. nyitott mondatok, 

gráfok, sorozatok, 

függvények, 

függvényábrázolás, 

számítógépes 

programok, 

statisztikai 

elemzések), 

alkalmazásuk módja, 

korlátai (pontosság, 

értelmezhetőség).  

Az információforrások etikus felhasználásának megismerése 

Az információszerzés folyamatának ismerete. 

Az információforrások etikus felhasználása. 

Az információforrások feltüntetése. 

Az információ értékként való kezelése, megosztása. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a 

személyes felelősség 

belátása és 

érvényesítése a 

közvetlen környezet 

alakításában. 

 

Fizika; kémia; 

biológia-egészségtan; 

földrajz; történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: 

információk keresése, 

könyvtár-, folyóirat- 

és internethasználat, 

adatbázisok, 

szimulációk 

használata, 

kiselőadások 

tervezése. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: az 
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információs 

kommunikációs 

társadalom 

műfajainak megfelelő 

olvasási szokások 

gyakorlása, az 

ezekhez kapcsolódó 

tipikus hibák és 

veszélyek felismerése, 

kiküszöbölése. 

Az információ és az informatika emberi kapcsolatokra gyakorolt 

hatásának megismerése 

Az információ szerepe az információs társadalomban. 

Az informatikai eszközök használatának következményei. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a probléma 

megoldásához 

szükséges komplex 

tájékozódás. 

Kulcsfogalmak 

/fogalmak 

Adat, adathalászat, kéretlen levél (spam), lánclevél (hoax), információ, 

információforrás, hitelesség, megbízhatóság, jogtiszta szoftver, licenc, 

ingyenes szoftver, korlátozottan használható szoftver.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4.2. Az e-szolgáltatások szerepe és használata  

Előzetes tudás 

Életkori sajátosságoknak megfelelő elektronikus 

szolgáltatásokkal kapcsolatos tapasztalatok, vélemények 

megfogalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Az elektronikus szolgáltatások hétköznapi életben betöltött 

szerepének felismerése. 

Az elektronikus szolgáltatások használata, a biztonság 

figyelembevétele, a kritikus szemléletmód kialakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az e-szolgáltatások használatának célirányos megismerése 

Az elektronikus szolgáltatások funkcióinak megismerése. 

Az elektronikus szolgáltatások működésének megismerése, a 

szolgáltatások igénybevétele, használata, lemondása. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a 

megtakarítási 

lehetőségek felismerése, 

a hatékonyság, egészség- 

és környezettudatosság 

érvényesítése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Információs társadalom, média, elektronikus szolgáltatások, regisztráció, 

leiratkozás, azonosító, jelszó. 
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Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

6. Könyvtári informatika 
Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás 

Az iskolai könyvtár önálló használata a raktári rend ismeretében. 

Közkönyvtári tapasztalatok. Könyvtári katalógusok irányított használata. 

Az önálló műre való hivatkozás alapjainak ismerete. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az iskolai és lakóhelyi könyvtár alapszolgáltatásainak és a különböző 

információforrásoknak önálló, alkotó és etikus felhasználása egyszerű 

tanulmányi feladatok egyéni és csoportos megoldása során.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Könyvtártípusok, funkcionális terek 

Tájékozódás az iskolai könyvtár tér- és 

állományszerkezetében. 

Az összes könyvtártípus jellemzőinek megismerése, 

összehasonlítása. 

A kézikönyvtár összetételének és tájékozódásban 

betöltött szerepének megismerése. 

Nagyobb könyvtárak funkcionális tereinek megismerése. 

Önálló eligazodás a települési közkönyvtárban. 

A gyermekkönyvtár (-részleg) önálló használata. 

Könyvtárlátogatás. 

Magyar nyelv és irodalom: 

könyvtárhasználat. 

Könyvtári szolgáltatások 

Könyvtári szolgáltatások irányított alkalmazása a 

tanulásban és a tájékozódásban. 

A kézikönyvtár önálló használata. 

 

Információkeresés 

Hatékony, céltudatos információszerzés. 

Keresett téma kifejezése tárgyszóval. 

Összetett keresőkérdés megfogalmazása. 

Megadott szempontok szerint való keresés az iskolai és 

a lakóhelyi elektronikus könyvtári katalógusban. 

Konkrét feladathoz való irányított forráskeresés 

katalógus és bibliográfia segítségével. 

A forráskeresés és -feldolgozás lépéseinek tudatosítása, 

irányított alkalmazása. 

Technika, életvitel és gyakorlat: a 

tevékenység 

információforrásainak használata: 

a tevékenységhez kapcsolódó 

információszükséglet 

behatárolása és a tevékenységhez, 

a probléma megoldásához 

szükséges komplex tájékozódás. 

 

Fizika; kémia; biológia-

egészségtan: Információk 

keresése, könyvtár-, folyóirat- és 

internethasználat, adatbázisok, 

szimulációk használata. 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 2328 

Természettudományi témájú 

ismeretterjesztő források önálló 

keresése, követése, értelmezése, 

az ismeretszerzés eredményeinek 

bemutatása. 

 

Magyar nyelv és irodalom: Írás, 

szövegalkotás: rövidebb 

beszámolók anyagának 

összegyűjtése, rendezése 

különböző nyomtatott (lexikonok, 

kézikönyvek) és elektronikus 

forrásokból. 

Az önálló feladatvégzés, 

információgyűjtés és 

ismeretszerzés módszereinek 

alkalmazása. Internetes 

enciklopédiák és 

keresőprogramok használata. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: önálló 

információgyűjtés adott témához 

különböző médiumokból. 

 

Földrajz: tájékozódás a hazai 

földrajzi, környezeti 

folyamatokról - információgyűjtés 

internetalapú szolgáltatásokkal 

(tények, adatok, menetrendek, 

hírek, idegenforgalmi ajánlatok). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nemzeti könyvtár, szakkönyvtár, elektronikus könyvtár, keresőkérdés, 

tárgyszó, bibliográfia. 

 

 

 

KÉMIA 

 

 

A kémia mint belépő természettudományos tantárgy kiváló megvalósítási terepe annak, hogy a 

diákok sajátos, de az élet minden területén jól használhatógondolkozásmódot (például 

problémameglátás, oksági összefüggések keresése, modellalkotás, törvényszerűségek 

felismerése) alakítsanak ki. Kísérletei révén a tények tiszteletére, elfogadására nevel. 
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Tanulmányaik során a diákok legtöbbször megfigyelésekből, tapasztalatokból, 

kísérletekből indulnak ki, ezekből vonnak le következtetéseket, majd kutatják az anyag 

viselkedésének okait. Menetközben maguk a tapasztalatok sarkallhatják a tanulókat 

nyomozásra, a miértek keresésére. Így a tudományos megismerés egyes formáinak 

alkalmazásával egyre önállóbban és sokoldalúbban tudnak új ismereteket szerezni. Kísérleteik, 

mini kutatásaik, méréseik révén hasznos anyagismerethez jutnak, amelyeket a napi élethez 

kapcsolódó tevékenységeik során – mint például tűzveszélyesség, tűzoltás, háztartási 

vegyszerek tulajdonságai, kozmetikai krémek hatásai, főzés-sütés, mosás – közvetlenül is 

alkalmazhatnak. Mindeközben elsajátítják a kémiai anyagokkal való felelősségteljes, 

balesetmentes bánásmód alapszabályait is. 

A kémiával való ismerkedés közben tehát a tanulók olyan tapasztalatokon, kísérleteken 

nyugvó, biztos anyagismereten alapuló tudást szerezhetnek meg, amely nemcsak segíti őket 

(például a háztartási teendőkben), hanem életmentő is lehet számukra (például a benzingőz 

robbanásveszélyes viselkedése, szénmonoxid végzetes hatása). Az elsajátított ismeretek és a 

természettudományos szemlélet birtokában a tanulók, majd a felnőttek lehetőségeiktől és 

tehetségüktől függően egyre tudatosabban ügyelhetnek az egészségükre, szűkebb és tágabb 

környezetükre. Ez a kialakuló természettudományos látásmód – bizonyos mértékű tényszerű 

anyagismerettel karöltve – védheti meg a jövő generációt vagy legalább annak egy részét az 

áltudományok különböző formáitól. 

A változatos, „közöm van hozzá” témakörök inspirálhatják mind a tanulókat, mind a 

tanárokat arra, hogy a tananyagot a legkülönbözőbb módokon, szinteken (felzárkóztatás, 

tehetséggondozás) közelítsék meg, problémákat fedezzenek fel, asszociáljanak, vitázzanak, 

kutakodjanak, és ehhez célirányosan keressenek az interneten adatokat, információkat. 

Használják, fejlesszék az anyanyelv mellett idegen nyelvi tudásukat, tervezzenek kísérleteket, 

érvekkel, tapasztalati tényekkel bizonyítsanak. A kémiai jelenségek, folyamatok vizsgálata 

során fokozatosan szerzik meg, fejlesztik az anyagi világ megismeréséhez, az értő tanuláshoz 

szükséges gyakorlati és elméleti kompetenciákat. Mindezt csupán egyedül nem tehetik, így 

számos kompetencia mellett a szociális is fejlődik. Kialakulhat a reális önismeret, maguk és 

mások munkájának értékelése. Erősíti a motivációt, a tantárgyhoz való kötődést az is, ha a 

feldolgozás épít a már meglévő infokommunikációs jártasságra, tudásra (mobilképek, 

telefonvideók, prezentációk készítése, azok megosztása közösségi oldalakon, tudásépítő 

platformokon). A jövendő pályaválasztásukat segítheti a kortárs magyar vegyészek világhírű 

teljesítményével, találmányaival való találkozás is.  

A kerettanterv összeállítása figyelembe veszi, hogy az általános iskola záró 

évfolyamaiban tanulók eltérő képességekkel, érdeklődéssel, szociális és családi háttérrel 

rendelkeznek. Ezért több szinten közelíti meg a jelenségeket, így kapaszkodót adhat azoknak 

is, akik továbbtanulásuk jellege vagy annak hiánya miatt már nem találkoznak a kémiával mint 

tantárggyal. Ugyanakkor szilárd kiindulási alapot biztosíthat azoknak, akik a középiskolában 

folytatják tanulmányaikat. 

Mélyíti a tudást, ha a számonkérés-értékelés is változatos formában történik (ismeretlen 

kísérlet, anyag, szöveg, probléma vagy riport; plakátkészítés, játékok kitalálása, mobil videós 

kísérleti verseny; egyéni vagy csoportos, illetve önértékelés során). 

 

7–8. évfolyam 
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A kémia az általános iskolában élményközpontúan, a diákok természetes kíváncsiságára építve 

jelenik meg. A diszciplináris tudás megszerzése mellett azonos súlyt kap a napi élettel és a 

környezettel, egyéb tanulmányaival való kapcsolat, továbbá azoknak az utaknak, módoknak a 

megtalálása, amelyekkel a kívánt információ, tudás birtokába juthat. 

Az elsődleges cél az érdeklődés felkeltése és szinten tartása a legkülönbözőbb interaktív 

módszerekkel: saját megfigyelésekkel, problémafelvető kísérletekkel az anyag változásainak 

„csodái” iránt. A tervezett órai kísérletek előkészítéséhez, végrehajtásához általában nem 

szükséges sok idő, bőséges vegyszerkészlet vagy szaktanterem. Az otthoni megfigyelések, 

mérések, kémhatás vizsgálatok, kutakodások még a kémia népszerűsítését is jelenthetik. 

Ahetedik osztályban a tanulók elsősorban a körülöttük lévő anyagokkal, mint például 

levegő, víz, táplálékok vagy oldatok találkoznak, azok viselkedését, összetevőit kutatják. Ebben 

a folyamatban az életkornak megfelelő megközelítés esetén egyre inkább képesek lesznek 

egyszerű eszközökkel egyénileg vagy csoportosan kísérleteket végezni, azokat digitális 

formában is rögzíteni, a tapasztaltakat elemezni, „okosan” kérdezni. A felmerülő kérdések, 

problémák megoldása kapcsán használják a modellalkotást mint ismeretszerzési módszert 

(különösen a részecskemodellt). Elindulnak az önállóság útján mind a gyakorlati manuális 

tennivalók véghezvitelében, mind az elméleti ismeretek sokirányú megszerzésében. Elsajátítják 

az együttdolgozás alaplépéseit és képesek egymástól is tanulni. Számos gyakorlati példán 

keresztül (konyhai tennivalók, tisztítószerek, étkezés, diéták) veszik észre a kémia fontos 

szerepét. Megszerzett elméleti és gyakorlati tudásukat (például egészséggel és környezettudatos 

életmóddal kapcsolatos ismeretek) egyre több szituációban alkalmazhatják, illetve terjeszthetik 

szűkebb-tágabb környezetükben. A fogalmak tartalma a két év során folyamatosan gazdagodik: 

egyes jelenségek, reakciók, a napi életben fokozott veszélyt jelentő anyagok több kontextusban 

is előkerülnek. 

Az ismeretek aktív megszerzési módjainak változatossága, a kísérleti tapasztalatszerzés, 

az együttgondolkodás, kutakodás szellemi és érzelmi élménye bizonyítottan elősegíti az 

absztrakciós készség fejlődését. Így az általános iskola záró szakaszában nemcsak megértik, 

hanem sokan igénylik is, hogy némi ismeretet kapjanak az anyagi világunkat felépítő apró 

részecskék (atomok, ionok, molekulák) belső szerkezetéről, a köztük lévő kölcsönhatásokról. 

Emiatt a periódusos rendszer (főcsoportok) logikus használata, a kémiai kötések létrejöttének 

(a Bohr-modell alapján történő) magyarázata, illetve a már megszerzett tudásuk alapján az élő 

szervezetek, makromolekulák működése utáni kutakodás sokuknak akár kihívásnak, szellemi 

kalandnak is felfogható. 

A ciklus során találkoznak a legfontosabb fémes és nemfémes elemekkel, 

vegyületekkel, oldatokkal, műveletekkel, kémiai reakciókkal, azok típusaival. Mindezeket 

képesek lehetnek rendszerszinten látni és a kémiai tudásukat a mindennapokban kamatoztatni. 

Más megfogalmazásban: betekintést nyernek az általános, szervetlen és szerves kémiába 

alapfokon. Mindeközben állandóan szembesülnek azzal, hogy az élő és az élettelen világ 

ugyanazokból az atomokból épül fel, a szerkezet mindig meghatározza a tulajdonságokat, hogy 

a legkülönbözőbb folyamatokban mindig érvényesül a tömeg, az energia és az elektromos töltés 

megmaradásának törvénye és ezeket a folyamatokat többnyire az energiaminimumra való 

törekvés irányítja. 
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A tanulók az életkorukhoz és a 21. századhoz alkalmazkodó módszerek alkalmazásával 

nemcsak bizonyos fokú kémiatudásra, anyagismeretre és szemléletre tesznek szert, hanem 

megőrizhetik nyitottságukat, érdeklődésüket az ilyen témák iránt. A kíváncsiság pedig hajtóerő 

újabb ismeretek megszerzésére. 

 

KÉMIA 7. o. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A kémia, a láthatatlan részecskék világa 

Órakeret 

7 óra 

 

7 

  
 

10% 

 

1 

  

szabadon 

tervezhető  

órakeret 

 

   4 

Előzetes tudás Halmazállapotok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Állandóság és változás területhez kapcsolódóan az elvégzett kísérletek 

pontos, részletes érzékszervi megfigyelése, rögzítése és elemzése. A 

jóslás hiábavalóságának belátása. A kísérletek során megismert 

jelenségek, folyamatok szaknyelvi megnevezése, a tudományos kísérlet 

és a megfigyelés megkülönböztetése. Modellben történő gondolkodás, a 

modell és valóság értő megkülönböztetése, a részecskemodell 

alkalmazása. Felépítés és működés kapcsolata szempontjábóla szerkezet 

és tulajdonság közötti összefüggés alapszintű megértése, a fizikai és 

kémiai változások megkülönböztetése. Tudomány, technika, kultúra 

témakörében a kultúr- éstudománytörténeti kérdések iránti érdeklődés 

felkeltése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

„Mágia? Kémia!” Változatos 

folyamatok, egyszerű, de 

meglepő, a gondolkozást elindító 

kísérletek. Például színtelen 

folyadékokból színes csapadék 

keletkezése; színtelen folyadékok 

összeöntéskor különböző színűek 

lesznek ugyanazon indikátor 

mellett; az egyik anyag a vízzel 

való találkozásakor bugyborékol, 

a másik nem; az egyik fehér 

Egyszerű kísérletek elvégzéséhez 

szükséges kísérleti eszközök 

megismerése, tudatos, 

felelősségteljes alkalmazása. 

Pontos, részletes megfigyelés 

elsajátítása. 

A kémiai és a fizikai folyamatok 

közötti különbség belátása.  

A folyamatok leírásához új 

jelrendszer szükségességének 

felismerése. 

Magyar nyelv és 

irodalom: azonos 

alakú szavak; címadás; 

szólásmondások; 

idézetek; szabatos 

nyelvhasználat. 

 

Földrajz: csapadékok.  Fen
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anyag vízben történő oldáskor 

fűt, a másik hűt; feketés anyag, 

amelyik színesen gőzölög. 

 

Ismeretek: 

Megfigyelés, kísérlet, kísérleti 

eszközök, szublimáció, csapadék, 

fázisok, kémhatás (tapasztalati 

szint). 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Miért alkímia: van-e kapcsolat a 

kémia és az alkímia között? 

 

Ismeretek: 

Tudománytörténeti érdekességek 

az alkímiáról, a kémia szó 

eredetéről, történetéről. 

Célzott ismeretszerzés a 

világhálón. Annak felfedezése, 

hogy a „kémiát” tapasztalati 

szinten már az őskortól 

használták. Az alkimisták 

érdemeinek felismerése az 

anyagismeret fejlődésében. 

Prezentációkészítés lehetősége. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: 

őskor: „kohók”; ókor: 

festékek; középkor: 

alkímia stb. 

 

Vizuális kultúra: 

festékek. 

 

Informatika: 

internethasználat, 

multimédiás 

megjelenítési 

lehetőségek. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Miért nevezzük az anyagi 

halmazokat halmaznak? Minek a 

halmazáról van szó? 

Elem , vegyület, keverék 

jellemzőinek megismerése. 

A minden napi élet anyagainak 

csoportosítása. 

Anyagok tulajdonságainak 

meghatározása különböző 

módszerekkel. 

Miért veszélyesebb egy mérgező 

gáz, mint egy mérgező folyadék? 

Miért oldódik a kakaó 

gyorsabban a meleg tejben, mint 

a hidegben? Az „alakváltozás 

művésze”, a folyadék. 

Az egyedi és általános 

tulajdonság közötti különbség 

megértése.  

Játékok, modellek kitalálása, 

illetve számítógépes animációk a 

részecskemodell szemléltetésére. 

Az anyag részecsketermészetének 

megértése, a halmaz 

tulajdonságainak és a részecskék 

viselkedésének összekapcsolása 

konkrét példákban. 

Nagyságrendek belátása 

(méretek, sokaság). 

Kísérletek elemzése révén a 

modell módosítása: a párolgás, 

oldódás, diffúzió kapcsolatának 

megértése a részecskemodellel. 

Törekvés a mikro- és makroszint 

megkülönböztetésére. 

Matematika:halmazok. 

 

Fizika: Gázok és 

folyadékok 

tulajdonságai. Merev 

testek, erők; 

rugalmasság. 

Halmazállapot-

változások 

energiaviszonyai, 

olvadáshő, párolgáshő, 

fajhő, forráspont; 

kinetikus modell; 

hőmérséklet; helyzeti 

és kölcsönhatási 

energia, 

energiamegmaradás. 
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Miért hajlítható a fémdrót és 

miért kemény a gyémánt? 

Létezhet-e a rendben 

rendetlenség? Ásványok, 

kristályok. 

Mit csinál az üvegfúvó? 

Miért lágyul a műanyag? 

Amorf anyagok (üveg, gumi, 

műanyagok). 

Miért igyunk kánikulában 

langyos teát?  

Halmazállapot-változások a 

környezetünkben. Kísérlet: jégből 

gőz, hőmérsékletmérés a 

folyamat során. 

 

Ismeretek: 

Gázok általános tulajdonságai: 

válogatás nélküli keveredés, 

kiterjedés, összenyomhatóság. 

Folyadékok általános 

tulajdonságai: 

összenyomhatatlanság, párolgás, 

keveredés, diffúzió. 

Kristályos szilárd anyagok 

általános tulajdonságai: 

alaktartás, keménység, a felület 

szabályossága. 

Molekuláris és nem molekuláris 

amorf szilárd anyagok szerkezete 

és tulajdonságai, példákon. 

Halmazállapot-változások nevei, 

energiaviszonyok.  

Kristályok megfigyelése 

nagyítóval.  

Kristálymodellek megfigyelése. 

Irányított adat- és képgyűjtés a 

világhálón. 

A részecskék helyzetváltoztató 

mozgása szerepének belátása. 

A vonzás mellett a részecskék 

közötti taszító erők felfedezése. 

Anyagvizsgálatok. 

A nem molekuláris kristályos és 

amorf anyagok szerkezetének 

különbségéből adódó 

tulajdonságbeli különbségek 

belátása. 

Érdekességek gyűjtése az 

„ősüveggel” kapcsolatban. 

Mérés alapján grafikonkészítés, 

elemzés, „jó” kérdés feltevése 

(problémameglátás) 

A halmazállapot-változások 

magyarázata a részecskemodellel. 

Az energiaváltozások 

felismerése.  

Biológia-egészségtan; 

földrajz: 

Diffúzió, anyagáramlás 

a szervezetben, 

anyagszállító 

rendszerek. 

Vizek élővilága, a víz 

mint közeg és mint az 

élő szervezeteket 

felépítő anyag; 

Biomok, társulások. 

A párolgás jelentősége, 

szerepe az élő és 

élettelen világban; a 

víz körforgása. 

 

Matematika: 

síkidomok, síklapokkal 

határolt mértani testek. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: az üveg és a 

műanyag. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Csak a halmazuk állapota 

változott, ha két színtelen gáz 

találkozásakor szilárd anyag 

képződik? 

Kísérletek a Fizika és Kémia 

Birodalom határán: szilárd NH4Cl 

keletkezése NH3 és HCl gázból. 

A témakörhöz kapcsolódóan 

ismétlés , számonkérés.  

Kiindulási anyagok és a 

végtermék vizsgálata. A modellek 

korlátainak megértése. Annak 

belátása, hogy a kémia 

„birodalmában” a részecskék 

belső szerkezetének ismeretére is 

szükség lesz. 
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Ismeretek: 

Fizikai, kémiai változás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Modell, változás, fázis, anyagszerkezet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Levegőt! Vizet! 
Órakeret 

9 óra 

9 

  10%    1 

  

szabadon 

választató 

órakeret 

 

    4 

Előzetes tudás Halmazállapotok és részecskemodelljük, kémiai változás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Meghatározott célok szerint információk keresése, rendszerezése, 

értelmezése. Környezet és fenntarthatóság területén kapcsolatkeresés a 

már megszerzett ismeretek és az új jelenségek között. Tudatos, cselekvő 

felelős viselkedés megalapozása a helyi szintű környezeti kérdésekben 

(víz- és levegőszennyezés); fogékonyság kialakítása a globális szintű 

problémák iránt. Az anyag, energia, információ viszonylatában azelem, 

keverék, vegyület megkülönböztetése. Az ember megismerése és 

egészsége tudásterülethez kapcsolódóan az egyes lég- és vízszennyező 

vegyületek élettani hatásainak tudatosítása. Tudomány, technika, 

kultúra témakörben a tudomány szerepének, lehetőségeinek 

megismerése konkrét példákban. 
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Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Ami láthatatlan, az 

megismerhetetlen? 

Az oxigén felfedezésének 

története. 

Híres kémikusok élete , magyar 

vonatkozású események. 

Miért „éleny”? Lehetne-e az 

oxigén „halony”? 

Volt-e valaha tiszta a 

levegő?Kísérlet: CO2 kimutatása, 

vizes oldatának kémhatása. 

Milyen eső esett az ősemberre? 

Honnan kerülhettek, kerülhetnek 

szennyező anyagok a levegőbe? 

Mit tesz a tudós, ha a fejében 

káosz van? 

Miért és hogyan változik az ipari 

civilizáció nélküli természetes 

levegő összetétele az időjárás 

vagy a földrajzi hely 

függvényében, vulkánok 

közelében, vagy akár tanítási óra 

végén az osztályteremben? 

 

Ismeretek: 

Az oxigén legfontosabb 

tulajdonságai: reakcióképessége, 

az oxigén szerepe az élővilágban, 

fotoszintézis. 

Növények légzése, fotoszintézise. 

Szóegyenlet. 

Az oxigén túladagolás veszélyei, 

következményei. 

A természetes levegő összetétele, 

összetevők aránya, 

térfogatszázalék. 

A nitrogén szerepe, stabilitása. 

Információgyűjtés a levegőről, 

betekintés a tudományos 

megismerés folyamatába.  

Különböző anyagok égésének 

vizsgálata a levegő 

(oxigénadagolás) függvényében. 

Félbevágott alma megfigyelése. 

Szóegyenletek értelmezése és 

felírása adott folyamatokra. 

A térfogatszázalék alkalmazása a 

levegő összetételével 

kapcsolatban. A szerkezet és 

stabilitás kapcsolatának 

értelmezése a nitrogén példáján. 

Kísérletek alapján a szén-dioxid 

fizikai és kémiai tulajdonságának 

megfigyelése, a jelenségek leírása 

szóegyenlettel.  

Információgyűjtés és -

rendszerezés.  

Természetes és mesterséges 

(antropogén) szennyezés 

megkülönböztetése. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

nyelvújítás. 

 

Fizika: nyomás. 

 

Biológia-egészségtan: 

Légzés és anyagcsere; 

a levegő 

összetételének 

változása. A légzés. A 

hemoglobin szerepe a 

légzési gázok 

szállításában. A 

légzőszervek 

betegségei. 

 

Földrajz: a levegő 

mint gázkeverék és 

összetételének 

változása a földtörténet 

során. 

 

Informatika: 

táblázatkezelő 

program használata. 

 

Matematika: 

halmazok. 
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CO2, SO2, NOX gázok 

keletkezése. 

Rendszerezés: elem, keverék és 

vegyület.  

Rendszerezés gyakorlása, a 

minden napi életben használatos 

anyagokkal. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

SOS: mi történt, történik a 

levegővel? Honnan, és milyen 

szennyező anyagok kerülnek ma 

a levegőbe?  

Miért sárgulnak, száradnak le 

falevelek már nyáron?  

Mitől van meleg egy 

fóliasátorban vagy egy 

üvegházban? Hol léphet fel 

üvegházhatás? 

Miben különbözik a füst, a köd és 

a szmog? Télen vagy nyáron 

veszélyesebb-e a szmog? Miért 

van szmogriadó? Az ózonpajzs 

egy jó metafora vagy valóság? 

Egészséges-e az ózondús levegő? 

Lehet-e szagtalan levegő is 

veszélyes? 

Magas hegységek , városok , 

falvak, levegő összetételének 

összehasonlítása. 

Ismeretek: 

Fosszilis energiaforrások és 

szennyező anyagaik.  

Modellkísérlet. A savas eső 

okozói és hatása az élővilágra és 

az épített környezetre. 

Az üvegházhatás okozói, 

következmények. 

A globális felmelegedés konkrét 

következményeinek 

megismerése. 

A szmog kialakulásának feltételei 

és hatásuk. 

Kipufogócsőből vett kenet 

érzékszervi vizsgálata, 

következtetések megfogalmazása. 

Adatok, grafikonok keresése, 

összehasonlítása (például 

Budapest és Bécs 2000, 2010 

légszennyezési adatai). 

Kísérletek értelmezése: kén-

dioxid hatása lomblevelekre; SO2, 

NO2 és ezen gázok vizes 

oldatának vizsgálata 

(cseppreakciók); savas eső 

összetevőinek saverősség 

vizsgálata indikátorral, ezen 

savak hatása tojáshéjra. A 

vizsgálatok alapján 

következtetések megfogalmazása. 

A modellkísérletek értelmezése.  

A levegőbe került savak 

egymáshoz viszonyított 

mennyiségének és 

saverősségüknek az 

összehasonlítása, ok-okozati 

viszonyok keresése. 

Az üvegházhatás leírása. 

Modellkészítés az üvegházhatás 

bemutatására. 

A téli és nyári szmogjelenségek 

értelmezése, összehasonlítása. Az 

egyéni felelősség kérdésének 

értelmezése. 

Tévképzetek eloszlatása az 

ózonnal kapcsolatban. 

Kísérletelemzés: CO2 hatásaégő 

gyertyára. A térfogatszázalék 

alkalmazása a szén-dioxid-

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: ipari 

forradalom. 

 

Földrajz; fizika: Savas 

eső. Üvegházhatás. 

Szmog. 

 

Biológia-egészségtan: 

környezet- és 

természetvédelem, 

ökoszisztémák. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: metafora. 

 

Informatika: mérési 

adatok feldolgozása, 

kiértékelése 

számítógéppel 

(táblázatkezelő 

programmal). 
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Ózondús levegő okozta 

veszélyek. Szmogriadó. 

CO, CO2: veszélyük és biológiai 

hatásuk megkülönböztetése, a 

prevenció fontossága. 
Nemzetközi törekvések a levegő 

tisztaságának védelmére (pl. 

ENSZ-határozatok). 

A levegőszennyezés 

csökkentésének módjai, reális 

lehetőségei.  

Uniós előírások a levegő 

szennyezéssel kapcsolatosan. 

szennyezés és -mérgezés 

példáján.  

Részecskemodell alkalmazása. 

Rendszerezés, táblázat készítése a 

levegőt szennyező anyagokról 

(honnan kerülnek a levegőbe, 

milyen hatást fejtenek ki, milyen 

egészségkárosító hatásuk van). 

Példák alapján (pl. 

éghajlatváltozás) annak belátása, 

hogy a tudomány nem lezárt és 

ugyanarra a jelenségre többféle 

elmélet, hipotézis is létezik; a 

tudomány megoldási javaslatokat 

találhat, de ezek 

megvalósításához politikai 

akaratra, széles körű összefogásra 

is szükség van. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Tiszta-e a tiszta víz? 

SOS: mi történt, történik a vízzel? 

Hogyan lesz a szennyezett vízből 

újra ivóvíz? Miért klórozzák a 

vizet? Lehet-e mással is 

fertőtleníteni?  

Ásványvíz vagy csapvíz? Jók-e a 

háztartási víztisztító készülékek? 

 

Ismeretek: 

A kémiai, illetve a napi élet 

szempontjából tiszta víz 

összetétele. Magyar geológusok 

sikere: vízkutató munkája. Ivóvíz 

kiváltása a házban, ház körül. 

Víztakarékossági praktikák 

otthon. 

A legfontosabb háztartási, ipari, 

mezőgazdasági vízszennyező 

anyagok, közvetlen és közvetett 

káros hatásai: eutrofizáció, 

savasodás, nehézfémek, nitrátok, 

nitritek oldatai. 

Szempontkeresés a különböző 

vízfajták csoportosításához. 

Érvelés a víztakarékosság 

fontosságáról. Környezeti és 

gazdaságossági szempontok 

figyelembevétele (vita 

lehetősége). 

Közeli természetes víz 

érzékszervi vizsgálata. 

Információgyűjtés 

olajkatasztrófákról, a tiszai 

cianid-, illetve a japán 

higanyszennyeződésről. 

Szempontkeresés, rendszerezés, 

táblázatkészítés a vízszennyező 

anyagokkal kapcsolatban. 

Modellkísérlet tervezése, 

bemutatása víztisztításra. 

A klór erős színtelenítő hatásának 

vizsgálata cseppreakcióval, 

következtetések megfogalmazása. 

Címkék alapján italok 

összehasonlítása. 

A termék életciklusának 

értelmezése az ásványvizek, 

illetve üdítők példáján. 

Biológia-egészségtan: 

A víz mint 

létfontosságú anyag az 

élő szervezetek 

számára; az élőlények 

alkalmazkodása a víz 

bőségéhez és 

hiányához. 

A víz mint élettér, a 

szervezet ásványisó-, 

nyom- és mikroelem 

szükséglete; 

eutrofizáció. A víz 

szerepe az élőlények 

evolúciójában. 

 

Földrajz: a Föld 

vízkészlete, 

ivóvízproblémák, 

magyar helyzet. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

Vízfelhasználás a 
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Mechanikai, kémiai, biológiai 

víztisztítás. Fertőtlenítés klórral, 

ózonnal.  

Az ásványvíz, illetve 

széndioxidban túlzottan dúsított 

ital fogyasztásának kártékony 

hatásai. Flakonok, szállítás, 

környezeti tényezők. 

Házi víztisztító berendezések 

alkalmazási területei, 

hiányosságok. 

Víz tisztító berendezések . 

Vegyük, vagy ne vegyük? – vita. háztartásban. 

Víztisztítás, vízszűrés. 

 

Informatika: adatok 

feldolgozása, 

kiértékelése 

(táblázatkezelő 

programmal). 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: napi 

hírek, 

dokumentumfilmek. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Mit rejt a víz? Milyenek a víz 

részecskéi? A víz alkotóelemeire 

bontása. 

 

Ismeretek: 

Vízbontás, a bomlás 

energiaszükséglete, 

H2 és O2 kimutatása. 

Egyesülés, bomlás. 

Oxidáció, redukció alapszintű 

értelmezése. 

H2 előállítása savakból is, 

tulajdonságai, veszélyei. A 

hidrogén mint üzemanyag 

veszélyessége, a hidrogén 

elterjedtsége, kötött állapota. 

Kémiai reakciók, leírásuk, 

szimbólumok. 

Vegyjel, képlet, egyenlet. 

A témakörhöz kapcsolódóan 

ismétlés , számonkérés.  

 

Makro- és mikroállapot 

szintjeinek megkülönböztetése. 

Kísérleti tapasztalatok (O2, H2) 

elemzése és értelmezése. A H2O 

mint a hidrogén oxidja. 

Jelentős mai magyar találmányok 

keresése a hidrogén-előállítással 

kapcsolatban; a H cube 

világsikere, a siker okai. A 

vegyész foglalkozás kihívásainak, 

lehetőségeinek, örömeinek 

megismerése. 

Kémiai jelrendszer alkalmazása 

és használatának tudatosodása. 

Vizuális kultúra: 

szimbólumok, logók, 

piktogramok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elem, keverék, vegyület, kémiai egyenlet, egyesülés, bomlás, oxidáció, 

redukció, endoterm, exoterm folyamat. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Feloldom, kioldom, átoldom, megoldom 
Órakeret 

9 óra 

9 

  10% 1 

  

szabadon 

választató 

órakeret 

   5 

 

Előzetes tudás Halmazállapotok és részecskemodelljük, exoterm, endoterm 

folyamatok, kísérletelemzés, összehangolt tevékenység csoportban. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az állandósággal, változásokkal kapcsolatban az egyirányú, 

megfordítható, egyensúlyra vezető folyamatok pontos megfigyelése, 

elemzése. A részecskemodell alkalmazása oldódási folyamatokra, a 

dinamikus egyensúly és az oldódási egyensúly megértésére. 

Tudomány, technika, kultúra témakörben megismerkedés egykortárs 

magyar vegyész világhírű innovációjával. A kémia tudásán alapuló 

kritikus magatartás formálása. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Oldódik vagy olvad a kockacukor 

a kávéban? 

Hűt vagy fűt az oldódás? 

Oldódások a hétköznapi életben. 

Mi lesz a hóval a jéggel? 

Szublimáció oldódás? 

 

 

Ismeretek: 

Az oldat mint speciális keverék, 

az oldatok alkotórészei.  

Diffúzió, ozmózis. 

Jellegzetes tévképzet felismerése. 

Kísérletek elemzése (szódavíz 

készítése hideg és meleg vízből; 

kristály készítése oldatból), a 

hasonlóságok és különbségek 

meglátása. Az oldódás 

folyamatának megfigyelése 

különböző halmazállapotú oldott 

anyagokkal. Az ozmózis 

vizsgálata. A részecskemodell 

értő alkalmazása a kísérleti 

tapasztalatok magyarázatára. 

Diffúzió, ozmózis értelmezése 

makro- és mikroszinten. Az 

Fizika: olvadás. 

 

Biológia-egészségtan: 

ozmózis, szervezet, 

talaj anyagszállító 

folyamatai. 

 

Földrajz: hidrotermális 

ércképződés. 

 

Fizika: hőtani 

folyamatok. 
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Exoterm, endoterm oldódás 

energiaviszonyai, az oldáshő 

előjele. 

oldódás hőmérsékletfüggésének 

vizsgálata és elemzése.  

Exoterm, endoterm oldódás 

vizsgálata, energiadiagramok 

értelmezése. 

A kémiai rendszer és 

környezetének 

megkülönböztetése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Miért tesznek különböző színű 

kupakot az ásványvizes 

palackokra? 

Miért nem látni a buborékokat a 

bontatlan ásványvizes flakonban? 

Miért ad néha csattanó hangot 

egy lezárt, félig telt ásványvizes 

palack? 

Ásvány vizes palack a 

fagyasztóban 

Miért jelennek meg a vízben 

azonnal buborékok, ha melegíteni 

kezdjük? Mit jelent a halak 

számára a vizek hő szennyezése? 

Hol vannak hőerőművek 

hazánkban, megyénkben? 

Telített, túltelített oldatok, 

oldódási egyensúly és 

befolyásolása. 

Gázok oldódása. 

Kísérletelemzés: kevés „dús” 

ásványvíz (egy csepp sav-bázis 

indikátor melletti) gyenge 

melegítése, hűtése zárt 

rendszerben. 

Annak belátása, hogy a környezet 

meghatározott módon 

befolyásolja az egyensúlyban 

lévő folyamatok irányát. A Le 

Chatelier-elv alkalmazása 

egyszerű hétköznapi jelenségek 

értelmezésére. 

Információgyűjtés: a Duna 

hőmérséklete Paks felett és az 

erőmű hűtővizének folyóba 

érkezésénél, az adatok 

összehasonlítása más típusú 

erőművek hőszennyezésével. 

Biológia-egészségtan: 

egyensúlyi állapotok 

fenntartása élő 

szervezetekben; a vizek 

élővilága. 

Ökoszisztémák 

 

Fizika: állapotjelzők. 

Gázok nyomása, 

erőművek. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Miből mennyit ihat meg az ember 

kínos vagy súlyos 

következmények nélkül? 

Hol találkozunk oldatok 

töménységét jelző felirattal?  

Oldatok töménységének 

kiszámítása jártasság szinten. 

 

Ismeretek: 

Tömeg- és térfogatszázalék. 

Információgyűjtés az egyes 

szeszes italokból a vérbe kerülő 

alkohol mennyiségéről és 

következményeiről. 

Élelmiszerek, táplálék-

kiegészítők címkéjén lévő adatok 

értelmezése. 

Egyszerű számítások sziruppal, 

salátalével, szeszes italokkal, 

permetlével kapcsolatban. 

Matematika: 

Mértékegység-átváltás, 

százalékszámítás, 

arányosság, 

egyismeretlenes 

egyenlet. 

 

Biológia-egészségtan: 

alkohol élettani hatásai, 

mérgezések, a máj 

szerepe. 
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A háztartásban használt 

vegyszerek biztonságos 

tárolásának szabályai. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Miért visel maszkot, aki a 

parkettát lakkozza?  

 

Ismeretek: 

Oldódás különböző 

oldószerekben, az átoldódás. 

Nevezetes nem vizes oldószerek, 

a velük való bánásmód, veszélyt 

jelező piktogramok. 

Miért nem önthetjük össze a 

hypót a sósavval? 

Oldás, átoldás értelmezése a 

részecskemodellel. 

Nem vizes oldatok megismerése: 

a fazékban vagy az autóban.  

A kőolaj és a benzin mint 

szénhidrogének oldatának 

értelmezése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

tisztítószerek a 

háztartásban. 

 

Biológia-egészségtan: 

teratogén, mutagén és 

karcinogén hatások. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Visszafelé az úton: 

hogyan válaszhatók szét az 

oldatok komponenseikre? 

 

Ismeretek: 

bepárlás, lepárlás, kristályosítás,  

 

kondenzáció, adszorpció, és ezek 

néhány gyakorlati alkalmazása a 

háztartásban, az iparban. 

A szétválasztási műveletek 

magyarázata a részecskemodell 

alkalmazásával. Annak belátása, 

hogy mikor melyik szétválasztási 

módszert alkalmazzák és miért – 

a gazdaságossági kérdések 

figyelembevétele. 

Biológia-egészségtan: 

adszorpció és allergia 

kapcsolata. 

 

Földrajz: Kaszpi-tó, 

Holt-tenger. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Hogy változik a tea színe, ha 

citromot vagy ecetet csepegtetnek 

bele? 

Érdemes-e lúgosító folyadékokat 

inni? 

A vörös iszap kémhatása. 

Környezetünk védelme , mit ne 

öntsünk a lefolyóba!!! 

Vegyszer címkék értelmezése. 

Ismeretek: 

Kémhatás, néhány természetes és 

laboratóriumi indikátor, savasság, 

lúgosság és mértékük, pH-

Kémhatásvizsgálatok otthon is 

(növényi indikátorokkal, 

szappan, sampon, mosó- és 

tisztítószerek oldatában), a 

megfigyelések értelmezése.  

Információgyűjtés: bőr és 

különböző testnedvek pH-ja, 

kapcsolat keresése a szervek 

(közegek) működésével. A 

kémiai és a bőrsemlegesség 

megkülönböztetése; a mosakodás 

és a pH kapcsolatának feltárása. 

Ismeretek rendszerezése a sav-

bázis folyamatokkal 

kapcsolatban. A kémiai jelek 

Biológia-egészségtan: 

kémhatást jelző 

növények (antociánt 

tartalmazó fajok), 

kémhatás az emberi 

szervezetben.  

A mozgás, a 

táplálkozás szerepe az 

elsavasodás 

szempontjából 

 

Földrajz: szikes, 

savanyú talajok. 

 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 2342 

értékek, a közömbösítés 

folyamata, kémiai semlegesség. 

Néhány nevezetes lúg és sav, 

savmaradék, só neve, képlete, 

fontosabb felhasználásuk és 

reakcióegyenletek. 

A csapvíz kémhatása. 

A lúgosító folyadékok 

összetétele, hatásmechanizmusa. 

A témakörhöz kapcsolódóan 

ismétlés, számonkérés ,  

 

megértése és tudatos 

alkalmazása. 

Oksági összefüggések 

megismerése. 

Csapvíz kémhatásának vizsgálata 

és az eredmények magyarázata. 

Kémiatudáson alapuló kritika a 

média információival, 

reklámokkal, illetve a 

tévképzetekkel szemben. 

Testnevelés és sport: az 

izomláz és a savasodás. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: a 

reklámok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Oldás, oldat, dinamikus egyensúly, kémhatás.  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Évezredes kutatás az atom nyomában 
Órakeret 

7 óra 

7 

  10% 1 

  

szabadon 

választhat

órakeret 

5 

Előzetes tudás Vegyület, elem, atom, vegyjel, képlet, egyenletírás, kémhatás, exoterm 

reakció. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tudomány, technika, kultúra vonatkozásábana tudomány, a tudósok 

tisztelete, oksági összefüggések felismerése, megértése. A tanuló 

hitének erősítése abban, hogy önmaga is képes problémákat, 

ellentmondásokat észrevenni és megérteni. Annak belátása, hogy 

alapkutatások nélkülözhetetlenek a technika, az orvostudomány 

fejlődéséhez. Hevesy György korszakalkotó módszere kapcsán a magyar 

tudósok eredményeinek megmutatása. A rendszer szempontjából a 

valóság és a modell megkülönböztetése. Lényeglátás, rendszerezés, 

szaknyelv használata. Anyag, energia, információ terén a periódusos 

rendszer elektronszerkezeti értelmezése, kapcsolata a kémiai 

tulajdonságokkal, használata. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Mengyelejev jós volt, vagy oka 

van a rendszerének? 

 

Ismeretek:  

Mengyelejev periódusos 

rendszere, a főcsoportok neve, 

főbb hasonlóságok a főcsoporton 

belül. 

Mengyelejev „jóslása” az üres 

helyekre. 

 

Elemek felfedezésének története. 

Magyar kémikusok szerepe az 

elemek megismerésében. 

Teller Ede munkássága. 

Periodicitás meglátása a 

természetben és a 

művészetekben. 

Nátrium és kálium, illetve 

magnézium és kalcium 

viselkedése vízzel: a kísérletek 

eredményeinek összehasonlítása, 

a tulajdonságok összekapcsolása 

a periódusos rendszerbeli hellyel. 

Mengyelejev módszerének 

megértése: tájékozódás a 

periódusos rendszerben, a fémes 

és nemfémes elemek arányának 

felismerése, néhány ismertebb 

elem (vas, réz, ezüst, arany) 

helyének azonosítása. 

Földrajz: évszakok 

változása. 

 

Ének, zene: refrének, 

ritmusok. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: görög 

filozófusok, középkor 

– alkímia, 

felvilágosodás. 
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Jóslás és tudományos 

következtetés 

megkülönböztetése. 

Tudománytörténeti kutakodások 

és a tapasztalati tudás elismerése.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Mi van az atomban, és hogyan 

van benne? Ha végül aranyat nem 

csináltak, akkor 

feleslegesendolgoztak az 

alkimisták? 

Miért izo- és miért -tóp? 

A hidrogén izotópjai és szerepük. 

Mi fűti a napot? 

Ismeretek: 

Rövid tudománytörténet (pl. az 

alkimisták széleskörű tapasztalati 

tudása, Demokritosz és Dalton 

atomelképzelése közötti 

különbség, a felvilágosodás 

hatása, a tudományos 

megközelítés és rendszerezés 

igénye). Az elektron felfedezése, 

Rutherford kísérlete, modellje. 

Bohr munkássága, modellje. 

Az atommag és mérete, 

nukleonok, nukleáris 

kölcsönhatás jellemzői. 

Rendszám, tömegszám, izotópok, 

relatív atomtömeg, 

anyagmennyiség, mol, Avogadro-

szám, jelölések. 

Tájékozódás a periódusos 

rendszerben, jártasság szerzés 

atomok elektron szerkezetének 

felírásában. 

Mol számítás gyakorlása. 

 

Nehézvíz, nevezetesebb izotópok 

és felhasználásuk. 

Annak megértése, hogy egy-egy 

modellben mi a tapasztalatokból 

leszűrt tény, és mi a modellalkotó 

elképzelése, valamint hogy 

mikor, miért módosítanak, 

váltanak modellt. 

Lángfestési kísérletek és 

értelmezésük.  

Elektromos és nukleáris 

kölcsönhatás/erő nagyságának 

összehasonlítása. Törekvés 

pontos fogalmazásra. 

Egyszerűbb kísérlet részletes 

elemzése, reakcióegyenlet 

értelmezése több szinten, 

egyszerű sztöchiometriai 

számítások végzése. 

Fizika: Proton, 

neutron, atommag, 

elektron, 

atommodellek. 

Elektromos 

kölcsönhatás, nukleáris 

kölcsönhatás. Izotópok, 

használatuk az iparban. 

 

Matematika: 

hatványok, normál 

alak, egyismeretlenes 

egyenlet. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: idegen 

szavaink eredete. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

A Bohr-modell alkalmazása: 

néhány atom 

Fizika: atomfizika, 

gáztörvények. 
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Miért „nemes” a neon és 

„közlegény” az oxigén?  

Elemek vagy atomok periódusos 

rendszere? 

Vegyjelek felismerésének 

gyakorlása. 

Ismeretek: 

Elektronhéjak száma, feltöltődése 

az első három periódusban. 

Atomok vegyértékhéjának és a 

periódusos rendszernek az 

összefüggése. 

A nemesgázok stabilitásának 

összefüggése az energiaminimum 

elvével és 

elektronszerkezetükkel. 

Avogadro törvénye. 

A témakörhöz kapcsolódóan 

ismétlés, számonkérés. 

 

elektronszerkezetének 

értelmezése. A Mengyelejev-féle 

elemek periódusos rendszere és a 

Bohr-féle atommodell közötti 

kapcsolat felismerése. 

Érdekességek, gyakorlati 

felhasználások gyűjtése a 

nemesgázokról. 

Egyszerű számítások gázok 

térfogatával. 

 

Informatika:multimédi

ás megjelenítés. 

 

Matematika: 

arányosság, hatványok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Periódus, rendszám, tömegszám, izotóp, elektronszerkezet, vegyértékhéj, 

anyagmennyiség, mol. 

 

 

  kémia 7.osztály  heti 1,5  óra , évi  54 óra  

 

                             órakeret :   32 óra 

                                10 %    :     4 óra  

szabadon választható óra :    18 óra 

 

                           összesen  :      54 óra  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél A testek, folyamatok mérhető tulajdonságai 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás A hosszúság mértékegységei, az időmérés lehetőségei, eszközei. A 

térfogat fogalma. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tudomány, technika, kultúra területén mérési adatok, ábrák 

értelmezése. Az anyag, energia, információ tudásterületen gyakorlottság 

szerzése az anyagok mennyiségi és minőségi jellemzésében. A 

rendszerek szemszögéből a hosszúság és az idő mértékegységeinek 

használata, átváltása. Az időbeli tájékozódás fejlesztése példák 

megadásával a természetben, illetve technikában fontos szerepet játszó 

nagyon rövid és nagyon hosszú időkre. Az állandóság és változás 

szempontjából a mérési módszerek megismerése, gyakorlása, 

mérőeszközök önálló használata.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

FIZIKA 7. OSZTÁLY 

Heti óraszám: 2 óra 

Évi óraszám : 72 óra 
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Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

Melyik a nehezebb, 1 kg fenyőfa 

vagy 1 kg ólom?  

Mennyire pontos a mérési 

eredmény? 

 

Ismeretek: 

A testek mérhető tulajdonságai. 

Hosszúság, térfogat mérése, 

mértékegysége. 

A tömeg mérése, mértékegysége. 

A sűrűség fogalma, 

meghatározása és 

mértékegysége.Idő mérése, 

mértékegysége. Lengési idő, 

keringési idő. Mérési hiba, átlag. 

Az egyensúlyon alapuló 

tömegmérés elvének használata, 

mérleg készítése, tömegmérés. 

Hosszúság, térfogat, tömeg 

meghatározása becsléssel és 

méréssel, a becsült és mért 

értékek összehasonlítása. 

Mérési adatok táblázatos és 

grafikus ábrázolása.  

Testek sűrűségének 

meghatározása tömeg- és 

térfogatmérés eredményei alapján. 

Különböző hosszúságú konkrét 

folyamatok időtartamának 

mérése, a mérések megismétlése, 

mérési eredmények rögzítése, 

táblázatos és grafikus ábrázolása. 

Az ismételt mérések 

eredményeinek összehasonlítása, 

a mérési hiba fogalmának 

szemléletes kialakítása. A mérési 

eredmények átlagának 

kiszámítása. 

Matematika: Törtek. 

Adatok ábrázolása, 

függvények. Átlag. 

 

Kémia: Oldatok 

térfogat-százalékos 

összetétele. Az 

atomok mérete. 

 

Biológia-egészségtan: 

Az élővilág 

méretskálája. A 

biológiai óra.  

 

Földrajz: 

időegységek. 

 

Informatika: mérési 

adatok rögzítése, 

kiértékelése 

számítógéppel. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Mérés, hosszúság, térfogat, tömeg, sűrűség, idő, mérési hiba. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Hőmérséklet, halmazállapot 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Halmazállapotok. Víz a természetben. 

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az anyag, energia, információ területén gyakorlottság az anyagok 

mennyiségi és minőségi jellemzésében. A halmazállapotok, 

halmazállapot-változások összehasonlítása. A halmazállapot-változásokat 

kísérő energiaváltozások megfigyelése, mérése. 

Az állandóság és változás szemszögéből az anyagok vizsgálatában 

leggyakrabban használt állapotleírások, állapotjelzők alkalmazása, 

mérése, a mértékegységek szakszerű és következetes használata. A 

termikus egyensúly és a kiegyenlítődés fogalmának értelmezése. 

Természeti folyamatok irányának felismerése konkrét példákon 

keresztül. 
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Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

Hány fokos a forró leves? 

Forró leves kevergetése, fújása. 

Szétfagy a kerti csap. Kuktafazék, 

korcsolya. A víz hűtéséhez és 

melegítéséhez kapcsolódó 

jelenségek.  

Mi történik, ha forró vízbe hideg 

vizet öntünk?Mi esik az ónos 

esőben? Vízforralás a 

mikrohullámú sütőben.  

 

Ismeretek: 

Hőmérsékletmérése, 

mértékegységei. 

Olvadás, fagyás, párolgás, forrás. 

A víz különböző halmazállapotai. 

Olvadáspont, fagyáspont, 

forráspont. 

Termikus egyensúly. 

Megfordítható és 

megfordíthatatlan folyamatok. 

Csapadékfajták a 

környezetünkben. Túlhűtés, 

túlhevítés. 

A hőmérséklet mérésére alkalmas 

mérőeszközök megismerése és 

használatuk gyakorlása 

folyadékok és a levegő 

hőmérsékletének mérése közben.  

 

A víz hűtéséhez, melegítéséhez 

kapcsolódó jelenségek vizsgálata, 

olvadáspont, fagyáspont, 

forráspont mérése. A fagyáskor 

bekövetkező térfogatváltozás 

vizsgálata, gyakorlati 

jelentőségének megértése 

példákon keresztül. A 

„kuktafazék”- és a korcsolya-

jelenség vizsgálata, az 

olvadáspont és forráspont 

nyomásfüggésének megismerése, 

gyakorlati alkalmazások keresése. 

 

Folyadékok tömegének, 

hőmérsékletének mérése, az 

összekeverés után kialakult közös 

hőmérséklet vizsgálata, a közös 

hőmérsékletet befolyásoló 

tényezők keresése, sejtések 

megfogalmazása és ellenőrzése. 

Folyamatok 

megfordíthatóságának vizsgálata, 

példák keresése megfordítható és 

megfordíthatatlan folyamatokra. 

A saját környezetünkben 

előforduló csapadékfajták 

csoportosítása, keletkezésük 

vizsgálata. 

A túlhűtés, túlhevítés 

jelenségének vizsgálata. 

Matematika: adatok 

ábrázolása, 

függvények. 

 

Kémia: A hőmérséklet 

és a nyomás mint 

állapotjelző. Afizikai 

és kémiai változások 

megkülönböztetése. A 

halmazállapotok, a 

halmazállapot-

változások 

összehasonlítása. 

Egyirányú, 

megfordítható és 

körfolyamatok 

értelmezése 

hétköznapi 

jelenségekben. 

 

Biológia-egészségtan: 

A víz biológiai 

szerepe. Az élőlények 

hőháztartását 

befolyásoló fizikai 

változások (hőáramlás, 

hővezetés, 

hősugárzás). 

 

Földrajz: időjárási-

éghajlati elemek, 

jelenségek, 

csapadékképződés. 

 

Informatika: mérési 

adatok rögzítése, 

kiértékelése 

számítógéppel. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél A hang; hullámmozgás a természetben 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás A sebesség fogalma, mértékegysége. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tudomány, technika, kultúra területén a témához kapcsolódó fogalmak 

és jelenségek megismerése a természet megfigyelésén, tanári 

irányítással, illetve önállóan vagy csoportban végzett kísérleteken 

keresztül. Kísérlet vagy vizsgálat jegyzőkönyvének elkészítése. A 

témához illeszkedő ismeretterjesztő források önálló keresése, 

értelmezése, az ismeretszerzés eredményeinek bemutatása.  

Az anyag, energia, információ szemszögéből a hang 

információátvitelben játszott szerepének értelmezése. 

A környezet és fenntarthatóság szerint a hang és a hullámmozgással 

kapcsolatos jelenségek vizsgálatán keresztül a környezet szépségének 

megjelenítése.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Miért szól, miért halljuk? Miért 

más a gitár hangja, mint a 

zongoráé?  

Denevérek, delfinek 

tájékozódása. Ultrahangos 

vizsgálatok az orvosi 

diagnosztikában. 

Túlzott hangerő – 

halláskárosodás. 

Hullámok a hétköznapi életben, a 

víz hullámzása, vízhullám 

terjedése. 

 

Ismeretek: 

A hang és a hallás. Hangforrások. 

A hang keletkezése. 

Hangsebesség, hangerősség, 

hangmagasság, hangszín. A hallás 

fizikai alapjai. 

Az ultrahang és szerepe az 

élővilágban.  

Hangerősség, decibel. 

Zajszennyezés. 

A hang keletkezésének vizsgálata, 

a hallás fizikai alapjainak 

megértése. A hang 

információhordozó szerepének 

elemzése kísérletek és az 

állatvilágból vett példák alapján. 

Hangforrások kísérleti vizsgálata.  

Néhány hangszer 

hangképzésének, működésének 

vizsgálata, a működés (a hang 

jellemzőinek változtatása) 

értelmezése. 

A hallott hangmagasság és a 

frekvencia összefüggésének 

kísérleti vizsgálata. Az ultrahang 

gyógyászatban és az élővilágban 

betöltött szerepének bemutatása 

konkrét példákon. 

A hangerősség mérése. A túlzott 

hangerősség egészségkárosító 

hatásának ismeretében a 

megfelelő magatartásra való 

törekvés. 

A fizika hullámfogalmának és a 

hullám szó köznapi jelentésének 

Biológia-egészségtan: 

Az ember és az állatok 

hallása, hangképzése; 

Szűrővizsgálatok. 

 

Ének-zene: 

hangszerek, 

hangszercsoportok, az 

emberi énekhang 

fajtái. 

 

Informatika: 

számítógépes 

animációk 

alkalmazása. 
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A hullámok jellemzői, 

hullámjelenségek (törés, 

visszaverődés). 

vizsgálata, megkülönböztetése 

konkrét példákon keresztül. 

A vízfelületen keltett hullámok, 

rugalmas közegben terjedő 

hullámok megfigyelése, kísérleti 

vizsgálata, az eredmények, 

tapasztalatok rögzítése, leírása.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hang, hangforrás, frekvencia, hangszín, terjedési sebesség, hangerősség, 

ultrahang, zajszennyezés, hullám, hullámtörés, visszaverődés. 

Előzetes tudás A fény tulajdonságai. Néhány, a háztartásokban használt 

energiahordozó. Az égés mint energia-felszabadító folyamat.  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Az energia 
Órakeret 

9 óra 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tudomány, technika, kultúra területen a kutató és mérnöki munka 

jelentőségét felismerő és értékelő attitűd megalapozása. A tudomány és 

a technika a társadalom és a gazdaság fejlődésében játszott szerepének 

megismerése az erőgépek fejlődésén keresztül. 

A felépítés és működés kapcsolata szempontjai szerint a napenergia-

termelés alapelveinek megértése. A napfény és a földi élet közötti 

összefüggés felismerése, a kapcsolat értelmezése a fény fizikai 

jellemzőivel. 

Az anyag, energia, információ szemszögéből az energiatakarékosság 

módszerei és fontosságuk megismerése. Az energiamegmaradás elvének 

megismerése, alkalmazása. Jelenségek értelmezése az 

energiamegmaradás szempontjából.  

A környezet és fenntarthatóság területen az energiatudatos fogyasztói 

magatartás megerősítése. Az egészséges táplálkozás iránti igény 

erősítése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

Mivel fűtsünk? A háztartások 

energiaszükségletének 

biztosítása.  

Mi hajtja az autót, a járműveket? 

Az energia szerepe a 

közlekedésben. 

Az energia szerepe az 

élővilágban. 

A Nap és a csillagok 

energiatermelési folyamatának 

megnevezése, annak tudatosítása, 

hogy a földi energiatermelés 

formáitól alapvetően eltérő 

folyamatról van szó. A napfény 

energiatartalmának kísérleti 

vizsgálata (napelem, 

napkollektor). A földi 

energiahordozókban tárolt 

Kémia: Égés. A fizikai 

és kémiai változások 

energiaviszonyai.  

 

Biológia-egészségtan: 

A napfény és a földi 

élet összefüggése; 

Táplálkozás. A 

táplálkozás és a légzés 
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Ismeretek: 

A Nap szerkezete, 

energiatermelése. Energia 

fogalma, mértékegysége. 

Energiaforrások, energiatermelési 

eljárások. A háztartásban használt 

eszközök energiaigénye. 

Energiafogyasztás mérése a 

háztarásokban. 

Energiatakarékos eljárások, 

eszközök (energiatakarékos izzó, 

hőszivattyú). 

A fizikai ismeretek fejlődésének 

hatása a mindennapi életre. 

Járművek fejlődése, közlekedés 

fejlődése (gőzgépek, belsőégésű 

motorok). Járművek 

energiaigénye.  

Táplálkozás – 

energiafelhasználás. A táplálék 

mint energiahordozó. 

energia felszabadításának 

kísérleti vizsgálata (égés, 

szélkerék, vízkerék). 

Energiatermelési eljárások 

ismerete, a lakóhely közelében 

található erőművek 

feltérképezése, működésük 

elemzése, gyakorlati 

megismerése. Fosszilis 

tüzelőanyagok csoportosítása 

keletkezésük alapján, 

kitermelésük és a 

környezetterhelés kapcsolata. Az 

atomerőmű kockázatainak 

megértése. 

A háztartást ellátó 

energiaforrások csoportosítása. 

Az energiaszámlák fő 

tényezőinek értelmezése. A 

háztartásban használt eszközök 

energiaigényének elemzése. Az 

energiatakarékosság 

szükségességének megértése, 

gyakorlati megvalósításra való 

törekvés saját környezetünkben.  

A járművek mozgatásához 

használt energiaforrások történeti 

vizsgálata. A gőzgép 

működésének kísérleti vizsgálata. 

A belsőégésű motorok 

működésének vizsgálata. A 

témához kapcsolható magyar 

tudósok keresése, munkásságuk 

bemutatása internetes adatgyűjtés 

alapján. Hőlégballon 

modellezése. 

Az elfogyasztott táplálék 

típusának és a testalkat, életmód 

kapcsolatának vizsgálata.  

szerepe a szervezet 

energiaellátásában. 

 

Informatika: 

Számítógépes 

animációk. Internetes 

adatgyűjtés. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

energiatakarékosság, 

közüzemi számlák.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Csillag, energia, energiahordozó, erőmű, fosszilis tüzelőanyag, égés, 

nyomás, teljesítmény, táplálék, energiatakarékosság. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél A járművek mozgásának jellemzése 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás A sebesség fogalmának tapasztalati ismerete. Mozgásjelenségek a 

mindennapi környezetben. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tudomány, technika, kultúra szemszögéből a témához illeszkedő 

múzeum, gyűjtemény meglátogatása, profiljának és néhány fontos 

darabjának elemző ismerete. 

A rendszerek szempontjából a térbeli tájékozódást szolgáló eszközök és 

módszerek alapjainak megismerése a GPS-en keresztül. 

Az állandóság és változás területén a mozgásjelenségek leírása, a 

mozgás grafikus ábrázolása, a grafikonok értelmezése. Az egyenletes és 

egyenletesen változó mozgás felismerése. A GPS idő-, távolság- és 

sebességadatainak értelmezése. A keringési idő és a fordulatszám 

értelmezése gyakorlati példákon a közlekedésben. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Mit mutat a sebességmérő, a 

fordulatszámmérő?Milyen adatok 

jellemzik a járművek mozgását? 

 

Ismeretek: 

A járművek mozgásának 

jellemzése: út, idő, elmozdulás, 

út-idő kapcsolat, sebesség, 

átlagsebesség. 

Mozgások grafikus ábrázolása. 

Egyenletes mozgások, 

egyenletesen változó mozgások. 

Sebességváltozás, gyorsulás. 

A GPS szerepe a közlekedésben. 

Körmozgások a természetben, 

technikában. 

A körmozgás jellemzői: keringési 

idő, fordulatszám. 

Különböző testek, járművek 

(gyalogos, futó, kerékpár, autó, 

vonat) sebességének 

meghatározása a megtett út és a 

menetidő mérésével. A sebesség 

fogalmának, mértékegységeinek 

használata egyszerű 

számításokban, a mértékegységek 

közötti átváltás alkalmazása. 

Különböző sebességű testek, 

járművek (kerékpár, autó, vonat, 

repülő, műhold) sebességének 

összehasonlítása adatgyűjtés 

alapján. 

Út-idő, sebesség-idő grafikonok 

elemzése, a mozgások leírása 

grafikonok alapján. 

Az egyenletes és az egyenletesen 

változó mozgás közötti különbség 

vizsgálata. 

A GPS-adatok, a GPS 

működésének értelmezése.  

A Föld körül keringő űrhajók és 

műholdak mozgásának jellemzése 

adatgyűjtés alapján. 

Matematika: adatok 

ábrázolása, 

függvények. 

 

Kémia: atommag és 

elektronok. 

 

Földrajz: térábrázolás. 

 

Informatika: Mérési 

adatok rögzítése, 

feldolgozása 

számítógéppel. 

Számítógépes 

animációk. Online 

adatbázisok.  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a 

közlekedés 

eszközrendszere, a 

kulturált közlekedés. 
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A jármű műszerfalán megjelenő 

fordulatszám-adat értelmezése. 

Körmozgások jellemzése a 

természetből, technikából vett 

további konkrét példák alapján. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sebesség, átlagsebesség, körmozgás, forgómozgás, fordulatszám, 

keringési idő, periódusidő, egyenletes mozgás, egyenletesen változó 

mozgás. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Kölcsönhatások 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás Kölcsönhatások a mindennapi környezetben. Mágneses vonzás, taszítás 

tapasztalati ismerete. Tömeg fogalma, mértékegysége. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az anyag, energia, információ területen a mindennapi életben tapasztalt 

erőhatások megismerése, a tapasztalatok értelmezése az erők 

mozgásállapot- és alakváltoztató hatásaként. 

Az állandóság és változás szempontjai szerint a sebességváltozás és az 

erő viszonyának megismerése. A kölcsönhatás fogalmának mélyítése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Mitől változik a sebesség? Miért 

kell fogódzkodni a metrón? 

Milyen nehéz egy vasgolyó? 

Miért könnyebb egy test vízben, 

mint levegőben?  

 

Ismeretek:  

A testek súlya. Különböző testek 

súlyának meghatározása 

méréssel. 

Gravitációs erő és a súly. 

A súly fogalma, mértékegysége. 

Az erő és mérése. 

Az erő fogalma, jellege (nagysága 

és iránya), mértékegysége. Erő 

mérése. Egyszerű erőegyensúly. 

A gravitációs kölcsönhatás 

vizsgálata. Eötvös Lóránd 

munkásságának megismerése. 

Különböző testek súlyának 

meghatározása becsléssel és 

méréssel, a becsült és mért 

értékek összehasonlítása. A 

súlytalanság értelmezése. A 

tömeg és a súly kapcsolatának 

használata egyszerű számítási 

feladatokban.  

Az erő értelmezése hatásainak 

áttekintése révén. A rugós 

erőmérő használata, különböző 

kölcsönhatásokban fellépő erők 

vizsgálata (súrlódás, mágneses 

kölcsönhatás, ütközés). Egyszerű 

egyensúlyi helyzetek kísérleti 

vizsgálata. 

Kémia: nyomás. 

 

Biológia-egészségtan: 

Az élőlények 

mozgásának fizikai 

jellemzése (erő, 

munkavégzés). Az 

élőlények 

alkalmazkodása a 

gravitációhoz. 

Különböző víziállatok 

mozgása. 

 

Informatika: 

Számítógépes 

animációk. Online 

adatbázisok. 
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Az erő és a sebességváltozás 

kapcsolata. Gyorsulás és hatásai, 

példák. Súrlódás, közegellenállás. 

Közlekedési alkalmazások, 

balesetvédelem. 

A takarékos, kényelmes, 

biztonságos közlekedés eszközei 

(villanyautó, légzsák, gyűrődési 

zóna). 

A nyomás. Nyomás mérése. 

Hidrosztatikai nyomás, 

légnyomás. Felhajtóerő.  

A testek úszása. 

Mozgó testek 

sebességváltozásának kísérleti 

vizsgálata, a sebességváltozás 

okának elemzése. Az erő és a 

sebességváltozás kapcsolatának 

gyakorlati kimutatása. A 

járművek sebességváltozásakor 

(kanyarodás, gyorsítás, fékezés) 

fellépő jelenségek vizsgálata.  

Különböző súlyú és alakú testek 

talajra gyakorolt hatásának 

kísérleti vizsgálata. A nyomás 

értelmezése, kiszámítása egyszerű 

esetekben a nyomóerő és a 

nyomott felület meghatározása 

után. 

A folyadék belsejében uralkodó 

nyomás mérése, hidrosztatikai 

nyomás megnyilvánulásainak 

felismerése a gyakorlatban. A 

felhajtóerő kísérleti vizsgálata. 

Arkhimédész sűrűségmérési 

módszerének alkalmazása. Gázok 

nyomásának mérése, légnyomás 

mérése. 

A folyadékba merített test 

lemerülésének, lebegésének, 

úszásának vizsgálata, 

értelmezése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: közlekedési 

balesetek elemzése.  

 

Földrajz: légnyomás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Gravitációs kölcsönhatás, súly, erő, tömeg, sebességváltozás, gyorsulás, 

nyomás, légnyomás, hidrosztatikai nyomás, felhajtóerő. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Környezetünk és a fizika 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 
Hullámmozgás, a hullámok jellemzői. Halmazállapotok, halmazállapot 

változások. Csapadékfajták. Nyomás, légnyomás. A Napenergia földi 

megjelenése. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az anyag, energia, információ területen az energiatakarékosság 

módszerei és fontosságuk megismerése, a fenntarthatóság iránti 

elkötelezettség erősítése.  

Felépítés és működés kapcsolata szerint a halmazállapot-változásokról 

tanultak időjárási-geológiai jelenségekkel való kapcsolatának 

értelmezése.  

A környezet és fenntarthatóság szemszögéből az ember természeti 

folyamatokban játszott szerepének kritikus vizsgálata. A fogyasztási 

szokásokkal kapcsolatos ésszerű és felelős szemlélet erősítésével 

törekvés a tudatos állampolgárrá nevelésre. Természeti értékek és károk, 

környezeti károk felismerése, indoklása, egyéni és közösségi cselekvési 

lehetőségek felmérése az energia-átalakító folyamatok környezeti 
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hatásainak elemzése, alternatív energiaátalakítási módok megismerése 

kapcsán. A környezet szépsége, az emberi kultúrák fenntarthatósága és a 

benne élők testi-lelki egészsége közti összefüggések megjelenítése 

konkrét példák alapján. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

Természeti katasztrófák. Az 

ember természetkárosító 

tevékenysége. 

 

Ismeretek:  

A Föld. Belső szerkezete, 

földrengések, rengéshullámok.  

A légkör fizikai tulajdonságai. 

Természeti katasztrófák. Viharok, 

árvizek, földrengések, cunamik 

kiváltó okai. A kárenyhítés 

lehetőségei. 

A napenergia megjelenése a földi 

energiahordozókban. 

Víz-, szél-, nap- és fosszilis 

energiafajták, atomenergia. 

Energiatakarékosság a 

háztartásban (hőszigetelés, 

korszerű főzési, fűtési 

módszerek). 

A természetkárosítás fajtáinak 

fizikai háttere (erdőirtás, 

légszennyezés, fényszennyezés). 

A Föld belső szerkezetének, 

földrengések keletkezésének 

terjedésének vizsgálata 

adatgyűjtés alapján. 

Természeti katasztrófák 

vizsgálata adatgyűjtés alapján. 

Kiváltó okok elemzése. 

Kárenyhítés lehetőségeinek 

megismerése. 

A megújuló energiaforrások 

háztartásokban történő 

felhasználási lehetőségeinek 

elemzése adatgyűjtés alapján. Az 

atomenergia, mint az 

anyagszerkezetben rejlő jelentős 

energiaforrás tudatosítása. 

Energiatakarékossági lehetőségek 

vizsgálata a háztartásokban, 

iskolában, lakóhelyünkön. 

Adatgyűjtés és elemzés a 

környezetünkben történő 

természetkárosításokról és azok 

hatásairól. 

Kémia: a víz- és 

levegőtisztaság, a 

levegő összetétele.  

 

Biológia-egészségtan: 

az éghajlat hatása az 

épített környezetre.  

 

Földrajz: 

Fenntarthatóság, 

fogyasztási szokások, 

környezettudatosság; 

Időjárási-éghajlati 

elemek, jelenségek, 

légköri 

alapfolyamatok. 

 

Informatika: 

adatgyűjtés az 

internetről. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

Energiatakarékosság. 

Hulladékkezelés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Földrengés, légkör, légnyomás, légköri és tengeri áramlat, cunami, 

napenergia, fosszilis energia, atomenergia, megújuló energia, 

energiatakarékosság,  

 

 

 

Kiegészítés: A témakörök alapján az óraszám 59 óra, és mivel nincs lebontva a tananyag 

órákra,így minden témakörhöz 2 órát hozzáadok, amit feladatmegoldásra és gyakorlásra lehet 

fordítani és így meglesz az éves óraszám. Az utolsó témakörnél elég 1 óra pluszban 
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7–8. évfolyam 

Matematika 

 

Tizenhárom éveskortól a tanulók mindinkább általánosító elképzelésekben, elvont 

konstrukciókban gondolkoznak. Elméleteket gyártanak, összefüggéseket keresnek, próbálják 

értelmezni a világot. Az iskolai tanítás csak akkor lehet eredményes, ha alkalmazkodik ezekhez 

a változásokhoz, illetve igyekszik azokat felhasználva fejleszteni a tanulókat. A matematika 

kiválóan alkalmas arra, hogy a rendszerező képességet és hajlamot fejlessze. A felső tagozat 

utolsó két évfolyamában mind inkább szükséges matematikai szövegeket értelmezni és alkotni. 

Segítsük, hogy a tanulók a problémamegoldásaik részeként többféle forrásból legyenek képesek 

ismereteket szerezni. 

Ebben a korban a tanításban már meg kell jelennie az elvonatkoztatás és az absztrakciós 

készség felhasználásának, fejlesztésének. A matematika tanításában itt jelenik meg a konkrét 

számok betűkkel való helyettesítése, a tapasztalatok általános megfogalmazása. Ezekben az 

évfolyamokban már komoly hangsúlyt kell helyeznünk arra, hogy a megsejtett összefüggések 

bizonyításának igénye is kialakuljon. A definíciókat és a tételeket mind inkább meg kell tudni 

különböztetni, azokat helyesen kimondani, problémamegoldásban mind többször alkalmazni. 

A mindennapi élet és a matematika (korosztálynak megfelelő) állításainak igaz vagy hamis 

voltát el kell tudni dönteni. A feladatok megoldása során fokozatosan kialakul az adatok, 

feltételek adott feladat megoldásához való szükségessége és elégségessége eldöntésének 

képessége. A tanítás része, hogy a feladatmegoldás előtt mind gyakrabban tervek, vázlatotok 

készüljenek, majd ezek közül válasszuk ki a legjobbat. Esetenként járjunk be több utat a 

megoldás során, és ennek alapján gondoljuk végig, hogy létezik-e legjobb út, vagy ennek 

eldöntése csak bizonyos szempontok rögzítése esetén lehetséges. A feladatmegoldások során 

lehetőséget kell teremteni arra, hogy esetenként a terveket és a munka szervezését a 

feladatmegoldás közben a tapasztalatoknak megfelelően módosítani lehessen. Egyes feladatok 

esetén szükséges általánosabb eljárási módokat, algoritmusokat keresni. 

A matematika egyes területei más-más módon adnak lehetőséget ebben az életkorban 

az egyes kompetenciák fejlesztésére. A különböző matematikatanítási módszerek minden 

tananyagrészben segíthetik a megfelelő önismeret, a helyes énkép kialakítását.  

A tananyaghoz kapcsolódó matematikatörténeti érdekességek hozzásegítenek az 

egyetemes kultúra, a magyar tudománytörténet megismeréséhez. A gyakorlati élethez 

kapcsolódó szöveges feladatok segítik a gazdasági nevelést, a környezettudatos életvitelt, az 

egészséges életmód kialakítását. A definíciók megtanulása fejleszti a memóriát, a szaknyelv 

precíz használatára ösztönöz. A geometriai ismeretek elsajátítása közben a tanulók 

térszemlélete fejlődik, megtanulják az esztétikus, pontos munkavégzést. A halmazszemlélet 

alakítása és fejlesztése a rendszerező képességet erősíti. 

Az érdeklődés specializálódása természetes dolog. Akinél ez a reál tárgyak felé fordul, ott 

igényes feladatanyaggal, kiegészítő ismeretekkel kell elérni, hogy az ilyen irányú 

továbbtanuláshoz szükséges alapok kialakuljanak, az érdeklődés fennmaradjon. Akinél a 

matematika, illetve a reál tárgyak iránti érdeklődés csökken, ott egyrészt sok érdeklődést 

felkeltő elemmel: matematikatörténeti vonatkozással, játékokkal, érdekes feladatokkal 

lehet ezt az érdeklődést visszaszerezni, másrész célszerű sok olyan feladatot beiktatni, 

amelyek jól mutatják, hogy az életben sokszor előnybe kerülhetnek, jobb döntést 

hozhatnak azok, akik jól tudják a matematikát. 

A specializálódott érdeklődés, és az ekkorra már óhatatlanul kialakuló tudásbeli 

különbségek miatt 7. osztálytól ajánlott, 8. osztályban pedig alapvetően szükséges a tárgy 

csoportbontásban való tanulása. Ezzel célszerű lehetőséget teremteni a lassabban haladók 

felzárkóztatására és a gyorsabban haladók tudásának elmélyítésére.  
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Az egyes tematikus egységekre javasolt óraszámokat a táblázatok tartalmazzák. 

 

 

7. osztály 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Halmazba rendezés több 

szempont alapján a 

halmazműveletek 

alkalmazásával. 

Két véges halmaz uniója, 

különbsége, metszete. A 

részhalmaz. 

Matematikatörténet: 

Cantor. 

A halmazszemlélet fejlesztése. 

Rendszerszemlélet fejlesztése. 

 

Az „és”, „vagy”, „ha”, „akkor”, 

„nem”, „van olyan”, „minden” 

„legalább”, legfeljebb” 

kifejezések használata. 

 

A matematikai szaknyelv pontos 

használata. 

A nyelv logikai elemeinek egyre 

pontosabb, tudatos használata. 

Magyar nyelv és 

irodalom: a lényeges és 

lényegtelen 

megkülönböztetése. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai 

logika, kombinatorika, gráfok 

Órakeret 

 + folyamatos 

 

4 

  10% 0 

  

szabadon 

választható 

órakeret 

2 

Előzetes tudás 

Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján. A részhalmaz fogalma. 

Két véges halmaz közös része. 

Egyszerű, matematikailag is értelmezhető hétköznapi szituációk 

megfogalmazása szóban és írásban. Állítások igazságának eldöntése. 

Igaz és hamis állítások megfogalmazása. Összehasonlításhoz szükséges 

kifejezések értelmezése, használata. Definíció megértése és alkalmazása. 

Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint. Néhány elem sorba 

rendezése különféle módszerekkel. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az önálló gondolkodás igényének kialakítása. Halmazok eszköz jellegű 

használata, halmazszemlélet fejlesztése. 

Szóbeli és írásbeli kifejezőkészség fejlesztése, a matematikai szaknyelv 

pontos használata. Saját gondolatok megértetésére való törekvés (szóbeli 

érvelés, szemléletes indoklás). Rendszerszemlélet, kombinatorikus 

gondolkodás fejlesztése. 

Fogalmak egymáshoz való viszonyának, összefüggéseknek a megértése. 

A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok használatának 

fejlesztése. 

A bizonyítás, az érvelés iránti igény felkeltése, a kulturált vitatkozás 

gyakoroltatása. 
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Egyszerű („minden”, „van olyan” 

típusú) állítások igazolása, 

cáfolata konkrét példák kapcsán. 

 

Kulturált érvelés képességének 

fejlesztése. 

 

A matematikai bizonyítás 

előkészítése: sejtések, 

kísérletezés, módszeres 

próbálkozás, cáfolás. 

Matematikai bizonyítások . 

 

A bizonyítási igény felkeltése. 

Tolerancia, kritikai szemlélet, 

problémamegoldás. 

A kulturált vitatkozás 

elsajátítása. 

 

A gyakorlati élethez és a 

társtudományokhoz kapcsolódó 

szöveges feladatok megoldása. 

Gyakorló óra a halmazba 

rendezés területén. 

Szövegelemzés, értelmezés, 

szöveg lefordítása a matematika 

nyelvére. 

Ellenőrzés, önellenőrzés iránti 

igény erősítése. Igényes grafikus 

és verbális kommunikáció. 

Fizika; kémia; 

biológia-egészségtan; 

földrajz; technika, 

életvitel és gyakorlat: 

számításos feladatok. 

Matematikai játékok. 

Készítsünk játékokat !  

 

Aktív részvétel, pozitív attitűd. 

(pl. Hanoi torony) 

 

Egyszerű kombinatorikai 

feladatok megoldása különféle 

módszerekkel (fadiagram, 

útdiagram, táblázatok készítése).  

Sorba rendezés, kiválasztás. 

Néhány elem esetén az összes 

eset felsorolása. 

 

Matematikai jelrendszer 

elsajátíttatása. 

 

 

A kombinatorikus gondolkodás 

fejlesztése. 

Tapasztalatszerzés az összes eset 

rendszerezett felsorolásában. 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Halmaz, elem, részhalmaz, egyesítés, metszet. Alaphalmaz. 

Igaz, hamis, nem, és, vagy, minden, van olyan, biztos, lehetséges, 

lehetetlen. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Számelmélet, algebra 

Órakeret 

óra 

 

40 

  10% 2 

  

szabadon 

választhat 

órakeret 

 

5 

Előzetes tudás 

Racionális számkör. Számok írása, olvasása, összehasonlítása, 

ábrázolása számegyenesen. Műveletek racionális számokkal. 

Ellentett, abszolút érték, reciprok. 

Mérés, mértékegységek használata, átváltás egyszerű esetekben. 

A mindennapi életben felmerülő egyszerű arányossági feladatok 

megoldása következtetéssel, egyenes arányosság. 

Alapműveletek racionális számokkal írásban. 

A zárójelek, a műveleti sorrend biztos alkalmazása. Helyes és értelmes 

kerekítés, az eredmények becslése, a becslés használata ellenőrzésre is. 

Szöveges feladatok megoldása. 

A százalékszámítás alapjai. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A matematikai ismeretek és a mindennapi élet történései közötti 

kapcsolat tudatosítása. Szavakban megfogalmazott helyzet, történés 

matematizálása; matematikai modellek választása, keresése, készítése, 

értelmezése adott szituációkhoz. Konkrét matematikai modellek 

értelmezése a modellnek megfelelő szöveges feladat alkotásával. 

A szabványos mértékegységekhez tartozó mennyiségek és 

többszöröseik, törtrészeik képzeletben való felidézése. 

Az együttműködéshez szükséges képességek fejlesztése páros és 

kiscsoportos tevékenykedtetés, feladatmegoldás során – a munka 

tervezése, szervezése, megosztása. 

Az ellenőrzés, önellenőrzés iránti igény, az eredményért való 

felelősségvállalás erősítése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Racionális számok (véges, 

végtelen tizedes törtek), példák 

nem racionális számra (végtelen, 

nem szakaszos tizedes törtek). 

 

A számfogalom mélyítése. 
 

A természetes, egész és racionális 

számok halmazának kapcsolata. 

Halmazok képzése, műveletek 

végzése adott számhalmazokkal. 

 

A rendszerező képesség 

fejlesztése. 

 

Műveletek racionális számkörben 

írásban és számológéppel. Az 

eredmény helyes és értelmes 

kerekítése. 

Eredmények becslése, 

ellenőrzése. 

Műveletfogalom mélyítése. 

A zárójel és a műveleti sorrend 

biztos alkalmazása. 

Számolási és a becslési készség 

fejlesztése. 

Fizika; kémia; 

biológia-egészségtan; 

földrajz: számításos 

feladatok. 
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 Az algoritmikus gondolkodás 

fejlesztése. 

A hatványozás fogalma pozitív 

egész kitevőre, egész számok 

körében. 

Feladatok gyakorlása a hatvány 

érték meghatározásával. 

 

A hatvány fogalmának 

kialakítása, fejlesztése. 

A definícióalkotás igényének 

felkeltése. 

 

Műveletek hatványokkal: azonos 

alapú hatványok szorzása, 

osztása. 

Hatványozásnál az alap és a 

kitevő változásának hatása a 

hatványértékre. 

 

. 

 

 Kémia: az 

anyagmennyiség 

mértékegysége (a 

mól). 

 

Földrajz: termelési 

statisztikai adatok. 

10 egész kitevőjű hatványai. 

 

 

Számolási készség fejlesztése 

(fejben és írásban). 

Kémia: számítási 

feladatok. 

Prímszám, összetett szám. 

Prímtényezős felbontás. 

Matematikatörténet: érdekességek 

a prímszámok köréből. 

Törtek egyszerűsítése és közös 

nevezőre hozása prímtényező 

segítségével- megismerés 

szinten,jártasság szinten. 

 

A korábban tanult ismeretek és az 

új ismeretek közötti 

összefüggések felismerése. 

 

Oszthatósági szabályok. 

Számelméleti alapú játékok. 

Matematikatörténet: tökéletes 

számok, barátságos számok. 

Legnagyobb közös osztó, 

legkisebb pozitív közös 

többszörös. 

 

A tanult ismeretek felelevenítése. 

Oszthatósági szabályok 

alkalmazása a törtekkel való 

műveleteknél. 

A bizonyítási igény felkeltése 

oszthatósági feladatoknál.  

Két szám legnagyobb közös 

osztójának kiválasztása az összes 

osztóból. A legkisebb pozitív 

közös többszörös megkeresése a 

közös többszörösök közül. 

 

Arány, aránypár, arányos osztás. 

Egyenes arányosság, fordított 

arányosság. 

 

Adatok táblázatba rendezése, 

összetartozó érték párok közötti 

A következtetési képesség 

fejlesztése: a mindennapi élet és a 

matematika közötti gyakorlati 

kapcsolatok meglátása, a 

felmerülő arányossági feladatok 

megoldása során. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom:szövegértés, 

szövegértelmezés. 

 

Fizika; kémia; 

földrajz: arányossági 

számítások 
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kapcsolatok megtalálása, ezek 

használata . 

felhasználása 

feladatmegoldásokban. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: műszaki 

rajzok értelmezése. 

 

Mértékegységek átváltása 

racionális számkörben. 

 

 

Mérték váltás a hétköznapi 

életben, 

Gyakorlati mérések, 

mértékegység-átváltások helyes 

elvégzése. 

Ciklusonként átélt idő és lineáris 

időfogalom, időtartam, időpont 

szavak értő ismerete, használata. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: Főzésnél a 

tömeg, az űrtartalom 

és az idő mérése. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: évtized, 

évszázad, évezred. 

Az alap, a százalékérték és a 

százalékláb fogalmának ismerete, 

értelmezése, kiszámításuk 

következtetéssel, a megfelelő 

összefüggések alkalmazásával. 

Leárazás, áremelés, százalék 

számítás gyakorlása.  

 

A mindennapi élet és a 

matematika közötti gyakorlati 

kapcsolat meglátása a gazdasági 

élet, a környezetvédelem, a 

háztartás köréből vett egyszerűbb 

példákon. 

 

A mindennapjainkhoz köthető 

százalékszámítási feladatok. 

Gazdaságossági számítások. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feladatok az árképzés: 

árleszállítás, áremelés, áfa, 

betétkamat, hitelkamat, adó, 

bruttó bér, nettó bér, valamint 

különböző termékek (pl. 

élelmiszerek, növényvédő-szerek, 

oldatok) anyagösszetétele 

köréből. 

Szövegértés, szövegalkotás 

fejlesztése. 

Becslések és következtetések 

végzése. 

Zsebszámológép célszerű 

használata a számítások 

egyszerűsítésére, gyorsítására. 

Magyar nyelv és 

irodalom:szövegértés, 

szövegértelmezés. 

 

Fizika; kémia: 

számítási feladatok. 

 

Kémia: oldatok 

tömegszázalékos 

összetételének 

kiszámítása. 

 

Fizika: hatásfok 

kiszámítása. 

Az algebrai egész kifejezés 

fogalma. Egytagú, többtagú, 

egynemű kifejezés fogalma. 

Helyettesítési érték kiszámítása. 

Összevonás, kiemelés.  

Elnevezések, jelölések megértése, 

rögzítése, definíciókra való 

emlékezés. Egyszerű 

szimbólumok megértése és 

alkalmazása a matematikában. 

Betűk használata szöveges 

feladatok általánosításánál. 

Fizika: összefüggések 

megfogalmazása, 

leírása a matematika 

nyelvén. 

Egyszerű átalakítások: zárójel 

felbontása, összevonás. Egytagú 

Egyszerű szimbólumok 

megértése és a matematikában, 

Fizika; kémia; 

biológia-egészségtan: 
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és többtagú algebrai egész 

kifejezések szorzása racionális 

számmal, egytagú egész 

kifejezéssel. 

Matematikatörténet: az algebra 

kezdetei. 

 

valamint a többi tantárgyban 

szükséges egyszerű 

képletalakítások elvégzése. 

Algebrai kifejezések egyszerű 

átalakításának felismerése. 

Képletek átalakítása. A 

képlet értelme, 

jelentősége. 

Helyettesítési érték 

kiszámítása képlet 

alapján.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Racionális szám. Hatvány, alap, kitevő. 

Négyzetgyök. Százalékalap, százalékláb, százalékérték. 

Prímszám, összetett szám, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös 

többszörös. 

Arány, aránypár, arányos osztás, egyenes és fordított arányosság.  

Változó, együttható, algebrai egész kifejezés, helyettesítési érték, 

egynemű kifejezés, összevonás, zárójelfelbontás. 

Egytagú, többtagú kifejezés. 

Egyenlet, változó, egyenlőtlenség, azonosság, mérlegelv, ellenőrzés. 

 

 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Függvények, az analízis elemei Órakeret 

óra 

11 

  10% 1 

  
szabadon 

választható

órakeret 

 

4 

Előzetes tudás 

Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint. 

Biztos tájékozódás a derékszögű koordináta-rendszerben. 

Egyszerű grafikonok értelmezése. Egyszerű kapcsolatok ábrázolása 

derékszögű koordináta-rendszerben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Függvényszemlélet fejlesztése. Grafikonok, táblázatok adatainak 

értelmezése, elemzése. 

Megoldás a matematikai modellen belül. Matematikai modellek 

ismerete, alkalmazásának módja, korlátai (sorozatok, függvények, 

függvényábrázolás). 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Két halmaz közötti 

hozzárendelések megjelenítése 

konkrét esetekben. Függvények 

és ábrázolásuk a derékszögű 

koordinátarendszerben. 

. 

A függvényszemlélet fejlesztése. 

Időben lejátszódó valós 

folyamatok elemzése a grafikon 

alapján. 

Fizika; biológia-

egészségtan; kémia; 

földrajz: 

függvényekkel leírható 

folyamatok. 
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Lineáris függvények. 

 

Egyenes arányosság grafikus 

képe. 

Függvények jellemzése 

növekedés, fogyás. 

Függvény jellemzés, értelmezési 

tartomány , érték készlet.  

 

A mindennapi élet, a tudományok 

és a matematika közötti kapcsolat 

fölfedezése konkrét példák 

alapján. 

Számolási készség fejlesztése a 

racionális számkörben. 

Számítógép használata a 

függvények ábrázolására. 

Fizika: út-idő; 

feszültség-

áramerősség. 

Grafikonok olvasása, 

értelmezése, készítése: szöveggel 

vagy matematikai alakban 

megadott szabály grafikus 

megjelenítése értéktáblázat 

segítségével. 

Szintfelmérés, hiányosságok 

pótlása. 

Kapcsolatok észrevétele, 

megfogalmazása szóban, írásban. 

Környezettudatosságra nevelés: 

pl. adatok és grafikonok elemzése 

a környezet szennyezettségével 

kapcsolatban. 

Földrajz: adatok 

hőmérsékletre, 

csapadék 

mennyiségére. 

 

Kémia: adatok 

vizsgálata a levegő és a 

víz szennyezettségére 

vonatkozóan. 

Egyszerű sorozatok vizsgálata. 

Matematikatörténet: Gauss. 

Gauss-módszer.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hozzárendelés, függvény, lineáris függvény, növekedés, fogyás, 

értelmezési tartomány, értékkészlet. 

Számtani sorozat, számtani közép. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Geometria Órakeret 

 óra 

26 

  10% 4 

  
szabadon 

választhat 

órakeret 

 

2 

Előzetes tudás 

Pont, vonal, egyenes, félegyenes, szakasz, sík, szögtartomány. 

Háromszögek, csoportosításuk. Négyszögek, speciális négyszögek 

(trapéz, paralelogramma, deltoid). Kör és részei. Adott feltételeknek 

megfelelő ponthalmazok. Háromszög, négyszög belső és külső 

szögeinek összegére vonatkozó ismeretek. 

Téglatest tulajdonságai. 
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Tengelyesen szimmetrikus alakzatok. Egyszerű alakzatok tengelyes 

tükörképének megszerkesztése. 

Két pont, pont és egyenes távolsága, két egyenes távolsága. 

Szakaszfelezés, szögfelezés, szögmásolás. Merőleges és párhuzamos 

egyenesek szerkesztése. Néhány nevezetes szög szerkesztése. 

Szerkesztési eszközök használata. 

Koordináta-rendszer megismerése, pont ábrázolása, adott pont 

koordinátáinak a leolvasása. 

A téglalap és a deltoid kerületének és területének kiszámítása. 

A téglatest felszínének és térfogatának a kiszámítása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Rendszerező készség fejlesztése. 

A mindennapi élethez kapcsolódó egyszerű geometriai számítások 

elvégzésének fejlesztése. A gyakorlatban előforduló geometriai 

ismereteket igénylő problémák megoldására való képesség fejlesztése. 

Statikus helyzetek, képek, tárgyak megfigyelése. Geometriai 

transzformációkban megmaradó és változó tulajdonságok megfigyelése. 

Az esztétikai-, művészeti tudatosság és kifejezőképesség fejlesztése. 

Képzeletben történő mozgatás: átdarabolás elképzelése, testháló 

összehajtásának, szétvágásának elképzelése. 

A pontos munkavégzés igényének fejlesztése. 

A geometriai problémamegoldás lépéseinek megismertetése 

(szerkesztésnél: vázlatrajz, adatfelvétel, a szerkesztés menete, 

szerkesztés, diszkusszió). 

Az együttműködéshez szükséges képességek fejlesztése páros és kis 

csoportos tevékenykedtetés, feladatmegoldás során – a munka tervezése, 

szervezése, megosztása; kezdeményezőkészség, együttműködési 

készség, tolerancia. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Háromszögek osztályozása 

oldalak, illetve szögek szerint. 

 

A tanult ismeretek felidézése, 

megerősítése. 

A halmazszemlélet fejlesztése.  

A háromszögek és a négyszögek 

tulajdonságaira vonatkozó igaz- 

hamis állítások megfogalmazásán 

keresztül a vitakészség 

fejlesztése. 

Tömör, de pontos szabatos  

 

kifejezőkészség fejlesztése. A  

szaknyelv minél pontosabb 

használata írásban is. 

 

 

A háromszögek magassága, 

magasságvonala, 

magasságpontja.  

A háromszögek kerületének és 

területének kiszámítása. 

Számolási készség fejlesztése. 

Átdarabolás a terület 

meghatározásához. Eredmények 

becslése. 

Informatika: tantárgyi 

szimulációs program. 
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Gyakorlás- terület, kerület 

számítási feladatok. 

 

 

A háromszög és a négyszög belső 

és külső szögeinek összege. 

Matematikatörténet: Bolyai 

Farkas, Bolyai János. 

 

 

 

Tételek megfogalmazása 

megfigyelés alapján. Bizonyítási 

igény felkeltése. 

 

Paralelogramma, trapéz, deltoid 

tulajdonságai, kerülete, területe. 

Szabályos sokszögek. 

Kör kerülete, területe. 

A kör és érintője. 

 

 

 

Törekvés a tömör, de pontos, 

szabatos kommunikációra. A 

szaknyelv egyre pontosabb 

használata írásban is. 

A terület meghatározása 

átdarabolással. 

A kör kerületének közelítése 

méréssel. 

Számítógépes animáció 

használata az egyes 

területképletekhez. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: hétköznapi 

problémák, területtel 

kapcsolatos számítás. 

 

Vizuális kultúra: 

Pantheon, Colosseum.  

A tanult síkbeli alakzatok 

(háromszög, trapéz, 

paralelogramma, deltoid) 

szerkesztése. 

Nevezetes szögek szerkesztése: 

15°, 45°, 75°, 105°, 135°. 

 

Szerkesztési feladatok – jártasság 

és készség szint elérése céljából. 

 

 

 

A szerkesztéshez szükséges 

eszközök célszerű használata. 

Átélt folyamatról készült leírás 

gondolatmenetének értelmezése 

(pl. egy szerkesztés leírt 

lépéseiről a folyamat felidézése). 

A szaknyelv pontos használata. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat:műszaki rajz 

készítése. 

 

Földrajz: szélességi 

körök és hosszúsági 

fokok. 

Középpontos tükrözés.  

A középpontos tükrözés 

tulajdonságai. A középpontos 

tükörkép szerkesztése. 

 

 

 

 

Pontos, precíz munka elvégzése a 

szerkesztés során. A 

transzformációs szemlélet 

továbbfejlesztése. 

Vizuális kultúra: 

művészeti alkotások 

megfigyelése a tanult 

transzformációk 

segítségével. 

 

Középpontosan szimmetrikus 

alakzatok a síkban.  

 

A megfigyelőképesség 

fejlesztése. 

Vizuális kultúra; 

biológia-egészségtan: 

középpontosan 

szimmetrikus 

alakzatok 
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A tanult sokszögek osztályozása 

szimmetria szerint. 

 

 

Halmazképző, rendszerező 

képesség fejlesztése. 

A matematika kapcsolata a 

természettel és a művészeti 

alkotásokkal: művészeti 

alkotások vizsgálata (Penrose,  

Escher, Vasarely). 

Gondolkodás fejlesztése 

szimmetrián alapuló játékokon 

keresztül. 

 

 

megfigyelése, 

vizsgálata a 

műalkotásokban és a 

természetben. 

 

Tengelyes és középpontos 

szimmetria alkalmazása 

szerkesztésekben. 

Szerkesztési feladatok. 

 

 

Áttekinthető, pontos szerkesztés 

igényének fejlesztése. 

Vizuális kultúra: 

festmények geometriai 

alakzatai. 

 

Mértékegységek átváltása 

racionális számkörben.  

 

 

A gyakorlati mérések, 

mértékegységváltások helyes 

elvégzésének fejlesztése.  

Testnevelés és sport: 

távolságok és idő 

becslése, mérése. 

 

Fizika; kémia: mérés, 

mértékegységek, 

mértékegységek 

átváltása. 

 

Egyszerű számításos feladatok a  

geometria különböző területeiről. 

A számolási készség, a becslési 

készség és az ellenőrzési igény 

fejlesztése. 

Zsebszámológép célszerű 

használata a számítások 

egyszerűsítésére, gyorsítására. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: szövegértés, 

szövegértelmezés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Geometriai transzformáció, tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés, 

eltolás. Vektor. Egybevágóság.  

Középpontos szimmetria, paralelogramma, rombusz. 

Egyállású szög, váltószög, csúcsszög. 

Belső és külső szög. Háromszög, magasságvonal, magasságpont. 

Hasáb, henger, gúla, kúp, gömb. Alaplap, alapél, oldallap, oldalél. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Statisztika, valószínűség 

Órakeret 

13 óra 

7 

  10% 3 

  

szabadon 

választhat

órakeret 

3 

Előzetes tudás 

Egyszerű diagramok készítése, értelmezése, táblázatok olvasása. 

Néhány szám számtani közepének kiszámítása. 

Valószínűségi játékok és kísérletek az adatok tervszerű gyűjtése, 

rendezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A statisztikai gondolkodás fejlesztése. 

A valószínűségi gondolkodás fejlesztése. 

Gazdasági nevelés. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Adatok gyűjtése, rendszerezése, 

adatsokaság szemléltetése, 

grafikonok készítése. 

 

Gyűjtött adatok rendszerezése. 

Diagram grafikon készítés. 

 

Adatsokaságban való eligazodás: 

táblázatok olvasása, grafikonok 

készítése, elemzése. 

Statisztikai szemlélet fejlesztése. 

Együttműködési készség 

fejlődése. 

Testnevelés és 

sport:teljesítmények 

adatainak, mérkőzések 

eredményeinek 

táblázatba rendezése. 

Valószínűségi kísérletek. 

 

Valószínűség előzetes becslése, 

szemléletes fogalma. 

 

Valószínűségi kísérletek, 

eredmények lejegyzése.  

 

 

 

 

 

 

Matematikatörténet: 

érdekességek a valószínűség- 

számítás fejlődéséről. 

 

 

 

Valószínűségi szemlélet 

fejlesztése. 

Tudatos megfigyelőképesség 

fejlesztése. 

A tapasztalatok rögzítése 

képességének fejlesztése.  

Tanulói együttműködés 

fejlesztése. 

Számítógép használata a 

tudománytörténeti érdekességek 

felkutatásához. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Diagram, gyakoriság, relatív gyakoriság, valószínűség. 
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Az egyes tematikus egységekre javasolt óraszámokat a táblázatok tartalmazzák. Ezen  

 

kívül számonkérésre és  ismétlésre  7. osztályban 12 órát ,  

 

 

matematika 7.osztály  heti 3 + 0,5  óra , évi 126 óra  

 

                                 órakeret :    88 óra 

                                    10 %    :    10 óra 

számonkérésre , ismétlő óra  :    12 óra   

szabadon választható óra  :   16 óra  

                összesen  :  126 óra  

 

 

 

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 

 

7. évfolyam 

heti 1 óra= 36 óra 

 

Tematikai egység 1. A háztartás és a közszolgáltatások 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

A háztartásban használt eszközök szerepe, használati jellemzői, a 

kezelésük biztonsági szabályai. 

A háztartásban felhasznált anyagok jellemzői, a tevékenységek alapvető 

feltételei és környezetre gyakorolt hatásaik. 

A háztartás mint műszaki környezet elemeinek és összetevőinek, 

valamint funkcióinak azonosítása, érdeklődés, törekvés azok megfelelő 

használatára. 

A műszaki környezet jellemzőinek, kapcsolatainak, kölcsönhatásainak 

megfigyeléséből származó tapasztalatok felhasználása a problémák 

megoldása során, tevékenységek gyakorlásakor. 

A szükségletekből adódó, illetve a műszaki jelenségekkel járó, hibákból 

következő technikai problémák felismerése. 

Használati utasítások, leírások, műszaki információk megértése, 

értelmezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tapasztalatszerzés a háztartás műszaki jellegű rendszereinek 

felépítéséről, működéséről, a tapasztalatok megfogalmazása, rögzítése. 

Az ember mindennapos tevékenységei és a környezet állapota, jellemzői 

közötti összefüggések felismerése, a természet általi meghatározottság 

és a környezetre gyakorolt hatások megértésére irányuló szándék, a 

tevékenységekkel járó felelősség belátása. 

Véleményalkotás a tevékenységekkel érintett szakmákról, 

munkafolyamatokról. 

A tevékenységekhez, feladatokhoz kapcsolódó célzott 

információszerzés információforrásokból. A használt anyagok, 

eszközök, a tapasztalt látvány, jelenség vizsgálatából fakadó 

tapasztalatok önálló rögzítése. 
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Gyakorlati problémamegoldás feltételeinek és lépéseinek meghatározása 

segítséggel. 

Előzetesen bemutatott és megbeszélt munkaműveletek pontos 

végrehajtása, a biztonsági szabályok betartása, veszélyhelyzetek 

felismerése. 

Igényesség a megfelelően funkcionáló, rendezett mesterséges környezet 

iránt. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

1.1. A háztartás elektromos rendszere 

Az elektromos hálózat fizikai-műszaki jellemzői, áramköri elemek a 

háztartási hálózatban. 

Világítás, motorok, fűtő, hűtő eszközök, elektromossággal működő 

háztartási és egyéb eszközök, gépek jellemzői, működésük és 

használatuk. 

Az elektromos rendszer üzemzavarai, túláramvédelmi és 

érintésvédelmi eszközök jellemzői, szerepe. 

Az elektromos energiafogyasztás árának, díjának meghatározása, 

takarékossági lehetőségek. Villanyszámlák tartalmának értelmezése. 

Tapasztalatok gyűjtése a környezetben használt elektromos eszközök 

működéséről és használati jellemzőiről, a tapasztalatok 

összehasonlítása, értékelése. 

Fizika: Elektromos 

áram, áramkör, 

energiatermelés, 

energiaátalakítás, 

energiaforrások. 

Fényforrások, motorok 

működési elve, az 

elektromos áram 

hőhatása. Elektromos 

és hőtani mennyiségek 

(feszültség, 

áramerősség, 

teljesítmény, 

hőmérséklet, 

hőmennyiség, 

hőenergia, égéshő, 

fűtőérték). 

 

Biológia-egészségtan: 

A víz szerepe az élet 

kialakulásában és 

fenntartásában.  

A víz humán-élettani 

szerepe. 

A hulladékok 

tárolásának, 

kezelésének biológiai 

veszélyei. 

0Mérgező anyagok 

egészségügyi hatásai. 

 

Földrajz: A víz 

körforgása a 

természetben. 

A víz felhasználása az 

egyes gazdasági 

termelési területeken. 

1.2. A háztartás és a lakókörnyezet vízellátó-, szennyvíz- és 

csapadékvíz-elvezető, illetve -kezelő rendszere 

A vízfelhasználáshoz kapcsolódó felszerelési, berendezési tárgyak, 

szerelvények szerkezete és működése. 

Az ivóvíz forrásai, a víz minősége, fizikai, kémiai és biológiai 

jellemzői, vízfogyasztási módok, a víz élelmi, más háztartási, 

valamint műszaki, technológiai célú felhasználása. 

A háztartási szennyvíz keletkezési forrásai, az elvezetés, gyűjtés, 

tisztítás eljárásai, eszközei. 

A csapadékvíz káros mechanikai és kémiai (korróziós) hatásai az 

emberi lakókörnyezetben. 

Üzemzavarok, rendellenességek a vízellátás és a szennyvíz-, valamint 

a csapadékvíz-elvezetés működésében. 

Felelősségünk a talajvíz és a vízbázisok tisztaságának megőrzésében. 

A vízfogyasztás árának, díjainak meghatározása, takarékossági 

lehetőségek. Víz- és csatornaszámlák tartalmának értelmezése. 

A csapadékvíz-gyűjtés és -felhasználás lehetőségei. 

Víztakarékos technológiai megoldások és rendszerek. 

Tapasztalatok gyűjtése a környezetben használt, a vízfelhasználáshoz 

kapcsolódó eszközök működéséről és használati jellemzőiről. 

1.3. A háztartás és a lakókörnyezet különböző fűtési megoldásai 

A gáz forrásai, az ellátás rendszere, elemei, gázfűtés, a gáz szállítása, 

tárolása, gázt felhasználó háztartási készülékek. 

Szilárd tüzelőanyagok és fűtőberendezéseik, üzemeltetési szabályaik. 

Füstgázelvezetés, az égéstermékek környezeti hatásai. 
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A gázhálózat, gázpalackok, gázfogyasztó berendezések 

üzemeltetésének veszélyei, üzemzavarok, a használat biztonsági 

szabályai, a biztonsági berendezések működési jellemzői. 

Gázszivárgásra és más üzemzavarra utaló jelek, teendők és tilalmak 

rendellenességek esetén. 

A fűtési és más hőenergia-felhasználási költségek meghatározása, 

takarékossági lehetőségek. Gázszámlák tartalmának értelmezése. 

Megújuló energiaforrások felhasználása a fűtésben és a használati 

melegvíz készítésében. 

Tapasztalatok gyűjtése a környezetben használt, fűtésre, hőenergia-

termelésre használt eszközök működéséről és használati jellemzőiről, 

összehasonlításuk energetikai, gazdaságossági és környezetvédelmi 

szempontból. 

Fosszilis és megújuló 

energiaforrások. 

 

Matematika: számok, 

alapműveletek, 

matematikai modell. 

 

Kémia: Az égés mint 

kémiai folyamat, 

égéstermékek, a 

környezetre káros 

hatású kémiai 

anyagok. 

A víz tulajdonságai. 

Korrózió. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: Családi 

kiadások. 

Takarékosság a 

háztartások 

fogyasztásában. 

 

Erkölcstan: A modern 

technika 

alkalmazásának 

előnyei, hátrányai, 

veszélyei, az életvitelt 

könnyítő lehetőségei. 

Magunkért és 

másokért érzett 

felelősség. 

Mértékletesség a 

fogyasztásban. 

Érték és mérték. 

 

Informatika: 

információkeresés, 

internethasználat. 

1.4. Hulladékgazdálkodás 

A hulladékok keletkezési módjai a háztartásban és a 

lakókörnyezetben. 

A keletkező hulladékok fizikai és kémiai jellemzői, tárgyként való 

tovább használati, illetve anyagként való újra feldolgozhatóságuk 

lehetőségei. 

A hulladék keletkezését mérséklő fogyasztási, életmódbeli szokások, 

hulladékok házilagos kezelése, komposztálás. 

A hulladékszállítás, szelektív hulladékgyűjtés, hulladékkezelés, 

energetikai célú hulladékhasznosítás települési környezettől függő 

rendszerei. 

A hulladékok kezelése, a hulladék keletkezésével, tárolásával, 

kezelésével járó veszélyek. 

Veszélyes hulladékok, környezeti és egészségügyi hatásaik. 

Komposztálható hulladékok. 

Háztartási körülmények között égethető és nem égethető 

hulladékanyagok. 

A hulladékokkal járó költségek meghatározása, a csökkenést 

eredményező megoldások, a takarékosság lehetőségei. 

Tapasztalatok gyűjtése a lakókörnyezetben keletkező hulladékokról, a 

gyűjtés, kezelés megoldásairól, az újrahasznosítási lehetőségekről. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elektromos energia, energiafogyasztás, áramfelvétel, túláramvédelem, 

érintésvédelem, áramütés, ivóvíz, szennyvíz, csapadékvíz, használati 

melegvíz, vízvezeték, vízszerelvény, szennyvízvezeték, csatornázás, 

szennyvíztisztítás, gázenergia, gázfogyasztás, gázfűtés, gázszivárgás, 

gázmérgezés, füstmérgezés, füstgázelvezetés, szilárd tüzelés, hulladék, 

veszélyes hulladék, újrahasznosítás, hulladékkezelés, szolgáltatás, közmű, 

közüzemi szolgáltató, közüzemi számla. 

 

 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 

Tematikai egység 2. Közlekedés 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 
A gyalogos és kerékpáros közlekedés szabályai, közlekedési jelzőtáblák. 

A közlekedési balesetek megelőzését szolgáló magatartás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A közúti kerékpáros közlekedésben való felelős részvétel erősítése. 

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos problémák 

megfigyelésével, megvitatásával a szabályismeret, a szabálykövető 

attitűd, a felelősségérzet és a környezettudatosság erősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

2.1. A kerékpáros közúti közlekedés 

A kerékpáros közúti közlekedés KRESZ szerinti szabályai, 

eszközrendszere. 

A balesetmentes, udvarias közlekedés. 

Közlekedési veszélyhelyzetek felismerése, elhárítása. 

A biztonságos kerékpáros közlekedéshez szükséges gyakorlati 

készségek fejlesztése az alapvető szituációkat modellező gyakorlati 

pályán. 

Felkészítés a közúti forgalomban történő kerékpáros közlekedésre. 

Magyar nyelv és 

irodalom: szövegértés, 

digitális információk 

kezelése. 

 

Testnevelés és sport: 

kerékpározás. 

 

Fizika: motorok, 

mechanika. 

 

Matematika: 

tájékozódás a térben 

térkép és egyéb 

vázlatok alapján, 

számok, műveletek, 

számítások 

időtartamokkal. 

 

Informatika: 

Alkalmazások 

használata. Többszálú 

lineáris olvasás. 

2.2. Közlekedéstörténet 

A motorok fejlődési állomásai. 

A korszerű szárazföldi közlekedés. 

A járműmeghajtások jövője. 

2.3. Környezet- és egészségtudatos közlekedés 

A közlekedési eszközök által okozott, a környezetet terhelő, illetve az 

egészséget károsító hatások. 

A mozgás élménye. A természet mint közlekedési környezet. 

A biztonságos túrakerékpározás. Kerékpártúra-útvonalak, útvonalterv 

készítése. 

2.4. Nyomtatott és elektronikus közlekedési információforrások 

Tájékozódás közlekedési útvonalakról, járatokról, adatokról. 

Papíralapú és elektronikus menetrendek használata. 

A közlekedés idő- és költségigényének meghatározása 

útvonaltervező segítségével. 

A közlekedési környezet – mint rendszer – jellemzői. 

A közlekedési infrastruktúra mennyiségi jellemzői (idő, sebesség, 

gyakoriság, közlekedési logisztika). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Motor, útvonaltervezés, menetrend, környezettudatos közlekedés, 

környezeti terhelés. 

 

 

Tematikai egység 
3. Tárgyi kultúra, technológiák, tárgykészítés, 

modellezés 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás Tájékozottság a háztartás ellátó rendszereiről 
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Adott feladat megoldásához szükséges információk szerzése és 

célszerű felhasználása. Rajzolvasás, mérés. 

Tárgyak elkészítése minta alapján. 

Egyszerű szerelési műveletek elvégzése segítséggel. Szerszámok 

biztonságos alkalmazása. 

Tapasztalatok megfogalmazása, rögzítése. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Tapasztalatszerzés a tárgyak, modellek készítéséhez felhasznált 

anyagokról, eszközökről, technológiákról, tapasztalatok 

megfogalmazása, rögzítése. 

A karbantartás szükségességének felismerése, helyzetelemzés, 

hibakeresés, problémamegoldás, a változásokhoz való rugalmas 

alkalmazkodás képességének fejlesztése. 

A munka során felhasznált anyagok technológiai tulajdonságainak 

felismerése, az ismeretek alkalmazása. 

A tervezett és az aktuálisan végzett tevékenységgel kapcsolatos 

veszélyérzet kialakítása, a biztonság iránti igény kialakítása. 

Véleményalkotás az egyes szakmákról, munkatevékenységekről. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

3.1. Karbantartás a háztartásban 

Vízvezeték-szerelvények, különféle vízcsapok, lefolyók, WC 

tartályok működése (szabályozása), gyakran előforduló hibák, 

javítások. 

Áramkör: a biztosító, a vezeték és a szerelvények mérete, valamint a 

fogyasztók teljesítménye közötti összefüggés. 

Világítási áramkör, foglalatok, izzófajták, energiatakarékos izzók, 

kapcsolók – adatok értelmezése, összehasonlítása. 

Fali dugaszoló aljzatok, vezetékcsatlakozások, villásdugók szerelése. 

A laikus által végezhető javítások határai. 

Fizika: áramkör, 

vezető, fogyasztó, az 

elektromos áram 

munkája és 

teljesítménye. 

 

Informatika: 

információkeresés, 

irányítás, szabályozás. 

 

Erkölcstan: Kötődés a 

tárgyi világhoz. 

Találmányok az 

emberiség 

szolgálatában (az 

emberek javára, 

kárára. 

3.2. A) Tárgykészítés 

Egy probléma (érzékelés, kapcsolás stb.) megoldása elektronikai 

áramkör modell készítésével, a hozzá tartozó kapcsolási rajz 

segítségével. 

Az irányítástechnika és az automatizálás alapjainak megismerése a 

készített modell segítségével. 

Motoros járműmodell (közúti, vízi, vagy kötött pályás) tervezése, 

elkészítése, kipróbálása, értékelése. 

A gépek és a gépelemek megismerése a készített modell segítségével. 

VAGY (az érdeklődési kör és a lehetőségek függvényében) 

3.2. B) Tárgykészítés 

Kötés és/vagy horgolás elsajátítása és gyakorlása. 

Egyszerű tárgy (pl. sál, poháralátét) elkészítése az elsajátított kötési 

vagy horgolási technikával. 

Gépi varrás elsajátítása és gyakorlása. 

Egyszerű tárgy (pl. kötény, párnahuzat) elkészítése gépi varrás 

alkalmazásával. 
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3.3. Eszközök rendeltetésszerű, biztonságos használata, megfelelő 

munkakörnyezet 

Biztonságos munkavégzéshez szükséges munkafogások ismerete, 

alkalmazása. 

A szerszámok célszerű, balesetmentes használata. 

A munkakörnyezet rendjének fenntartása. 

A műveletekhez szükséges munkavédelmi felszerelések alkalmazása. 

A segítségnyújtás lehetőségeinek megismerése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Vízvezeték, szerelvény, szabályozás, elektromos szerelvény, áramkör, A) 

gépelem, B) kötés, horgolás, varrógép. 

 

 

Tematikai egység 
4. Továbbtanulás, munkák, szakmák, megélhetés, 

munkakörnyezetek megismerése 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

A környezet állapotára, változtatására, az emberi tevékenységek 

feltételeire és hatásaira irányuló érdeklődés, erről szerzett tapasztalatok. 

Saját tapasztalatok a munka világából a személyes környezetben élők 

tevékenységéhez kapcsolódóan. 

A saját tevékenységek eredményességéről, erősségekről, gyengeségekről 

szóló tapasztalatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A munkavégzés jelentőségének tudatosítása a társadalom jóléte 

szempontjából. 

Az ember környezetének, valamint tevékenységeinek, munkájának, 

továbbá a megélhetés és az életminőség kapcsolatának felismerése. 

Továbbtanulási, pályaválasztási elhatározás, életpálya-elképzelés 

kialakítása, megerősítése. A tervezett pálya jellemzőinek összevetése a 

személyes elképzelésekkel, a lehetőségek helyes megítélése, fejlődő 

önismeret, reális önértékelés. 

A megélhetést biztosító tervezett életpályára, munkára való alkalmasság 

nélkülözhetetlen összetevőinek (képesség, szaktudás, tanulás, 

munkakultúra) tudatosítása. 

A saját életpálya és életminőség alakításában viselt személyes felelősség 

felismertetése. 

Előzetes ismeretszerzés a karrier, a hivatás és a családi élet 

összeegyeztetéséről. 

A munkamegosztás, az egyéni és kollektív munkatevékenységek, a 

technológiai folyamat, a produktumok stb. összefüggéseinek 

felismerése, megértése. 

A munkára való alkalmasság összetevőinek, a munkavégzés 

körülményeinek és a munkát végzőre gyakorolt hatásoknak, a munkával 

járó veszélyeknek a felismerése. 

Tapasztalatszerzés a helyes munkamagatartásról, a munkakultúráról. 

A megismert munkakörnyezetekről alkotott vélemény és érvek 

megfogalmazása a saját elképzelésekkel összevetve. Közelebb kerülés a 

saját pályaválasztási döntéshez. 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 2374 

A munkakereséssel, munkába állással kapcsolatos alapvető tudnivalók 

elsajátítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

4.1. A tanulási pálya 

A tanulási pálya szakaszai. 

Képzési lehetőségek, eltérő tanulási utak, szakmatanulási lehetőségek 

megismerése, elemzése, összevetése. 

Iskolatípusok, képzési formák, közoktatás, szakképzés, felsőoktatás, 

felnőttképzés, érettségi, szakmai vizsga, diploma.  

Informatika: 

adatgyűjtés az 

internetről. 

 

Földrajz: a gazdaság 

ágai, a 

munkahelyteremtés 

természet- és 

gazdaságföldrajzi 

alapjai. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: munkahely 

és munkavállalói 

szerep. 

 

Erkölcstan: A munka 

és a munkát végző 

ember tisztelete. 

Személyes 

tapasztalatok, 

együttműködés, egyéni 

boldogulás és a 

csapatmunka. 

Pályaválasztás – 

foglalkozás, 

élethivatás. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: az 

önéletrajz formái, a 

hivatalos levél 

jellemzői. 

4.2. Szakmák és munkák 

Az egyes gazdasági ágazatokhoz tartozó munkák, foglalkozások, 

szakmák, szakmacsoportok megismerése, elemzése, összevetése. 

Szakmák közös és eltérő tevékenységi elemei, termékei, 

szolgáltatásai, munkakörülményei. 

A napi életvitelt meghatározó, az egyes szakmákhoz, 

foglalkozásokhoz kapcsolódó jellemzők (pl. munkaidő beosztás, 

szezonalitás). 

4.3. Munkakörnyezetek megismerése 

Előzetes tájékozódás a megismerendő munkakörnyezetekről, 

technológiákról, munkatevékenységekről, termékekről, 

szolgáltatásokról, munkakörülményekről, munkaszervezeti 

keretekről. Információforrások felkutatása. 

 Egyedi termékkészítéssel foglalkozó, javító, felújító; 

 árutermelő, ipari vagy agrár jellegű; 

 kereskedelmi, vendéglátási, gazdasági, közlekedési jellegű; 

 egészségügyi, szociális, oktatási jellegű, és személyeknek 

szolgáltatást nyújtó más munkahely, munkakörnyezet, 

foglalkozás megismerése helyszínen tett látogatás, audiovizuális 

segédanyag vagy meghívott szakértő segítségével. 

Információgyűjtés a megismert munkakörnyezetekről: az alkalmazott 

eszközök, technológiák, a felhasznált anyagok, a munkafolyamatok 

jellemzői, a tevékenység feltételei és környezeti hatásai, 

munkaszervezeti sajátosságok, munkakörülmények, kereseti 

lehetőségek. A szerzett tapasztalatok rögzítése, feldolgozása. 

4.4. Környezet és pályaválasztás 

A családi, települési környezet, az életmód, a megélhetés, a 

továbbtanulási lehetőségek és a személyes ambíciók összevetése. 

Elképzelések megfogalmazása a saját lehetőségekről, tanulási 

pályáról. 

Karrier és hivatás fogalma, ezek hatása a családi szerepek, értékrend 

és munkamegosztás alakulására. 

A települési és a tágabb környezet gazdasági, foglalkoztatási, 

továbbtanulási lehetőségei. 

A szakmákról, munkalehetőségekről, pályaalkalmasságról, 

továbbtanulásról szóló információk forrásainak megismerése, 

használata. Önálló tájékozódás szakmákról, munkákról internetes (pl. 
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Nemzeti pályaorientációs portál) és más információforrásokból, 

valamint a személyes környezetben. 

4.5. Munkavállalás 

Vállalkozók és alkalmazottak az értékteremtő munkában. A 

vállalkozói lét és az alkalmazotti helyzet előnyei és hátrányai. 

Vállalkozói tevékenységek, a vállalkozó személye, felelős 

vállalkozói magatartás. 

Alkalmazottként való elhelyezkedés. A munkába állás adminisztratív 

előzményei (álláskeresés, tájékozódás, önéletrajz, motivációs levél, 

állásinterjú). 

4.6. Megélhetés 

A család megélhetése, a jövedelemforrások, a napi életvitel, az 

élethelyzetek és az életminőség összefüggései. 

A család megélhetési, önfenntartási lehetőségei, tevékenységei, a 

tanulás és a munkamagatartás szerepe, kapcsolata. 

Teendők és lehetőségek munkanélküliség esetén. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Általános iskola, középiskola, felsőoktatás, szakképzés, felnőttképzés, 

szakképesítés (szakma), érettségi, diploma, fizikai munka, kétkezi munka, 

szellemi munka, ipar, kereskedelem, mezőgazdaság, közlekedés, termelés, 

termék, szolgáltatás, foglalkozás, munkahely, munkaidő, munkabér, 

munkaadó, munkavállaló, vállalkozó, alkalmazott, motivációs levél, 

állásinterjú, munkaszerződés, munkanélküliség, családi önfenntartás, 

karrier, hivatás, alapanyag, termelőeszköz, gép, árutermelés, 

sorozatgyártás, egyedi termék, javítás, felújítás, szolgáltatás, építés, 

szerelés, technológia, munkaművelet, fogyasztó, vevő, ügyfél, vállalat, 

vállalkozás, intézmény, munkaszervezet, munkahelyi hierarchia, 

munkamegosztás, munkanorma, munkabér. 

 

 

 

7. évfolyam Testnevelés 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Természetes és nem természetes mozgásformák 

Órakeret 

17 óra 

Előzetes tudás 

A gyakorláshoz szükséges alakzatok öntevékeny gyors kialakítása. 

A tanult rend-, illetve gimnasztikai gyakorlatok folyamatos, pontosságra 

törekvő és megfelelő intenzitású végrehajtása. 

810 gyakorlattal önállóan bemelegítés végrehajtása. 

Az autogén tréning alapfokú gyakorlatainak ismerete. 

A biomechanikailag helyes testtartás kialakítása. 

A tanévben alkalmazott gimnasztika alapvető szakkifejezéseinek ismerete. 

A bemelegítés és a levezetés szempontjainak ismerete.  

Öntevékenyen részvétel a szervezési feladatok végrehajtásában. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Gyakorlottság a szervezés célszerűségét, gyorsaságát szolgáló új 

térformák, alakzatok kialakításában. 

Egyszerű relaxációs technikák elsajátítása. 
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Motoros tesztekkel mérhető fejlődés a kondicionális képességekben. 

A gimnasztikai gyakorlatok, gyakorlatsorok zenével összhangban történő 

végrehajtása. 

A kreativitás kinyilvánítása önállóan összeállított gimnasztikai 

gyakorlatfüzérrel.  

Az erősítés és nyújtás ellenjavallt gyakorlatainak ismerete és az okozati 

összefüggés egyszerű magyarázata. 

Igényesség a harmonikus, szép testtartás kialakításában. 

A kamaszkori személyi higiénével kapcsolatos ismeretek bővülése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Rendgyakorlatok, térbeli alakzatok kialakítása. 

A testnevelésóra szervezéséhez szükséges egyéb térformák, alakzatok. 

Mozgások zárt rendben, alakzatváltozások. Alakzatfelvételek járás és 

futás közben, a lépéshossz és a járás sebességének változtatásával. 

Ellenvonulások járásban és futásban. Fejlődések és szakadozások 

ellenvonulásban. 

 

Gimnasztika 

Természetes mozgásformák egyéni és társas gyakorlatok formájában, 

szerek, kéziszerek felhasználásával, játékos feladatokkal és 

versengésekkel összekötve. Játékos és szabadgyakorlati alapformájú 

szabad-, társas- szer és kéziszer-gyakorlatok (pad-, bordásfal-, labda-, 

karika-, ugrókötél-, gumikötél stb.). Nyújtó-, lazító hatású, 

állóképességet fejlesztő 816 ütemű, legalább 4 gyakorlatelemet 

tartalmazó szabadgyakorlatok és gyakorlatsorok. Bemelegítő és 

levezető gyakorlatok egyénileg, párban és társakkal végrehajtva, önálló 

tervezéssel is.Zenére végzett összefüggő gimnasztikasor. Egyszerű 

légző és relaxációs gyakorlatok. A testtartás javítását szolgáló ízületi 

mozgékonyságot és a törzs erejét növelő gimnasztikai gyakorlatok. 

 

Képességfejlesztés 

Az alapállóképesség fejlesztése és a keringés fokozása zenére történő 

futásokkal és futás közben végzett feladatokkal. A kar- és a láb 

dinamikus erejének növelése kéziszer-gyakorlatokkal. A ritmusérzék, a 

kreativitás és a kinesztétikus differenciáló képesség fejlesztése zenére 

végzett gyakorlatokkal. 

 

Játékok, versengések 

A szervezet előkészítését, bemelegítését szolgáló testnevelési játékok, 

eszközzel is. A testtudatot alakító, koordináció- és fittségfejlesztő 

szabályjátékok és feladatjátékok kreatív, kooperatív, valamint 

versenyjelleggel. Játékok testtartásjavító feladatokkal. 

 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását, a gerinc 

izomegyensúlyának és a medence középállásának automatizálását 

biztosító eszközökkel is végezhető gyakorlatok. A láb statikai 

Matematika: számolás, 

térbeli tájékozódás, 

összehasonlítások. 

 

Természetismeret: 

testünk, 

életműködéseink. 

 

Vizuális kultúra: tárgy- 

és környezetkultúra, 

vizuális 

kommunikáció. 
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rendellenességei ellen ható gyakorlatok. Javasolt: A 10 testtájra 

vonatkozó gerinctorna gyakorlatanyagának felhasználása. Relaxációs 

alapgyakorlatok: (autogén tréning, progresszív relaxáció). Motoros, 

illetve fittségi tesztek végrehajtása. 

 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  

Az általános bemelegítő gyakorlatok összeállításának szempontjai és a 

bemelegítő blokkok főbb élettani hatásai. 

A keringést fokozó természetes és speciális sportági mozgásformák 

jelentősége a bemelegítés és az edzettség szempontjából. 

Az életkori sajátosságoknak megfelelő funkcionális erősítő gyakorlatok 

ismeretei és végrehajtásuk szempontjai. 

Az erősítés és nyújtás kapcsolata, alkalmazásuk módszerei. Az 

ellenjavallt gyakorlatok indoklása. 

Relaxációs technikák és prevenciós gyakorlatok szerepe az 

egészségmegőrzésben. Az autogén tréning és progresszív relaxáció 

értelmezése. 

Az izomegyensúly fogalmának feltárása. 

A kamaszkori személyi higiénével kapcsolatok információk. A tudatos 

higiénés magatartás ismérvei.  

Az edzettség értelmezése és a rendszeres fizikai aktivitás szerepe az 

edzettség megszerzésében és az egészségtudatos magatartásban. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ellenvonulás, gerinc-izomegyensúly, funkcionális gyakorlat, edzettség, 

egészségtudatos magatartás, autogén tréning, progresszív relaxáció, 

ellenjavallt gyakorlat, fizikai aktivitás, inaktivitás, intenzitás, terjedelem, 

időtartam, edzhetőség.  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Sportjátékok 

Órakeret 

31 óra+18 

óra+ 9 

óra 

Előzetes tudás 

A sportjátékok technikai és taktikai készletének elsajátításában 

alkalmazott testnevelési játékok és játékos feladatok aktív és értő 

végrehajtása. 

A sportjátékok alapvető technikai készletének elsajátítása. 

Törekvés a játékelemek (technikai, taktikai elemek) pontos, eredményes 

végrehajtására és tudatos kontrollálására. 

A sportjátékok játékszabályainak ismerete és alkalmazása. 

Szabálykövető magatartás, önfegyelem, együttműködés kinyilvánítása a 

sportjátékokban. 

Részvétel a kedvelt sportjátékban a tanórán kívüli sportfoglalkozásokon, 

vagy egyéb szervezeti formában.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A játékelemek eredményességre törekvő alkalmazása testnevelési 

játékokban és a sportjátékban. 

A sportjátékok technikai és taktikai készletét bővítő új elemek elsajátítása, 

és alkalmazása.  

Tapasztalatszerzés a taktikai helyzetek megoldásában. 

A játékszabályok kibővített körének ismerete és értő alkalmazása. 

A csapatjátékhoz szükséges együttműködés és kommunikáció fejlődése. 

A sportjátékokhoz tartozó test-test elleni küzdelem megtapasztalása és 

elfogadása.  

Konfliktusok esetén a gondolatok, vélemények szóban történő kifejezése 

és indokolása. 

A sportjátékokat kísérő sportszerűtlenségek, deviáns magatartások helyes 

megítélése.  

A sportjátékok magyar történetének kiemelkedő korszakai és 

személyiségei, valamint a világ élvonalába tartozó nemzetek 

megismerése. 

A sportjátékok iránti érdeklődés megszilárdulása.  

Az egyéni adottságokhoz és a megszerzett képességekhez igazodó 

sportjáték- tudás kialakulása, rekreációs célú vagy versenysport igényű 

alkalmazás elősegítésére.   
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Legalább két labdajáték választása kötelező. 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Kosárlabdázás 

Labda nélküli technikai gyakorlatok: irányváltoztatás, cselezés; 

cselezés induláskor és futás közben. 

Labdás technikai gyakorlatok: Labdás ügyességi gyakorlatok (normál 

méretű labdával). Labdavezetés: Labdavezetés félaktív, aktív védővel 

szemben játékos formában. Labdavezetés közben cselezés. Megállás, 

sarkazás, labdavezetésből kapott labdával változatos körülmények 

között. Megállás, sarkazás önpasszból és kapott labdával, 

meghatározott helyen és időben. Kosárra dobások: dobócsel, indulócsel 

után labdavezetés, fektetett dobás. Lepattanó labda megszerzése után 

kosárra dobás. Fektetett dobás labdavezetésből, illetve kapott labdával 

ráfordulással. Közép távoli dobás helyből. Átadások, átvételek: Átadás 

különböző irányba és távolságra, mozgás közben, kétkezes mellső 

átadással, pattintva is. Bejátszás befutó társnak. Páros lefutás egy 

védővel. Hármas-nyolcas mögéfutással. Gyors indítás párokban. 

Taktikai gyakorlatok: 

Emberfogásos védekezés: labda nélküli és labdát birtokló támadó 

védése. Labdavezető játékos védése; védekezés a labdavezetést 

befejező és a még labdát vezető támadóval szemben.  

Játékelemek alkalmazása: 1:1 elleni játék, félaktív és aktív védővel; 

létszámfölényes helyzet 2:1 elleni játék. Befutások. 1:1 elleni 

játékadogatóval. Létszámfölényes helyzet 3:2 elleni játék. 

Képességfejlesztés  

Kondicionális képességek fejlesztése a sportjátékra jellemző labda 

nélküli és labdás technikai elemek, játékelemek gyakorlásával. 

Koordinációs képességek fejlesztése labdás gyakorlatokkal: az idő, a 

pontosság, a feladat bonyolultsága és a mozgás összehangolásának 

kényszere okozta feltételek közötti feladat végrehajtásokkal. A 

komplex képességfejlesztéssel hozzájárulás az edzettség és fittség 

szervi megalapozásához. A kognitív képességek fejlesztése 

(helyzetfelismerés, kreativitás, anticipáció stb.) az üres helyek, az 

előnyök felismerése, az ellenfél általi akadályoztatás kezelése, a célba 

találás, az összjátékban való részvétel eredményeként. 

Játékok, versengések 

A kosárlabdázás technikai, taktikai készletének tökéletesítése, valamint 

a játékelemek begyakorlása játékos feladatok és testnevelési játékok 

alkalmazásával. Kosárlabdázás labdavezetés nélkül, könnyített 

szabályokkal, a szabályok bővülő körének beépítésével. Kosárra dobó 

versenyek. Részvétel az iskolai mini kosárlabda bajnokságban, a 

sportágválasztás és az utánpótlás-nevelés elősegítése.   

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

Baleset-megelőzés a kosárlabdázás játékelemeinek szabályos, 

körültekintő végrehajtásával, valamint a játékszabályok betartásával, a 

sportszerűség szabályainak szem előtt tartásával. Sikeres tanulás 

biztosításával a kosárlabdázás megszerettetése, hozzájárulás a fizikai 

rekreációs sportágválasztáshoz. 

Matematika: logika, 

valószínűség-számítás, 

térbeli alakzatok, 

tájékozódás. 

 

Vizuális kultúra: tárgy 

és környezetkultúra, 

vizuális 

kommunikáció. 

 

Fizika: mozgások, 

ütközések, erő, 

energia. 

 

Biológia-egészségtan: 

az emberi szervezet 

működése, 

energianyerési 

folyamatok. 
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Röplabdázás 

Labdás technikai gyakorlatok, a tanult játékelemek tökéletesítése: Az 

alkar-, kosárérintés, felső ütőérintés és alsó egyenes nyitás gyakorlása 

egyéni, páros és csoportos gyakorlatokban. 

Kosárérintés változatai: kosárérintés előre-hátra, alacsony és 

közepesen magasra elpattanó labdával. Kosárérintés célba, fölre tett 

karikába, kosárba, különböző magasságú zsinór felett. 

Felső egyenes nyitás. a mozgás végrehajtása a labda megütése nélkül, 

egyénileg a fallal szemben a labda megütésével; párokban a zsinór/háló 

felett. A nyitás végrehajtása a zsinórtól növekvő távolságra és 

különböző nagyságú célterületre, az alapvonal különböző pontjairól. 

Felső egyenes nyitás-nyitásfogadás. A felső egyenes nyitás és az 

alkarérintéssel történő nyitásfogadás gyakorlása csoportokban, 

forgással. 

Egyenes leütés: a mozgássor gyakorlása labda és zsinór nélkül, majd 

zsinórnál tartott, illetve pontosan dobott labdából. 

Taktikai gyakorlatok. Támadási alapformák. Helyezkedés támadásnál. 

Az ütés és a sáncolás fedezése. 

Képességfejlesztés 

Labdakezelési ügyesség komplex fejlesztése (reagáló képesség, 

gyorskoordináció, ritmusérzék, differenciális mozgásérzékelés, téri 

tájékozódás, és egyensúlyozás) a testrészek különböző felületeivel 

történő érintésekkel egyénileg, párokban és csoportokban. Az 

egyensúlyozó és téri tájékozódó képesség fejlesztése csoportokban 

végzett alapérintéseket tartalmazó gyakorlatokkal, fordulatok és 

helycserék végrehajtásával. 

Az erő-állóképesség fejlesztése az egyenes leütés és a sáncolás 

többszöri és folyamatos végrehajtásával. Mozdulatgyorsaság fejlesztése 

dobott labdák elérésére törekvéssel különböző kiinduló helyzetből.  

Játékok, versengések 

Az alapérintések tökéletesítése és a játékelemek eredményességének 

javítása testnevelési játékok, játékos feladatok alkalmazásával. 2:2, 3:3 

elleni játék meghatározott érintési módokkal, a tanult érintések 

beiktatásával. Versengések egyénileg és párokban különböző 

érintésekkel. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

A röplabdajáték szabadidőben, szabadtéren, strandon is játszható 

technikai készletének valamint egyszerűsített játékformáinak 

elsajátítása 

Kézilabdázás 

Labda nélküli technikai gyakorlatok: Alapmozgás, indulás, megállás, 

irányváltoztatások, cseles, megtévesztő mozgások, fordulatok labda 

nélkül. Lábmunka csiszolása. Indulócselek, le- és visszaforgások. 

Ütközések. Sáncolás helyben, mozgással talajon és felugrással. Résekre 

helyezkedés. Esések-tompítások. 

Labdás technikai gyakorlatok: labdavezetés nehezített körülmények 

között irány- és ritmusváltoztatásokkal. Önszöktetés. Labdás cselek: 

indulási-átadási lövő cselek. Átadások: test előtti átadások, oldalról és 

hátulról érkező labda elkapása. Test mögötti átadások. 
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Kapura lövések: talajról különböző lendületszerzés után és felugrásból, 

passzív, félaktív és aktív védővel szemben. Átlövés felugrással is. 

Kapura lövések cselezés után. Kapura lövés bedőléssel, bevetődéssel. 

Ejtés. 

Kapusmunka: helyezkedés, támadás, ill. védekezés esetén. Feladatok 

gyorsindítás esetén. Indítások megelőzése. Védés kézzel, lábbal. 7 

méteres védése. 

Taktika: Egyéni taktika - betörések labda nélkül és labdával. A kapus 

átívelése. Kitámadás, halászás, szerelés, elzárás. Csapatrész- és 

csapattaktika: 1.1; 2:1; 2:2, 3:2, 3:3 elleni játék. Védekezés 

emberfogással, 6:0-s és 5:1-es területvédekezéssel. Üres helyre 

helyezkedés. Védőtől való elszakadás. Melléállásos elzárás. Gyors 

indítások. Lerohanásos támadás rendezetlen védelem ellen. Ötletjáték. 

Támadásból védekezésbe való gyors visszahelyezkedés. 

Képességfejlesztés 

A kondicionális képességek fejlesztése a sportjátékra jellemző 

feladatokkal, gyakorlatokkal, a játékelemek intenzív gyakorlásával; 

mérkőzések játszásával. A labdás koordináció kiemelt fejlesztése: az 

idő, a pontosság, a feladat bonyolultsága és a mozgás 

összehangolásának kényszere okozta feltételek közötti feladat 

végrehajtásokkal. A szervezet edzettségének növelése a szabadtéren 

különböző időjárási viszonyok között a játékelemek intenzív 

gyakorlásával és mérkőzések játszásával. A kondicionális és 

koordinációs képességek fejlesztésével hozzájárulás az edzettség és a 

fittség szervi megalapozásához.  

Játékok, versengések 

A kézilabdázás technikai, taktikai készletének tökéletesítése, valamint a 

játékelemek begyakorlása játékos feladatok és testnevelési játékok 

alkalmazásával. Célba dobó versenyek; kézilabdajáték a szabályok 

fokozatos bővítésével. Részvétel az iskolai bajnokságban, a 

sportágválasztás és az utánpótlás nevelés elősegítése. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

Baleset-megelőzés a kézilabdázás játékelemeinek szabályos és 

körültekintő végrehajtásával. A kézilabdázás megszerettetésével és a 

játéktudás bővítésével a fizikai rekreációra alkalmas sportok 

repertoárjának bővítése. A szervezet edzettségének növelése a 

szabadtéren különböző időjárási viszonyok között végzett 

játéktevékenységgel. 

 

Labdarúgás 

Labdás technikai gyakorlatok: labdavezetések mindkét lábbal, külső és 

belső csüddel, különböző alakzatban. Labdahúzogatás, -görgetés 

haladás közben, fordulatokkal. Átadások (passzolások), átvételek 

mindkét lábbal. Átadások laposan mozgás közben, ívelten növekvő 

távolságra, irányváltoztatással. Átvételek ívelt labdával. Labdalevétel: 

talppal, belsővel, külső csüddel, combbal, mellel. Levegőből érkező 

labda átvétele belsővel. Labda toppolás. Rúgások: belső csüddel, teljes 

csüddel, külső csüddel, állított labdával, mozgásból, a futással 

megegyező irányból, oldalról és szemből érkező labdával, különböző 

irányból érkező labdával. Dekázás: haladással, irányváltoztatással. 
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Dekázás csoportosan csak lábbal, csak fejjel. Fejelés: előre, oldalra, 

különböző irányból érkező labdával. Fejelés felugrással. Cselezés: 

testcsel, labdavezetésből labda elhúzása oldalra, labdaátvétel testcsellel. 

Átadócsel, rúgócsel, rálépéssel, hátra húzással. Szerelés: alapszerelés- 

megelőző szerelés, labdaátvétel megakadályozása. Helyezkedés a 

támadó és a kapu közé, a labda elrúgása. Egyéb feladatok: partdobás 

szabályosan.  

Kapusmunka: guruló- és ívelt labda megfogása, kigurítás, kirúgás 

állított, lepattintott labdával, helyezkedés, erős lövés megfogása, lábbal 

védés, kidobás. 

Taktikai gyakorlatok: Gyors támadásba felfejlődés és visszarendeződés. 

„Poszt” vagy „udvaros” gyakorlás. Helyezkedés. Emberfogás poszt 

szerint. Támadásban a védőtől való elszakadás, üres helyre 

helyezkedés. Váltás védelemben. A támadások súlypontjának 

változtatása rövid és hosszú átadásokkal. Egyből játék. 4:2 elleni játék. 

Képességfejlesztés 

A motoros képességek fejlesztése a labdarúgás technikai készletének 

variálásával, intenzív, nehezített körülmények közötti nagyobb 

ismétlésszámban történő végrehajtásával. A komplex 

képességfejlesztést szolgálja a technikai elemek sajátos ritmusának-

dinamikájának kialakítása, valamint azok változatos, egyre 

bonyolultabb feltételek (idő, pontosság, összjátékkényszer, 

ellenféljelenlét stb.) mellett történő gyakorlása. A szervezet 

edzettségének, fittségének növelése a szabadtéren, különböző 

évszakokban és időjárási viszonyok közötti gyakorlással, mérkőzések 

játszásával. 

Játékok, versengések 

A labdarúgás játékelemeinek elsajátítását és rögzítését segítő játékos 

feladatok, testnevelési játékok. Cserefoci. Lábtenisz meghatározott 

szabályokkal. Vonal foci. Játék 1 kapura 2 labdával. 2:1 elleni játék. 

Labdavezető, dekázó, célba rúgó és fejelő versenyek egyénileg és 

csoportosan. Kispályás labdarúgó mérkőzések. Részvétel az iskolai 

kispályás bajnokságban, a sportágválasztás és az utánpótlás nevelés 

elősegítése.  

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

Baleset-megelőzés az évszakhoz, az időjáráshoz alkalmazkodó sportág-

specifikus bemelegítés-gyakorlataival, és a technikai- taktikai 

játékelemek szabályos és sportszerű végrehajtásával. A labdarúgásban 

különösen igénybe vett izmok erősítésének és nyújtásának elvei és 

gyakorlatai a sérülések, károsodások prevenciója érdekében. A 

szervek-szervrendszerek működésének fejlesztése a szabadtéren, 

különböző évszakokban és időjárási viszonyok között végzett sportág-

specifikus motoros cselekvésekkel. Az élményszerű játékkal és a 

sokoldalú játéktudással a fizikai rekreációra alkalmas sportok 

repertoárjának bővítése. 

A fent megnevezett tananyagtartalmat megemelt óraszámban 

gyakoroljuk 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
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A sportjátékokban a kibővített játékelem-repertoár technikai 

végrehajtására, a hibajavításra, a taktikai megoldásokra és hozzájuk 

kapcsolódó játékszabályokra vonatkozó ismeretek. 

A játék kiteljesítését szolgáló egyéni- és csapattaktikai ismeretek. 

A sportjátékszabályok körének bővítése és a képzettséghez igazodó 

játékvezetési ismeretek. 

A specifikus sportjátéktudás elsajátításához szükséges motoros 

képességek és alapvető fejlesztési módszerek. 

A csapatjátékok szerepe az együttműködés, a társas készségek 

kialakításában, a közösségi sikerek átélésének lehetőségeiben. 

A sportszerűség, a fair play és a szabálykövető magatartás fontossága a 

sportjátékokban. A sportolói és a szurkolói magatartás pozitív és 

negatív vonásai, a sporteseményekhez kapcsolódó durvaságok, az 

agresszió helyes értelmezése.  

A sportjátékok kiemelkedő magyar bázisai, nemzetközi sikerei. 

A világ élenjáró nemzetei a sportjátékokban. 

A sportjátékok rekreációs célú felhasználási lehetőségei és szerepe az 

egészséges életmód kialakításában. 

A sportjátékokkal kapcsolatos balesetvédelmi és elsősegély-nyújtási 

ismeretek. 

Kulcsfogalmak/ 

Fogalmak 

„Félaktív”, aktív védő, dobócsel, indulócsel, önpassz, lepattanó labda, 

ráfordulás, befutás, páros lefutás, hármas-nyolcas, 1:1, 2:1, 3:2. elleni játék, 

létszámfölényes helyzet. Adogató, felső egyenes nyitás, egyenes leütés, 

feladás, sáncolás, támadási alapformák, ütés-sáncolás fedezése, 1:1, 2:2 

elleni játék. Ütközések, sáncolás, résekre helyezkedés, esés-tompítás, 

önszöktetés, átlövés, bevetődéses-bedőléses lövés, ejtés, betörés, 

gyorsindítás, kitámadás, halászás, elzárás, lerohanás. Átadócsel, rúgócsel, 

labda toppolás, emberfogás, védőtől való elszakadás, üres helyre 

helyezkedés, egyből játék, partdobás, sportágspecifikus bemelegítés, 

deviancia. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Atlétikai jellegű feladatok  

Órakeret 

23,5 

óra+21,5

+ 9 óra 

Előzetes tudás 

A tanult futó-, ugró-, dobógyakorlatokban jártasság. 

A rajtok mozgáselemeinek végrehajtása az indítás jeleknek megfelelően.  

A futómozgás technikájának alkalmazása a vágta, illetve a tartósfutásban. 

Tapasztalat a nekifutás távolságának és sebességének megválasztásában. 

Kislabdahajítás. 

A kar- és láblendítés szerepe az el- és felugrások eredményességében. 

Az atlétikai versenyek lényeges szabályai. 

Szervezési feladatok vállalása a tanórai versenyek lebonyolításában. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az atlétikai cselekvésminták sokoldalú és célszerű alkalmazása. 

Futó-, ugró- és dobógyakorlatok képességeknek megfelelő elsajátítása és a 

versenyszabályoknak megfelelő alkalmazása. 
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Az atlétika versenyszámainak eredményes tanulását és a teljesítmények 

javulását megalapozó motoros képességekben mérhető fejlődés elérése.  

A vágta-, a tartós-, valamint a váltófutás technikájának a mozgásmintához 

közelítő bemutatása. 

Ugrásoknál az optimális nekifutás, valamint az erőteljes kar- és láblendítés 

kialakítása.  

A hajításnál, lökésnél a lendületszerzés és kidobás összekapcsolása. 

Az ugrásoknál és a dobásoknál érvényesülő alapvető fizikai 

törvényszerűségek ismerete.  

A futás, a kocogás élettani jelentőségének ismerete.  

Az érdeklődés cselekvésekben történő kinyilvánítása az atlétikai 

mozgások, valamint a sportolás és a rendszeres testedzés iránt. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Futások, rajtok 

A korábban tanult rajtformák (álló- és térdelőrajt) gyakorlása. 

Térdelőrajt rajtgépről. Rajtversenyek állórajttal, térdelőrajttal 15-20 m-

es távon. Repülő és fokozó futások. Gyorsfutások játékosan és 

versenyek alkalmazásával 30-60 m-es távon. Iramfutás, tempófutás a 

táv fokozatos növelésével. Váltófutás váltózónában, egyenesben, 

játékosan és versenyszerűen, egykezes váltással. Tartós futás a táv és 

az intenzitás növelésével. Futás feladatokkal, akadályokkal, átfutás 

akadályok felett. Futóiskolai gyakorlatok.  

 

Szökdelések, ugrások 

Szökdelő és ugróiskolai gyakorlatok. Sorozat el- és felugrások. 

Helyből távolugrás. Távolugrás guggoló vagy lépő technikával. A 

nekifutás, az elugrás és a talajérés iskolázása (elugró sávból). 

Magasugrás átlépő és guruló technikával. A nekifutás és a felugrás 

iskolázása.  

 

Dobások 

Dobóiskolai gyakorlatok. Dobások, lökések különböző kiinduló 

helyzetből tömött- és füles labdával, célba is. Vetésfüles labdával 

zónába vagy célba, egy és két kézzel (jobb és bal kézzel). 

Kislabdahajítás helyből, nekifutással hármas és ötös lépésritmusból. 

Kislabdahajítás célba. Súlylökés helyből és becsúszással (jobb és bal 

kézzel is). Vetés füles labdával távolba és célba, egy és két kézzel. 

Vetés tömött labdával, két kézzel két oldalra. Vetések negyed- és egész 

fordulattal, a pördület iskolázása. 

 

Képességfejlesztés  

Az ideg-izom kapcsolat fejlesztése futóiskolai gyakorlatokkal. A 

reakció- és a vágtagyorsaság fejlesztése rajtokkal és vágtafutásokkal. 

Az idő- és tempóérzék fejlesztése iram- és tempófutásokkal. 

Gyorskoordinációs képességek fejlesztése különböző sebességgel 

Ének-zene: 

ritmusgyakorlatok, 

ritmusok. 

 

Biológia-egészségtan: 

energianyerés, 

szénhidrátok, zsírok, 

állóképesség, erő, 

gyorsaság. 

 

Informatika: 

táblázatok, grafikonok. 

 

Földrajz: 

térképismeret. 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 

végzett futásokkal. Az aerob állóképesség fejlesztése növekvő 

intenzitású tartós futással. Az ugrásokhoz szükséges gyorserő 

fejlesztése szökdelő és ugróiskolai gyakorlatokkal, valamint sorozat el- 

és felugrásokkal. A dobóerő és dobóügyesség fejlesztés tömött- és 

füles labda dobásokkal. 

 

Játékok, versengések 

Az atlétikai versenyszámok eredményes elsajátítását és az azokban 

elérhető teljesítmény fokozását elősegítő adekvát játékos feladatok és 

testnevelési játékok alkalmazása, versenyszerűen is. Az atlétikai 

versenyszámokban lebonyolított versenyek. 

 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

Az atlétikai mozgások cselekvésmintáinak optimalizálása növeli a 

mindennapi cselekvések és feladathelyzetek biztonságos megoldását. 

Az életkori periódushoz igazodó arányos és harmonikus erőfejlesztés 

elősegíti az atlétikus versenyszámok eredményes elsajátítását és rögzíti 

a biomechanikailag helyes testtartást. A futások különböző formáinak 

és különböző terepen történő végzése cselekvésmintát szolgáltatnak a 

szabadidőben és különböző terepen végzett tartós futások, kocogások 

számára. Levezetés, a szervezet lecsillapítása. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A rajtolás sikerében kiemelt szerepet játszó indulás utáni fokozatosan 

növekvő és gyorsuló lépések, a lábak és a karok aktív munkájának 

tudatosítása. 

Az ugrásoknál és a dobásoknál érvényesülő alapvető fizikai 

törvényszerűségek. 

Az „aktív elugrás” értelmezése. 

Az ugrások és dobások eredményes elsajátításához szükséges 

erőfajták, információk a passzív mozgatórendszer megterhelését, 

károsodását okozó erőedzésekről. 

A mozgáskoordináció szerepének tudatosítása az állóképességi és 

gyorsasági teljesítményekben. 

Az akarati tényezők szerepe az állóképességet igénylő 

teljesítményekben   

Alapvető ismeretek a terhelési összetevőkről. 

Ismeretek a tartós terhelések hatásáról a keringési rendszerre, a szervek 

és szervrendszerek szabályozására, működésük gazdaságosságára és a 

tanulásban érvényesülő teljesítőképességre. 

Az atlétikai képzéssel pozitív magatartásbeli tulajdonságok fejlesztése. 

A fent megnevezett tananyagtartalmat megemelt óraszámban 

gyakoroljuk 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Váltózóna, egykezes váltás, magasugrás guruló technikával, hármas-ötös 

lépésritmus, vetés, ideg-izom kapcsolat, reagáló-gyorsaság, vágtagyorsaság, 

aktív és passzív mozgatórendszer, terhelési összetevő. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Torna jellegű feladatok 

Órakeret 

28,5 

óra+1,5 

Előzetes tudás 

A testtömeg uralása szükséges segítségadás mellett. 

A tanult akadályleküzdési módok és feladatok biztonságos végrehajtása. 

Kötélmászás a képességnek megfelelő magasságig. 

Egyensúlygyakorlatok a képességnek megfelelő magasságon, szükség 

esetén segítségadás mellett. 

Az aerobik alaplépésekből 24 ütemű gyakorlat, egyszerű kartartásokkal 

és kargyakorlatokkal zenére is. 

A ritmikus sportgimnasztika egyszerű tartásos és mozgásos 

gyakorlatelemei.  

Technikailag helyes járások, ritmizált lépések, futások és szökdelések. 

Hibajavítás. 

Balesetvédelem.  

Segítségnyújtás a társaknak.  

 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tornajellegű gyakorlatok végrehajtásánál igényesség a helyes testtartás 

kialakítására, a koordinált mozgás és az erőközlés összhangjának 

megteremtésére. 

Talajon, gerendán, valamint gyűrűn összefüggő gyakorlatok önálló 

összeállítása, összekötő elemek alkalmazásával.  

A szekrény- és a támaszugrások biztonságos végrehajtása, a képességnek 

megfelelő magasságon. 

Az aerobik gyakorlatok végrehajtásában kreativitásra és igényes 

kivitelezésre törekvés.  

Az aerobik gyakorlatok zenével összhangban történő végrehajtása. 

A figyelemkoncentráció, az önkontroll és a kitartó képesség fejlődése. 

Önállóság, együttműködés és segítségnyújtás a torna jellegű gyakorlatok 

végrehajtásában. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Torna (talajtorna, szertorna) 

A talajtorna és legalább egy tornaszer választása kötelező. 

Támaszhelyzetek, támaszgyakorlatok, támaszugrások:Támlázások 

előre, hátra, oldalra, mellső, hátsó fekvőtámaszban haladással is. 

Mellső és mély fekvőtámaszban karhajlítás, nyújtás. Akadályok 

leküzdése támaszfeladatokkal.Gurulóátfordulások előre, hátra, 

különböző kiinduló helyzetből különböző befejező helyzetbe. 

Gurulóátfordulások sorozatban. Fejállás különböző kiinduló 

helyzetből, különböző lábtartással és lábmozgással. Mellső 

mérlegállás. Fellendülés kézállásba bordásfalnál, segítséggel és 

segítség nélkül. Fellendülés futólagos kézállásba, gurulás előre. 

Repülő-guruló átfordulás néhány lépés nekifutásból (fiúknak). Kézen 

átfordulás oldalra, mindkét irányba megközelítően nyújtott testtel. 

Összefüggő talajgyakorlat. Csúsztatás nyújtott ülésből hasonfekvésbe 

Fizika: az egyszerű 

gépek működési 

törvényszerűségei, 

forgatónyomaték, 

egyensúly, reakcióerő, 

hatásidő; egyensúly, 

tömegközéppont. 

 

Biológia-egészségtan: 

egyensúlyérzékelés, 

izomérzékelés. 

 

Ének-zene: ritmus és 

tempó. 
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és vissza (lányoknak). Vetődés mellső fekvőtámaszból nyújtott ülésbe 

(fiúknak). Ugrószekrény széltében (lányoknak: 34 rész, fiúknak: 45 

rész): guggolóátugrás. Ugrószekrény hosszában (lányoknak: 34 rész, 

fiúknak 4-5 rész): gurulóátfordulás a szekrényen talajról elugrással; 

felguggolás, leterpesztés. 

Függésgyakorlatok: Akadályok leküzdése függésfeladatokkal.Mászás 

kötélen/rúdon. Függeszkedési kísérletek bordásfalon felfelé és lefelé. 

Vándormászás. Függeszkedési kísérletek kötélen (fiúknak). Magas 

gyűrű (fiúknak): alaplendület; zsugorlefüggés; lendület előre 

zsugorlefüggésbe; zsugorlefüggésből ereszkedés hátsó lefüggésbe; 

homorított leugrás hátra, lendületből. Érintő magas gyűrű (lányoknak): 

lendületek előre-hátra; fellendülés lebegő függésbe; zsugorlefüggés; 

ereszkedés hátsó függésbe; függésben lendület hátra, homorított 

leugrás. 

Egyensúlyozó gyakorlatok: Magas gerendán, ferdén elhelyezett padon: 

természetes és utánzó járások, futások, fordulatok. 1 m-es gerenda 

(lányoknak): Járások előre, hátra, oldalt különböző kartartásokkal. 

Érintőjárás; hármas lépés. Járás guggolásban. Mérlegállás. Függőleges 

repülés különböző kiinduló helyzetből.  

 

Aerobik(lányoknak, fiúknak) 

Alaplépések, lépéskombinációk irányváltoztatással, forgással és 

karmunkával; komplett gyakorlatlánc (koreográfia); zenére történő 

duplázás; aszimmetrikus koreográfia. 

 

Ugrókötélgyakorlatok(lányoknak, fiúknak) 

Lengetések: oldalt lengetés; elől lengetés; fent lengetés; „fűnyíró”; 8-as 

figura. 

Kötéláthajtások: egy, illetve páros lábon szökdeléssel, előre és hátra 

kötélhajtással állóhelyben és haladással; futás mindkét láb alatt történő 

áthajtással; helyben futás a joggoláshoz hasonló lábmunkával. 

Kombinációk: oldalt lengetés egyik oldalra, majd páros lábon 

szökdelés közben kötéláthatás előre, ezt követően oldalt lengetés másik 

oldalra; ugyanez hátra kötélhatással. 

Fordulatok: 2x180 fordulat (egy oldallengetés közben 180 fordulat, 

majd kötélhajtás hátra a láb alatt, ezután a második 180 fordulat majd 

kötélhatás előre a láb alatt. 

 

Képességfejlesztés 

Koordinációs képességek komplex fejlesztése talajgyakorlati és gyűrűn 

végezhető elemek kombinált végrehajtásával, valamint az 

ugrószekrény alkalmazásával (téri tájékozódó-mozgásátállítódás 

képesség, ritmusérzék). A statikus és dinamikus egyensúly-érzékelés 

fejlesztése gerendán végezhető gyakorlatokkal, illetve azok 

variálásával. A váll, a kar és törzs erejének erősítése támaszhelyzetben 

és függésben végzett gyakorlatokkal. Zenére, állásban és talajon saját 

testsúllyal végezhető gyakorlatok a főbb izomcsoportok erősítése 

céljából (térdfeszítő, -hajlító, csípőfeszítők,  

-hajlítók, törzsfeszítő, -hajlító, könyökízület-feszítők, -hajlítók). 

Erősítő és statikus nyújtó hatású gyakorlatok variálása. 
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Játékok, versengések 

Célszerű testnevelési játékok a tornaszerek (gerenda, ugrószekrény, 

zsámolyok) felhasználásával is. 

Játékos feladatok, ugrókötéllel, kötélhajtással, hullámzó kör, hullámzó 

vonal. Összefüggő talajgyakorlat (fiúk-lányok), valamint 

gerendagyakorlat (lányok) önálló összeállítása, bemutatása összekötő 

elemek felhasználásával, a társak pontozásával. Tehetséggondozás a 

torna, az aerobik és ugrókötél sportágakban tehetségesekkel különböző 

versenyeken való részvétellel, tehetségirányítás a versenysportba. 

 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

Az egészséges testi fejlődés elősegítése a tornajellegű 

feladatmegoldásokkal és az aerob munkavégzéssel. A test izmainak 

arányos fejlesztése, a biomechanikailag helyes testtartás, a gerinc 

izomegyensúlyának elősegítése a különböző támaszban és függésben 

végzett gyakorlatokkal, az erő- és nyújtó gyakorlatok összhangjának 

megteremtésével. A tornajellegű feladatmegoldásokkal a 

cselekvésbiztonság növelése, áttételesen a mindennapok biztonságos 

cselekvéseinek elősegítése. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A tornajellegű feladatmegoldásokhoz tartozó sportágak koncentrikusan 

bővülő szaknyelvi ismeretei. 

A sportágspecifikus önálló és bemelegítés szempontjai.  

Az erősítő és nyújtó hatású gyakorlatok alapvető anatómiai és élettani 

ismeretei.  

A mozgáshibákkal kapcsolatos ismeretek bővítése, a technikáról 

alkotott mozgáskép pontosításához és az önkontroll elősegítéséhez.  

A funkcionális és célzatos erőfejlesztő gyakorlatok kiválasztásának és 

végrehajtásának alapismeretei. 

A zenei és az esztétikai kivitelezésre vonatkozó ismeretek. 

Az életkor szenzitív szakaszai és értelmezésük alapismeretei. 

A tornajellegű gyakorlatokkal kapcsolatos versenyrendezés és  

-lebonyolítás kérdései. 

A feladat-végrehajtások során az egymásnak nyújtott segítségnyújtás 

és -biztosítás módjainak verbális és gyakorlati ismeretei. 

Az egészséges életmód összetevői közül a rendszeres testmozgás és 

táplálkozás összefüggéseire vonatkozó ismeretek. 

Gerenda 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Futólagos kézállás, repülő guruló átfordulás, csúsztatás, vetődés, 

guggolóátugrás, vándormászás, homorított leugrás, aszimmetrikus 

koreográfia, ugrókötél-gyakorlat, statikus és dinamikus egyensúlyérzékelés, 

statikus nyújtás, szenzitív életkori szakasz. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Alternatív környezetben űzhető sportok 

Órakeret 

22 óra  
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Előzetes tudás 

Az alternatív környezetben űzhető sportágak alaptechnikái. 

A tanult sportágak űzéséhez szükséges eszközök biztonságos használata. 

A természeti és környezeti hatások és a szervezet alkalmazkodó képessége 

közötti összefüggés ismerete. 

A természeti környezetben sportok egészségvédelmi és környezettudatos 

viselkedési szabályai. 

A mostoha időjárási feltételek melletti testmozgás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A helyi tárgyi feltételek függvényében választott sportági mozgásokkal a 

tematika továbbtervezése. 

A játék- és sportkultúra gazdagodása a szabadidőben szórakozást és a 

játékélményt nyújtó új sportágak mozgásanyagának megismerésével.  

Az évszakoknak megfelelő rekreációs célú sportágak és népi 

hagyományokra épülő sportolási forma elsajátítása. 

Az egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretek elsajátítása. 

A szabadban végzett mozgások jelentőségének belátása. 

A környezettudatosság fontosságának elismerése. 

A természeti/környezeti hatásokkal szembeni alkalmazkodó, ellenálló 

képesség növekedése. 

A verbális és nem verbális kommunikáció fejlődése a testkultúra 

hagyományos és újszerű mozgásanyagainak elsajátításával. 

A szabadidőben rekreációs céllal végzett fizikai aktivitás iránti pozitív 

beállítódás fokozódása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A helyi tantervben rögzített választás szerint legalább négy, az 

évszaknak megfelelő és a helyi személyi és tárgyi körülményekhez, 

feltételekhez igazodó fizikai aktivitás: feladatok és játékok havon és 

jégen; siklások, gördülések, gurulások, gurítások különféle 

eszközökkel; hálót igénylő és háló nélküli labdás sportok, játékok; 

labdás játékok különféle labdákkal; falmászás; íjászat, lovaglás, 

karate, nordic-walking, vívás. Egyéb szabadidős mozgásos, táncos 

tevékenységek.  

Egy – a helyi tantervben leírható – lehetséges választás mintáját 

képző négy aktivitás mozgásműveltségi anyaga: 

Korcsolyázás (az 5-6. évfolyamos tudásanyag bővítése) 

Siklások: egy lábon kapaszkodással, majd önállóan; váltott lábbal, 

ellökéssel; guggolásokkal. 

A korcsolyázás technikai alapjai:elrugaszkodás, pihenés, 

támaszhelyzet. Rajtolás.  

Előrekorcsolyázás egyéni és páros gyakorlatokban: a jégpálya 

hosszában, keresztben, körben; szlalom korcsolyázás; jobb és bal 

lábon siklással; egymás tolásával. Előrekorcsolyázás, az optimális 

sebesség után váltott lábon siklások. Váltott lábon siklások, a lengő 

láb előre és hátra lendítésével. Előrekorcsolyázó gyakorlatok 

csoportokban.  

Hátrakorcsolyázás: lépegetéssel hátrafelé;állásban, guggolásban; 

folyamatosan. Ívben korcsolyázás:tárgyak, társak megkerülése 

lendületes korcsolyázással. Koszorúzás előre:szlalom korcsolyázás 

Földrajz: időjárási 

ismeretek, tájékozódás, 

térképhasználat. 
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tárgyak, társak között; koszorúzás nyolcas alakzatban; koszorúzás 

kijelölt kör kerületén.Megállás. Hátrakorcsolyázás egyenes vonalon 

és körben. Íves korcsolyázás tárgyhoz közeli 

kanyarodással - versenyszerűen is. Koszorúzás hátra. Fordulatok 

jobbra, balra. 

 

Asztalitenisz (folyosón és szabadban felállított asztalon is 

gyakorolható) 

Előkészítő gyakorlatok: a játékoknál felsorolt játékos gyakorlatok. 

Technikai elemek: alapállás; ütőtartás; lábmunka; tenyeres hosszú 

adogatás; tenyeres kontraütés; fonák hosszú adogatás; fonák 

kontraütés; fonák droppütés; tenyeres droppütés; fonák nyesett 

adogatás; tenyeres nyesett adogatás; alapszervák. 

 

Nordic Walking (NW) 

Technikai elemek: A Nordic Walking alaplépése, a diagonál lépés 

elsajátítása (az ellentétes kar és láb mozgásának összehangolása). A 

bot aktív és funkcionális használata (lendületetad,elősegíti az 

erőkifejtést, egyensúlytbiztosít). Az alaplépés automatizálása 

különféle terepviszonyok között (puha, kemény talaj, emelkedő, lejtő 

stb.). Gyaloglólépés, futó és ugró alaptechnikák. 

 

Turul 

Technikai elemek: adogatás, adogatás átlósan és egyenesen; a labda 

megütése alulról és felülről, falra, háló felett.  

 

Képességfejlesztés 

A korcsolyázás alaptechnikai elmeinek gyakorlásával az 

alapállóképesség, a lokomotoros gyorsaság, az alsó végtag erejének, 

valamint a koordinációs képességek közül kiemelten az egyensúlyozó 

képesség fejlesztése.  

Az asztalitenisz játékhoz szükséges koordinációs képességek 

fejlesztése játékos gyakorlatokkal, illetve az alapütések technikájának 

gyakorlásával. A láb és a kar gyorserejének fejlesztése, különös 

tekintettel az asztalitenisz sportág igényeire.  

Nordic Walking: Sokoldalú motoros képességfejlesztés (állóképesség, 

erő, koordináció, mozgékonyság, gyorsaság), az NW-alaptechnika 

gyakorlásával. A NW időjáráshoz és környezeti feltételekhez igazodó 

bemelegítő és nyújtógyakorlatai.  

Turul: Anyári időszakban a szabad levegőn történő testmozgással, a 

természet erőinek felhasználásával az edzettség fokozása. 

 

Játékok, versengések  

Korcsolyázás: Játékos rajtolási és megállási gyakorlatok: rajtolás, 

megállás meghatározott vonal előtt és mögött. Ívben 

korcsolyázástárgyak, társak megkerülésével. siklóversenyek, 

korcsolyaversenyek 30 és 60 méteren, időmérésre. Íves korcsolyázás 

tárgyhoz közeli kanyarodással, versenyszerűen. 

Asztalitenisz: Labdapattogtatás az ütő tenyeres, illetve fonák oldalán 

különböző testhelyzetben, állóhelyben és járás közben - ügyesebb és 
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ügyetlenebb kézzel. Ütögetés a falra, illetve párokban - ügyetlenebb 

kézzel is. Játékos ütögetés, pattogtatás, egyensúlyozás állomásokon, 

mindkét kéz igénybevételével. Ütögetés az ütő tenyeres és fonák 

oldalát váltogatva. Szervák célba - versenyszerűen. Rövidített, illetve 

szabályos játszmák. 

Turul: ütögetések és nyitások különböző méretű és felületű célba. 

Egyéni, páros és vegyes páros játszmák mérkőzésszerűen.  

 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

Szabadidőben, különböző évszakokban, egyénileg, csapatban, 

formális és informális kertek között űzhető új testedzési formák 

megismerése, jártasság szintű elsajátítása. A szervezet edzettségének, 

ellenálló- és alkalmazkodó képességének fokozása a természeti és 

környezeti hatásokkal. Az egészséges életmóddal kapcsolatos 

tudásanyag bővítése, a környezettudatos magatartás formálása. Az új 

sportági mozgásformák megismerésével a motoros 

cselekvésbiztonság növelése, technikailag helyes elsajátításukkal a 

balesetek megelőzése. A technikai gyakorlatok káros kivitelezése 

következményeinek tudatosításával prevenciós ismeretek átadása. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A pszichomotoros tartalmakhoz tartozó információk az önálló és 

tudatos tanulás, gyakorlás elősegítésére. 

A választott aktivitás kellékei, játék- és versenyszabályai. 

A válsztott aktivitás helyes kivitelezésével és a testi épségre káros 

mozdulatokkal kapcsolatos ismeretek. Információk az 

sporteszközökről, valamint az évszaknak és időjárásnak megfelelő 

öltözékről  

Ismeretek a szabadtéren különböző évszakokban és időjárási 

körülmények között történő sportolás egészségvédő hatásairól.  

A környezetkímélő magatartás főbb kritériumai. 

A rekreáció alapértelmezése, életkori sajátosságai és az életen át tartó 

fizikai aktivitás alapismeretei.  
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A választott aktivitásoknak megfelelő fogalmak. A közölt minta esetén: 

előre- és hátrakorcsolyázás, koszorú; tenyeres adogatás, tenyeres kontraütés, 

fonák adogatás, fonák kontraütés, fonák droppütés, tenyeres droppütés, fonák 

nyesett adogatás, tenyeres nyesett adogatás, alapszerva, Nordic Walking, 

diagonál lépés, Turul, egészségvédő hatás, rekreáció. 

 

 

 

7. évfolyam Ének 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Zenei reprodukció – Éneklés 
Órakeret 

11 +1 óra 

Előzetes tudás 

Biztos éneklési készség, kifejező és stílusos előadás csoportosan. 

 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

A dalkincs ismétlése és folyamatos bővítése: többféle zenetörténeti stílusból válogatott 

szemelvény, magyar népdalok, más népek dalai, kiegészítve a magyar populáris zene 

műfajaiból válogatott néhány példával. Az énekhang további képzése, figyelve a tanulók 

egyéni vokális fejlődésére (mutálás). 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási pontok 

 

Magyar népzene az életkornak megfelelő csoportokból válogatva (pl. 

táncnóta, szerelmi dal, búcsúzó dal, keserves). 

Más népek dalai (pl. orosz, cseh, szlovák, lengyel, román népdalok). 

Zongorakíséretes dalok, népdalok feldolgozásai. 

Többszólamúság: kánonok, reneszánsz társasdalok rövid részletei. 

Példák a populáris zenéből. 

A zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó énekes anyag: dal- és 

témarészletek a barokk és a romantika korából. 

A fenti zenei példák éneklése közben az életkori sajátosságoknak 

megfelelő tiszta intonáció és helyes hangképzés (szükség esetén 

egyénre szabott kezdőhangról), továbbá stílusos, kifejező éneklésre 

törekvés. 

Magyar nyelv és 

irodalom: verbális 

kifejezőkészség 

fejlesztése, 

versmegzenésítések 

irodalmi alapja. 

 

Idegen nyelvek: más 

népek dalai eredeti 

nyelven. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak Verbunkos dal, keserves, romantikus dal, táncnóta. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy 

csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység 

Órakeret 

4 +1 óra 

Előzetes tudás 

Ritmus- és dallamvariálási készség, fejlődő formaérzék,. 

 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

A kialakított készségek továbbfejlesztése. Generatív képességfejlesztés komponálással, 

rögtönzött folytatással.  
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási pontok 

 

Különböző metrikájú, egyszerű ritmusgyakorlatokalkotása és reprodukálása. 

Rit

mus

, 

metr

um: 

k

ü

l

ö

n

b

ö

z

ő 

t

á

n

c

o

k 

m

e

t

r

i

k

a

i 

é

s 

r

i

t

m

i

k

a

i 

j

e

l

l

e

m

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 2396 

z

ő

i

n

e

k 

m

e

g

f

i

g

y

e

l

é

s

e

, 

r

e

p

r

o

d

u

k

c

i

ó

j

a  

r

i

t

m

u

s

i

m

p

r

o

v

i

z

á

c

i

ó

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 

 

, 

s

z

i

n

k

ó

p

á

l

á

s

. 

 

Dallam: 

h

é

t

f

o

k

ú 

h

a

n

g

s

o

r

o

k 

m

e

g

i

s

m

e

r

t

e

t

é

s

e

. 

 

Komponálás és rögtönzés összekapcsolása: 
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egyszerű dallam alkotásamegadott paraméterekkel (hangkészlet, 

metrum, ritmikai elemek, szekvencia), rögtönzött folytatás (pl. 

kérdés és felelet rögtönzés). 

Matematika: absztrakt 

gondolkodás fejlesztése. 

 

Vizuális kultúra: 

önkifejezés, érzelmek 

kifejezése többféle 

eszközzel. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak Ritmusvariációk, augmentáció, diminúció.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti 

alapismeretek 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás 

Ritmikai, metrikai és dallami alapkészségek: a tanult ritmikai és dallami elemek felismerése 

kottaképről és azok alkalmazásának és újraalkotásának képessége a különböző generatív 

tevékenységek során. Könnyű olvasógyakorlatok énekes reprodukciójának képessége. 

 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

További ritmikai, metrikai és dallami elemek elsajátításával a zenei reprodukció fejlesztése. 

Előkészítést követően rövid, az énekelt zenei anyagnál könnyebb olvasógyakorlatok 

reprodukciójával a belső hallás fejlesztése. Felismerő kottaolvasási képesség fejlesztése egy-

egy meghallgatott zenemű kottaképének követése alapján.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási pontok 

 

Zeneelméleti ismeretek bővítése az előkészítés – tudatosítás – gyakorlás/alkalmazás hármas 

egységében: 

a változó ütemmutató felismerése, 

fejlődés a felismerő kottaolvasás terjedelmében és 

sebességében. 

Ritmikai elemek, metrum: 

új ütemfajták:  

Dallami és harmóniaelemek: 

harmóniai változások megfigyelése. 

Hangközök: 

kis és nagy szext, kis és nagy szeptim (megismerés szintjén). 

Matematika: törtek. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak Kis és nagy szext, kis és nagy szeptim. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése 
Órakeret 

4 + 1 óra 

Előzetes tudás 

A megszerzett éneklési és generatív készségek szintjével, valamint az átélt zenei élmények 

mennyiségével arányos befogadói kompetencia. 

 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

Összetettebb, hosszabb, fokozott koncentrációt igénylő zenei anyag befogadásához szükséges 

kompetenciák fejlesztése. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási pontok 

 

A zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó zenei tapasztalatok 
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ami 

jelle
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érde

kes 

ritm

ikai 

ele

mek

, 
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gsze

relé

s, 
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záci

ó, 

dall

ami 

dísz

ítés, 

külö

nleg

es 

előa

dói 

meg

oldá

sok. 
 

A zeneirodalmi példák befogadását segítő kiegészítő ismeretek: 

Alapvető ismeretek, a mű keletkezésének körülményeiről, zeneművek 

történeti koráról, a zeneszerzők életéről, a művek műfajáról és 

formájáról. 

Ismerkedés a partitúrával (a zenehallgatást segítő egyszerűsített 

kottakép).  

Más műveltségi területekhez tartozó kapcsolódások felfedeztetése, 

bemutatása, az önálló ismeretszerző tevékenységre való ösztönzés, 

önálló gyűjtések, kutatások (zenei példa és ismeretanyag). 
Összefüggések bemutatása a zenei stíluskorszakok és történelmi 

események között, önálló gyűjtőmunka segítségével. 

Magyar nyelv és 

irodalom: középkori 

világi költészet, nemzeti 

romantika, romantikus 

vers, szövegelemzés. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: zeneirodalmi 
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alkotások történelmi 

kapcsolata. 

 

Idegen nyelvek: énekes 

művek eredeti nyelven. 

 

Erkölcstan: 

műalkotások erkölcsi 

üzenete. 

 

Vizuális kultúra: 

művészettörténeti 

stíluskorszakok és 

stílusirányzatok.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Homofónia, polifónia, zenei impresszionizmus, műzene, népzenei 

feldolgozás, klasszikus zene, populáris zene. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Zenei befogadás – Zenehallgatás 
Órakeret 

10 +1 óra 

Előzetes tudás 

A zenemű gondolati tartalmát közvetítő kifejezőeszközök átélésének és 

értelmezésének képessége. 

A korábban tanult jellegzetes zeneművek részleteinek felismerése. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

A befogadói kompetencia erősítése az ismeretek kronológiai rendszerezésével. 

Zenehallgatóvá nevelés. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási pontok 

 

Az 
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A zeneirodalom gazdagságának, műfaji sokszínűségének megismerése. 

A meghallgatott szemelvények felismerése.  

Zenetörténeti korszakok, stílusjegyek, műfajok és formák 

rendszerezett ismerete. 

A művek megismerésén, elemzésén keresztül a kultúrabefogadás 

szándékának erősítése (hangverseny-látogatás motivációs 

szerepének felhasználásával). 

Magyar nyelv és 

irodalom: romantikus és 

kortárs költészet, 

szövegelemzés. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

zeneirodalmi alkotások 

történelmi kapcsolata. 

 

Vizuális kultúra: 

művészettörténeti 

stíluskorszakok és 

stílusirányzatok ismerete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak Trubadúr ének, madrigál, oratórium, kantáta, concerto grosso, 

vonósnégyes, versenymű, szimfonikus költemény; táncjáték, kamarazene. 

 

 

A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén 

Az énekes 

anyagból 15 

dalt és zenei 

szemelvényt 

emlékezetből 

énekelnek 
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kifejezően 

csoportban. 

A generatív 

készségfejleszté

s 

eredményeként 

továbbfejlődött 

a 

ritmusérzékük, 

dallami 

készségeik, 

többszólamú és 

harmonikus 

hallásuk, 

formaérzékük. 

Az új zenei 

elemeket 

felismerik 

kottaképről. 

Előkészítést 

követően a 

megismert zenei 

anyagnál 

könnyebb 

gyakorló 

feladatokat 

szolmizálva 

olvassák.  

Képesek egy-

egy zenemű 

adekvát 

befogadására 

annak adott 

funkciójához, 

stílusához, 

műfajához 

mérten. 

A 

zenehallgatásra 

ajánlott, 

stílusból, zenei 

korszakból 

kiválasztott 

zeneműveket 

(min. 10 

alkotás) 

megismerték, a 

halott műveket 

jellemző 

részleteik 
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alapján 

felismerik. 

 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag 

A felsorolás ajánlásokat tartalmaz. A zeneművek megadott listája a tanár egyéni választása 

szerint módosítható. A megadott művek egy része olyan terjedelmű, hogy az ének-zene óra 

keretei között csak részletek meghallgatására van mód (pl. szimfóniatétel, daljáték, opera). A 

megfelelő részletek kiválasztásához a fejlesztési céloknál meghatározott tartalmak adnak 

iránymutatást. 

Európán kívüli kultúrák népzenéje  

Johann Sebastian Bach: 3. Brandenburgi verseny, BWV 1048 – 3. tétel 

Jean Baptist Lully: Az úrhatnám polgár – balett 

Georg Friedrich Händel: Messiás (Messiah), HWV 56: For unto us a child is born, Halleluja 

Joseph Haydn: Évszakok (Die Jahreszeiten), Hob. XXI:3 – Szüreti kórus 

Ludwig van Beethoven: V. „Sors” szimfónia, Op. 67. 

Franz Schubert: Die Schöne Müllerin – dalciklus 

Frederic Chopin: H-dúr nocturne, op. 32. No. 1  

Erkel Ferenc: Hunyadi László - részletek 

Liszt Ferenc: Les Preludes 

Bartók Béla: Concerto, BB 123 IV. tétel – Megszakított közjáték 

Kodály Zoltán: Székelyfonó – Görög Ilona balladája 

Igor Sztravinszkij: A katona története (Histoire du soldat) – elbeszélésre, játékra és táncra 

John Cage: 4’33” 

Benjamin Britten: Variációk és fúga egy Purcell-témára (The Young Person’s Guide to the 

Orchestra: Variations and Fugue on a Theme of Henry Purcell), op. 34 

 

 

 

7–8. évfolyam 

Rajz 

Mivel a vizuális kultúra tantárgy legfontosabb célja ebben az iskolaszakaszban is a vizuálisan, 

illetve vizuális művészi eszközökkel megismerhető világ vizsgálata, az esztétikai, művészeti 

nevelés kulcskompetencia fejlesztésének feladatát képes leginkább közvetíteni. E megismerési 

folyamatban különösen fontos szerepet nyer, hogy a tantárgy nem csupán a megfigyelés, 

értelmezés, azaz a befogadás tevékenységeinek segítségével kívánja teljesíteni ezt a feladatot, 

hanem csakúgy, mint az alsóbb iskolaszakaszokban, egy produktumokat létrehozó, szorosan 

kapcsolódó alkotótevékenység segítségével. E tevékenység különösen fontos, mert az 

alkotófolyamat során az önálló tanulói utak bejárásával a hatékony és önálló tanulás 

támogatásának is megteremti a lehetőségét, továbbá ez az összetett megismerési és fejlesztési 

folyamat fokozottan segíti az önismeret és önértékelés képességének a fejlesztését, ennek 

segítségével ebben az iskolaszakaszban különösen fontos jelentőséget nyerhet az adott tantárgy 

és a pályaorientáció kapcsolata is. Ebben az időszakban különösen fontos továbbá a vizuális 

nevelés értékközvetítő és értékteremtő hatásának személyiségformáló ereje, így továbbra is 

nagyban segítheti a testi, lelki egészség megteremtését és fejlesztését. Mivel a vizuális kultúra 

tantárgy hagyományosan erős kultúraközvetítő szerepben van, így a történeti korok 

művészetének megismerése erősítheti a nemzeti öntudatot, illetve a történeti példák esztétikai 

preferenciái a szociális kompetenciák fejlesztését is támogathatják. A vizuális kultúra tantárgy 
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kevéssé hagyományos, azonban szükség szerint korszerű tartalmai a képzőművészeten kívül a 

vizuális kommunikáció és a tárgy- és környezetkultúra, amelyek határozott célul tűzik ki a 

médiatudatosság fejlesztését, illetve a fenntarthatóság, környezettudatos szemlélet erősítését. 

A vizuális kultúra részterületei közül ebben a szakaszban a gyerekek természetes 

érdeklődését és szükségletét is kielégítve, a „Vizuális kommunikáció” részterület fejlesztési 

feladata veszi át a főszerepet, illetve a „Kifejezés, képzőművészet” részterületnek a modern 

művészet és kortárs kultúra által közvetíthető tartalmai kapnak fontosabb, kiemelt szerepet, míg 

a „Tárgy- és környezetkultúra” részterület követelményei az építészettörténet összegző jellegű 

megközelítését és a környezettudatosság erősítését tűzik ki célul.  

A médiatudatosság fejlesztésének egyre fontosabb aspektusa a vizuális megfigyelés és 

értelmezés segítségével megvalósuló médiahasználat és médiaértés. Ebből következően a 

mozgóképkultúra és médiaismeret bizonyos vizuális kultúrához kapcsolódó fejlesztési 

követelményei is itt jelennek meg, külön tematikai egységekben (lásd a vizuális kommunikáció 

tematikai egységei után). 

 

 

7. évfolyam 

 

 

Tematikai egység/ Fejlesztési cél 

Kifejezés, 

képzőművészet 

Érzelmek, 

hangulatok kifejezése 

Órakeret 3 óra 
+ 4 

óra 

Előzetes tudás 

Látvány plaszticitásának és színviszonyainak, érzelmi hatásainak megfigyelése és kifejező 

ábrázolása. Színtani alapok kifejező használata és ismerete. Önkifejezés alkalmazása az alkotó-

tevékenységekben. Vizuális-esztétikai jellegű szempontok érvényesítése az alkotásokban. 

Különböző festészeti, grafikai és plasztikai technikák kifejezési szándéknak megfelelő 

alkalmazása. 

 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

Érzelmek, hangulatok megfogalmazása egyéni szín- és formavilágban. A kifejezésnek 

megfelelő kompozíció használata. Személyes gondolatok, érzelmek vizuális megjelenítése a 

vizuális kifejezés alapvető eszközeinek segítségével. Önálló vélemény megfogalmazása saját 

és mások munkáiról. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási pontok 

 

Látványok, jelenségek asszociatív megjelenítése, kifejező feldolgozása színes technikákkal (pl. 

akvarell, temperafestés, fotókollázs/montázs, pasztell, vegyes technika), különböző színérzet 

(pl. hideg, meleg), illetve különböző ábrázolási rendszerek (pl. axonometria) használatával. 

Ábrázolási rendszerek a művészeti korszakokban 
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 Művészeti élmények (pl. zene, mozgás, médiajelenség) 

vizuálisan értelmezhető megjelenítése önkifejező 

asszociációs alkotások által síkban, térben, időben (pl. zene 

hangulatát kifejező festészeti vagy plasztikai megjelenítéssel, 

talált tárgyakból készített installációval, fotókollázs 

technikával). 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: verbális 

közlésformák, a 

műelemzés verbális 

módszerei. 

 

Ének-zene: A zenei és 

vizuális élmények 

kapcsolata. 

Zenei kompozíció. 

 

Dráma és tánc: 

jelenetek, mozgások, 

összetett mediális 

művészeti hatások 

élményének 

feldolgozása. 
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Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Megjelenítés, vizuális átírás, stilizálás, kiemelés, kompozíció, színritmus, vonalritmus, 

formaritmus, felületek (textúra, faktúra), parafrázis, mozgásfázisok, fotókollázs, montázs, 

vetület, Monge vetület, horizont, nézőpont, tapasztalati távlattan, perspektíva. 

 

 

Tematikai egység/ Fejlesztési cél 

Kifejezés, 

képzőművészet 

A művészi közlés, mű és 

jelentése 

Órakeret 7 óra 

Előzetes tudás 

Művészeti és a képzőművészeti ágak legfontosabb jegyeinek megkülönböztetése a műelemzés 

során. Művészeti alkotások, vizuális jelenségek, látványok verbális és képi elemzése. A vizuális 

kifejezés eszközeinek használata. Vizuális esztétikai jellegű értékítéletek megfogalmazása 

elemzésekben, illetve érvényre juttatása az alkotó feladatokban.  

 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

A vizuális közlés különböző műfajú köznapi és művészi formáinak árnyalt 

megkülönböztetése. Különböző ábrázolási rendszerek, színkontrasztok, felületi hatások 

felismerése, kifejező szerepük értékelése műalkotások tematikus elemzésén keresztül. A 

megfigyelt jelenségek, műalkotások formai és színviszonyainak értelmezése vizuális és 

verbális módszerekkel. A legjelentősebb művészettörténeti stíluskorszakok és irányzatok 

legjellemzőbb műalkotásainak és szimbolikus tárgyainak azonosítása.Önálló vélemény 

megfogalmazása saját és mások munkáiról. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

 

Az alkotómunkához kapcsolódva műalkotások megfigyelése alapján, művészettörténeti 

korszakok, stílusirányzatok (különösen a 20. század irányzatai) stílusjegyeinek elemzése, 

összehasonlítása, művek tematikus csoportosítása (pl. műfaj, formarend, technika, 

kifejezőeszköz, tériség, mű célja: pl. mágia, megörökítés, provokálás, tanítás) szerint. 

 Személyes véleményt kifejező elemző jellegű vizuális 

megjelenítés adott témában (pl. felnőtté válás, tolerancia, 

szorongás) a kortárs irányzatok példáinak 

felhasználásával (pl. fotóalapú, kinetikus, installációs, 

environment, performansz/eseményművészet). 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

Időmeghatározás. 

Művészeti korstílusok és 

irányzatok kötődése a 

társadalmi, kulturális 

háttérhez. Társadalmi 

témák vizuális 
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megjelenítése. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

a művészeti ágak 

mellérendelt viszonyainak 

megtapasztalása. 

Könyvtárhasználat. 

 

Ének-zene: 

művészettörténeti és 

zenetörténeti 

összefüggések. 

 

Informatika: 

Internetes portálok 

használata. Digitális 

prezentációk készítése. 
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Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Művészi kifejezés, látványelemzés, téri helyzet, vetület, képsík, axonometria, egy iránypontos 

perspektíva, képzőművészeti műfaj, plaszticitás, arányrendszer, kompozíció, képkivágás, 

síkbeli és téri helyzetviszonylat, takarás, felület, forma, faktúra, textúra, szín, tónus, irány, 

térbeliség, formatömeg, főszín, mellékszín, kevert szín, színkontraszt, tónus, szín-, vonal-, 

formaritmus, stíluskorszak, stílusirányzat, intermediális kifejezés/műfaj, kortárs művészet. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Magyarázó képek/rajzok 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 

A legfontosabb vizuális jelek, jelzések, szimbólumok értelmezése, 

alkotó használata. Képi utasítások követése, illetve ilyenek 

létrehozása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Nem vizuális természetű információk érzékletes képi 

megfogalmazása. Időbeni folyamatok értelmezhető vizuális 

megjelenítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Pontosan értelmezhető információközlések képes és 

rajzos használati utasítások megfogalmazásával, 

kivitelezésével (pl. kitalált, „képtelen tárgyról”) a 

különféle jelentésmódok, ábrázolások megfigyelésének 

céljával. 

 Nem vizuális természetű információk érzékletes 

megjelenítése egyezményes jelzések használatával (pl. 

grafikonon, diagramon), és/vagy saját jelzésrendszer 

alkalmazásával, a jelentésváltozatok megfelelő 

működésének tudatosítása érdekében. 

Magyar nyelv és irodalom: 

Szöveg és kép viszonya. 

Nyelvi és nem nyelvi kódok 

mindennapi közlési 

helyzetekben. Meggyőző 

kommunikáció. Ábrák, 

képek, illusztrációk 

kapcsolata a szöveggel. Szó 

szerinti és metaforikus 

jelentés. 

 

Matematika: Rajzolt, illetve 

tárgyi jelek értelmezése. 

Rendszeralkotás: elemek 

elrendezése különféle 

szempontok szerint. 

Rendszerezést segítő 

eszközök (fadiagram, 

útdiagram, táblázatok). 

 

Földrajz: a mindennapi 

környezetben előforduló 

jelek, jelzések, a jelekből 

álló információhoz 

kapcsolódó kommunikáció. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Egyezményes jel, jelzés, saját jel, jelzés, jelrendszer, tér-idő változás, 

(grafikon), (diagram). 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Vizuális kommunikációs formák 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 
Fényképek, újságképek, reklámképek csoportosítása adott 

szempontok alapján, olvasása, értelmezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A vizuális kommunikáció különböző formáinak csoportosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 A verbális és a vizuális kommunikáció közötti lényegi 

különbségek felismerése és megfogalmazása kreatív 

gyakorlatok tanulságaiból levonva (pl. képek szóbeli 

leírásával, „közvetítésével” történő rekonstruálással). 

 A vizuális kommunikáció különböző formáinak 

csoportosítása, összehasonlítása a különféle vizuális 

kifejező eszközök, médiumok tudatosítása érdekében. 

Magyar nyelv és irodalom: 

Nyelvi és nem nyelvi kódok, 

mindennapi közlési 

helyzetek, meggyőző 

kommunikáció. A nyomtatott 

és az elektronikus szövegek 

jellemzői. Gyakori 

szövegtípusok. Ábrák, képek, 

illusztrációk kapcsolata a 

szöveggel. 

Információhordozók 

természete, kommunikációs 

funkcióival és kultúrájával. 

 

Informatika: Multimédiás 

dokumentumok elemei. Az 

információs technológián 

alapuló kommunikációs 

formák. Kommunikációs 

médiumok és szerepük. A 

hagyományos médiumok 

modern megjelenési formái. 

 

Matematika: Osztályozás. 

Rendszeralkotás - elemek 

elrendezése; rendszerezést 

segítő eszközök (pl. 

táblázatok). 
Fen
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A kép „működése”, állókép és mozgókép különbözősége, közvetlen és 

közvetett kommunikáció, tömegkommunikáció, távközlés, televízió, 

internet, gesztusnyelv, közlekedési tábla, térkép, plakát, képes 

forgatókönyv, fotográfia, mozgókép, (techno)médium. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Tervezett, alakított környezet 

Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás 

Közvetlen környezet vizuális megfigyelése alapján tapasztalatok 

megfogalmazása. Azonosságok és különbségek célirányos 

megfogalmazása a megfigyelés és elemzés során. Egyszerű téri 

helyzetek értelmezése vizuálisan és szövegben. Tárgyakkal, 

épületekkel kapcsolatos információk gyűjtése. Egyszerű 

tárgykészítő technikák alkalmazása. Tervvázlatok készítése. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Megfigyelések alapján a vizuális közlések érdekében különböző 

rajzi technikák alkalmazása. Tárgykészítő, kézműves technikák 

megfelelő alkalmazása. Tárgyak, épületek felmérése, elemzése, 

értelmezése különböző szempontok alapján. Elemzési szempontok 

megfelelő érvényesítése. A választás lehetőségének mérlegelése a 

feladatmegoldás során felmerülő ötletek között.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

  Tárgytervezés (pl. öltözék kiegészítő, csomagolás), 

tárgyalkotás (pl. saját amulett, egyszerű repülő 

eszköz) a vizuális felmérésből, megismerésből 

származó elemző tapasztalatok (pl. rajzos felmérés) 

alapján, a gazdaságos anyaghasználat 

érvényesítésével. 

  Mintatervezés megadott cél érdekében (pl. pólóra a 

toleranciáért, falfestmény az iskola ebédlőjébe). 

  Épületek, tárgyak átalakítása, áttervezése 

meghatározott célok (pl. védelem, álcázás) vagy más 

funkció betöltése (pl. használati tárgyból személyes 

tárgy) érdekében. Egyszerű műszaki jellegű 

ábrázolás segítségével (pl. alaprajz, metszetrajz, 

vetületi ábrázolás) saját tervezés (pl. tárgy, 

környezet) megjelenítése szabadkézi rajzban, illetve 

az önálló tervezési, tárgyalkotó folyamat 

dokumentálása az ötlettől a kivitelezésig. 

 

Matematika: Síkbeli és 

térbeli alakzatok. Vetületi 

ábrázolás. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: Szükségletek és 

igények elemzése, 

tevékenységhez szükséges 

információk kiválasztása, 

tervezés szerepe, 

jelentősége, műveleti 

sorrend betartása, 

eszközhasználat. 

Lakókörnyezet-életmód. 

Tárgyak, szerkezetek, 

rendeltetés. 

 

Biológia-egészségtan: 

Minőségi tulajdonságok 

megkülönböztetése. 

Környezet fogalmának 

értelmezése. Helyi 

természet- és 

környezetvédelmi 

problémák felismerése. 

Környezettudatos 

magatartás, 

fenntarthatóság. 
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Földrajz: védett hazai és 

nemzetközi természeti 

értékek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tervezési folyamat, felmérés, funkció, gazdaságos anyaghasználat, 

alaprajz, metszetrajz, vetületi ábrázolás, műszaki jellegű ábrázolás, 

vonalfajta, környezettudatos magatartás, környezetvédelem. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Az épített környezet története 

Órakeret  

6 óra 

Előzetes tudás 

Tárgyak, épületek vizuális megfigyelése adott szempontok alapján. 

Azonosságok és különbségek célirányos megfogalmazása a 

megfigyelés és elemzés során. Tárgyakkal, épületekkel kapcsolatos 

információk gyűjtése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Épített, tervezett környezet értelmezése különböző módon. 

Különböző korú és típusú tárgyak, épületek felmérése, elemzése, 

értelmezése különböző szempontok alapján. Az építészet térszervező 

és tömegalakítást szolgáló eszközeinek megértése. Elemzési 

szempontok megfelelő érvényesítése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

  Tárgyak, épületek összehasonlító elemzése a történeti 

változást vagy a földrajzi elhelyezkedést jól szemléltető 

szempontok szerint (pl. anyaghasználat, funkció). 

– Az építészet történetében megjelenő alapvető 

térszervezést és tömegalakítást (pl. alaprajztípusok, 

alátámasztó elemek, térlefedések) szolgáló építészeti 

megjelenések összegzése a fontosabb építészettörténeti 

példák alapján. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

épületek, használati és 

dísztárgyak megfigyelése. 

 

Hon- és népismeret: 

Néprajzi tájegységek, 

nemzetiségek. 

Hagyományos paraszti 

tárgykultúra. 

 

Földrajz: A természeti 

környezet és a kultúra 

összefüggései. 

Magyarország és a Kárpát-

medence földrajza, 

kulturális régió. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: lakókörnyezet 

és életmód; tárgyak, 

szerkezetek, rendeltetése. 

 

Ének-zene: népdalok, 

hangszeres népzene. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Építészeti elem, közösségi és személyes tér, alaprajztípus, osztatlan és 

osztott (vagy egyszerű és bővített) tér, fő-, oldal-, kereszthajó, apszis, 

dongaboltozat, keresztboltozat, oszloprend, masztaba, piramis, 

akropolisz, amfiteátrum, bazilika, palota, kúria, használati tárgy, 

dísztárgy, rituális tárgy, viselet, népi kultúra, néprajzi tájegység, 

kézművesség, ipari formatervezés, organikus építészet. 

 

 

 

 

 

 

 

Magyar irodalom 

8. évfolyam 

 

A 8. évfolyamon a már megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése (azaz megerősítése, 

bővítése, finomítása, hatékonyságuk, változékonyságuk növelése) történik. Az információ 

felismerése (azonosítása), visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje 

szintén nagy jelentőségű. 

A 8. évfolyamon tanulóinknak már érteniük kell, hogy az irodalom olyan üzenet, amelyet 

elődeink és a rendkívüli képességekkel megáldott művészek örökítettek ránk, és amely 

üzenetnek a megfejtése és befogadása a mi feladatunk. 

     Beszédkészség szempontjából a 8. évfolyamon a tanuló beszédében a megfelelő artikuláción 

túl kiejtésével közlő szándékát is jól tükrözi, a mondat- és szövegfonetikai eszközöket is 

megfelelően alkalmazza. Az olvasottak összefoglalásán túl érvelni is képes, és a beszédtársaival 

empatikusan együtt tud működni. A beszédhelyzethez jól alkalmazkodik, különféle 

kommunikációs technikákat is képes alkalmazni.  

     Tanulási képesség szempontjából már nemcsak használni képes a vázlatot, hanem ő maga is 

képes az önálló vázlatkészítés különféle eljárásaira.  

     Szövegértés szempontjából az értelmezésen túl formai-stilisztikai elemzésre is képes, 

valamint a zenei és ritmikai eszközök típusainak azonosítására.  

     Irodalomismeret szempontjából már nemcsak a lírai és az elbeszélő szerkezetek 

kulcsfogalmait ismeri, hanem érti a formai jegyek jelentésteremtő szerepét is, továbbá 

megismerkedik a drámával, a befogadóval, a hatással, a beszédhelyzettel, a jellemzés módjaival 

és a tantervben számára előírt további fogalmakkal.  

     Erkölcsi ítélőképesség szempontjából a tetszésnyilvánítás és az eltérő vélemények 

tiszteletén túl érti az ízlés kontextuális összefüggéseit, kulturális, történeti, közösségi, családi, 

egyéni beágyazottságát. Ismeri a média működésének, társadalmi hatásainak alapvető 

összefüggéseit, a történetalakítás és elbeszélés mozgóképi eszközeit. 
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 A kerettanterv által előírt óraszám: 

65 óra.  

 A tematikai egységeknél feltüntetett 

óraszám magában foglalja a 

témakörök összefoglalásait, a 

számonkéréseket, a szövegalkotás 

fejlesztésére szánt órákat is.  

 Ajánlás a helyi tanterv időkeretéből 

felhasználható órákra:  

           : 4 óra - műajánlás (a tematikai  

              egységeknél feltüntetve) 

     : 3 óra -ismétlések, rendszerezések, 

számonkérések 

 

 

 

Éves óraszám: 72+18 

Heti óraszám: 2+0,5 

 

 Órakeret 

Stílusirányzatok a 20. század elején (klasszikus modernség) 6 óra+3 óra 

szabadon 

Kisepikai alkotások - prózai és verses, pl. novella, elbeszélés, 

kisregény, anekdota, karcolat 

10 óra + 3óra+3 óra 

szabadon 

Nagyepikai alkotás – regényelemzés 8 + 1 óra+ 3 óra 

szabadon 

Lírai és átmeneti műfajok, műtípusok - óda, dal, epigramma, 

elégia, ekloga, életkép, tájlíra, hangulatlíra, gondolati líra 

17 óra+ 3 óra 

szabadon 

Nagyepikai alkotás az ifjúsági és/vagy a szórakoztató irodalom 

köréből - magyar vagy világirodalom, regényelemzés 

7 óra+ 3 óra 

szabadon 

Drámai műfajok - egy tragédia és/vagy egy komédia 
7 óra3 3 óra 

szabadon 

A média kifejezőeszközei (1) 

Történet és elbeszélés a mozgóképen 

3 óra 

A média kifejezőeszközei (2) 

A mozgóképi és az írott sajtó szövegeinek rendszerezése 

3 óra 

A média társadalmi szerepe, használata 

A média nyelve, a médiaszövegek értelmezése 

4 óra 

Ismétlések, rendszerezések, számonkérések + 3 óra 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Stílusirányzatok a 20. század elején (klasszikus 

modernség) 

Órakeret 

6 óra+ 3 

óra 

szabadon 

f. 

Előzetes tudás A romantika mint az utolsó egységes korstílus.  

Ady, Kosztolányi (vagy más, korszakbeli szerző) egy-két műve.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak elfogadása, hogy egy korszak sokféle módon vet fel erkölcsi és 

esztétikai kérdéseket, és sokféle műformában és hangnemben felelhet a 

problémákra. 

Megismerkedés egy korszak irodalmi életével és stílusirányzataival – 

pl. impresszionizmus, szimbolizmus, szecesszió –, az irányzatok és egy-

egy mű összefüggésével. A stíluselemzési képességek fejlesztése. Az 

önálló ismeretszerzés, könyvtárhasználat és forráskezelés támogatása. A 

regionális és helyi kötődések elmélyítése a korszak irodalmi, művészeti, 

kulturális emlékeinek, emlékhelyeinek azonosításával. 

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Stílusirányzatok a 20. század 

elején (klasszikus modernség). 

 

Az impresszionizmus, 

szimbolizmus, szecesszió stílus- 

és formajegyei. 

Jellemző művek, ábrázolásmódok 

pl. Ady, Babits, Juhász Gyula, 

Tóth Árpád műveiből.  

A tanuló megismerkedik  

 egy korszak stílusirányzatai-

val – pl. impresszionizmus, 

szimbolizmus, szecesszió –, 

az irányzatok és egy-egy mű 

összefüggésével;  

 ismerkedik a korszak 

irodalmi életével (pl. a 

Nyugat szerepe, hatása; 

irodalmi kapcsolatok); 

 megismeri a korszakolás 

nehézségeit;  

 az irányzatok főbb esztétikai 

elveit, törekvéseit, 

ábrázolásmódját, stílus- és 

formajegyeit (szimbólum-

használat és szimbolizmus 

megkülönböztetésével); 

 jellemző műveken felismeri 

az irányzatok jellegzetes-

ségeit, főbb vonásait;  

 az önálló ismeretszerzés 

többféle módszerével (pl. 

internet, elektronikus 

könyvtár stb.) is gyűjt 

információkat;  

 keres a korszakhoz regionális 

és helyi kulturális 

kötődéseket (bármely 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismertek: a korstílusok 

művelődéstörténeti, 

életmódbeli 

vonatkozásai. 

 

Vizuális kultúra: 

stílusirányzatok a 20. 

század elején. 
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művészeti ágból, pl. festészet, 

szobrászat, építészet is).  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Impresszionizmus, szimbolizmus, szecesszió, szinesztézia, allegória, 

szimbólum, összetett költői kép .Az izmusuk, az avantgard. 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Kisepikai alkotások - prózai és verses, pl. novella, 

elbeszélés, kisregény, anekdota, karcolat 

Órakeret 

10 + 3 +3 

szabado

n f.óra 

Előzetes tudás 

Epikai műnem. Verses és prózaepika (néhány, már tanult műfajjal). 

Mese, monda, mitológiai történet, bibliai elbeszélés, novella, kisregény, 

anekdota, ballada.  

Cselekmény, idő, helyszínek, fordulat, szereplő; szerkezet; elbeszélés, 

párbeszéd, leírás; magatartásformák értékelése; vélemény megosztása.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Tematikus kapcsolódások, alapvető élethelyzetek, érzelmi tartalmak 

felismerése, erkölcsi választások értelmezése, és véleményezése (pl. 

indulatok, szeretet, együttérzés, segítőkészség, félelem, bizalom, hála). 

Kisepikai művek műelemzései eljárásainak alkalmazása, a műelemzések 

alapján következtetések, általánosan érvényes megállapítások 

megfogalmazása. Szövegtudás megosztása kifejező előadással. 

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Kisepikai alkotások -prózai és 

verses műfajok. 

Novella, elbeszélés, kisregény, 

anekdota, karcolat, egyperces 

novella, komikus eposz, ballada - 

műfaji rendszerezés. 

 

Tematikus kapcsolódások, 

archetipikus helyzetek 

felismerése (pl. gyerekkor-

felnőttkor, szegénység-

gazdagság, bűn-bűnhődés, 

házastársi kapcsolatok, hűség, 

kitartás, beavatás). 

 

Kosztolányi Dezső, Móricz 

Zsigmond, Mikszáth Kálmán, 

Örkény István műveiből valamint  

A tanuló  

 műelemzések során rögzíti az 

egyes műfajok sajátosságait 

is;  

 felismeri az epikus 

közlésformát, valamint a 

verses és a prózaforma 

műfajmegkötő vagy műfaj-

független szerepét; 

 alkalmazza a művek már 

ismert értelmezési 

szempontjait (elemzi az idő- 

és térviszonyokat, szerkezeti 

megoldásokat, 

előreutalásokat, 

késleltetéseket); 

 felismeri az elbeszélői 

nézőpontot, beszédhelyzetet; 

Vizuális kultúra: 

tematikus 

kapcsolódások a 

festészetben. 

 

Erkölcstan: beavatás; 

bűn, bűnhődés, 

lelkiismeret. 

 

Dráma és tánc: 

kifejező 

szövegmondás, 

élménymegosztás. Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 

 

más művekből. 

 

 

Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem 

(részletek) – házi olvasmány. 

A karcolatgyűjtemény szerkezete; 

pár-novellák összevetése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajánlás a helyi tanterv 

időkeretéből felhasználható 

órákra:  

kisepikai alkotások 

 azonosítja az irodalom nagy 

témáit, pl. család, iskola, 

gyerekek és felnőttek, 

szegénység; 

 a kisepikai műfajok 

rendszerezésével (eredet, 

forma, műfaji jellemzők) 

összefoglalja, átismétli a négy 

év során megszerzett 

ismereteit; 

 képes az irodalmi élmény 

megosztására;  

 képes érzelmi tartalmak 

felismerésére, erkölcsi 

választások értelmezésére és 

véleményezésére, pl. 

indulatok, szeretet, 

együttérzés, segítőkészség, 

félelem, bizalom, hála stb.; 

 memoriterek (verses és 

prózaepikai szövegrészletek) 

előadására.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Kisepika, anekdota, novella, egyperces novella, szerkezet, időrend, 

elbeszélői nézőpont, beszédhelyzet. A karcolat. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Nagyepikai alkotás -regényelemzés 

Órakeret 

8 óra 

A helyi 

tanterv 

időkeretéb

ől: + 1 

óra+ 3 óra 

a 

szabadon 

f. 

Előzetes tudás Regények, regényműfaj-változatok. Regényelemzések.  

Nagyepikai alkotások közlésformái.  

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az emberismeret, az önismeret fejlesztése: képesség a szereplők 

jellemzésére, tetteik minősítésére; alapvető emberi helyzetek, erkölcsi 

választások értelmezésére és megbeszélésére, véleményezésére. 

Nagyepikai alkotások elolvasása, több szempontú megközelítése, 

feldolgozása, a narráció sajátosságainak megbeszélése, megvitatása. Az 

irodalmi nagy témáinak felismerése, azonosítása pl. szülő és gyerek, 

gyerekek és felnőttek, iskola és nevelés; beavatás, próbatételek, 

szerelem. Az emberismeret, az önismeret fejlesztése: képesség a 

szereplők jellemzésére, tetteik minősítésére; alapvető emberi helyzetek, 

erkölcsi választások értelmezésére és megbeszélésére, véleményezésére. 

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Nagyepikai alkotás – egy regény 

sok szempontú megközelítése. 

Pl. Tamási Áron: Ábel a 

rengetegben vagy Szabó Magda: 

Abigél vagy Móricz Zsigmond: 

Légy jó mindhalálig (vagy egy 

másik regénye, pl. Pillangó, 

Árvácska) vagy Gárdonyi Géza: 

A láthatatlan ember. 

 

Tér- és időviszonyok, 

cselekmény, szerkezet, elbeszélői 

nézőpont, hangnem, 

ábrázolásmód. 

 

Hősök, tettek, magatartásformák 

– a szereplők jellemzése (egyéni 

állásfoglalással). 

 

Regényműfaji változat (pl. 

fejlődésregény, történelmi 

regény, példázatos regény).  

Elemzések, értelmezések és 

kreatív írások. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tanuló nagyepikai 

alkotás(ok)ban  

 azonosítja, elemzi az idő- és 

térviszonyokat, a narráció 

sajátosságait (az elbeszélés és 

a történet időrendje, 

előreutalások, késleltetések); 

a műfaji változatot;  

 felismeri az elbeszélői 

nézőpontot, beszédhelyzetet;  

 azonosítja az irodalom nagy 

témáit, pl. szülő és gyerek, 

gyerekek és felnőttek, iskola 

és nevelés; beavatás, 

próbatételek, szerelem.  

 

A tanuló 

 képes a szereplők 

jellemzésére, tetteik 

minősítésére; alapvető emberi 

helyzetek, erkölcsi 

választások értelmezésére és 

megbeszélésére, 

véleményezésére; 

 felidézi és rendszerezi az 

olvasott, feldolgozott 

regényeket (összefoglalás); 

 képes az irodalmi élmény 

megosztására, 

olvasmányainak ajánlására; 

 alkalmas az önálló 

olvasmányválasztás 

indoklására; 

 memoriterek (prózaepikai 

szövegrészletek) előadására;  

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: nagyepikai 

alkotások 

társadalomképe. 

 

Erkölcstan: hősök, 

tettek, 

magatartásformák 

értelmezése. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

nagyepikai alkotások 

filmes feldolgozásai és 

hatásuk. 

Fen
nta

rtó
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Ajánlás a helyi tanterv 

időkeretéből felhasználható 

órákra:  

egy másik regény több szempontú 

megközelítése. 

 képes annak felismerésére és 

tudatosítására, hogy az 

elemző-értelmező olvasás 

elmélyíti az élmény- és 

tapasztalatszerzést, hogy az 

irodalomolvasás érzelmi, 

gondolati, erkölcsi, esztétikai 

élményeknek, a 

tapasztalatszerzésnek a 

forrása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elbeszélői nézőpont, hangnem, ábrázolásmód; fejlődésregény, humor, 

példázat / parabola, történelmi regény. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Lírai és átmeneti műfajok, műtípusok - óda, dal, 

epigramma, elégia, ekloga, életkép, tájlíra, hangulatlíra, 

gondolati líra 

Órakeret 

17+ 3 a 

szabadon 

f. óra 

Előzetes tudás Lírai műnem. Dal, óda, himnusz, elégia, epigramma. 

Poétikai és verstani alapfogalmak.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak felismerése, hogy a líra különböző műfajai az emberi érzelmek, 

erkölcsi döntések átélésének és a velük való azonosulás lehetőségét 

teremtik meg. 

Az alapvetőlírai műfajok sajátosságainak (pl. beszédhelyzet, 

megszólított; tematika, motívumok, műfaji és tematikus kapcsolatok) 

felismerése különböző korok alkotóinak művei alapján. A ritmusérzék, 

a belső hallás fejlesztése. Szövegértési és szövegelemző képességek 

fejlesztése: alakzatok, képek azonosítása, a jelentésteremtő szerep 

elemzése, a kompozíció meghatározó elemeinek értelmezése, az 

érzelmi intelligencia, az empátia fejlesztése, az érzelmi tartalmak 

megértése révén. Szövegelemzések, értelmezések sok szempontú 

megközelítésben. A szöveghű, kifejező szövegmondás fejlesztése.  

Képesség a reklám, a popzene új szóbeli költészetének értelmezésére, 

közműveltségi helyének, szerepének megértésére. 

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Lírai és átmeneti műfajok, 

műtípusok, pl. óda, dal, 

epigramma, elégia, ekloga, 

életkép, tájlíra, hangulatlíra, 

gondolati líra - műfaji 

rendszerezés. 

 

Tematikus, motivikus 

kapcsolódások felismerése (a 

A tanuló  

 elemzi az alapvető lírai 

műfajok sajátosságait 

különböző korok alkotóinak 

művei alapján, értelmezi 

néhány lírai mű 

beszédhelyzetét, a 

megszólító-megszólított 

Ének-zene: dallam- és 

ritmusvariációk; 

énekelt versek, 

ritmushatások; a 

popzene néhány 

jellemzője. 

 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha
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va
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műválasztás felölel alapvető lírai 

témákat, pl. természet, évszakok 

és napszakok, szülőföld, haza, 

család, szerelem, háború, 

szabadság, öntudat, költősors, 

költészet / ars poetica).  

Verstani, poétikai fogalmak 

rendszerezése. 

 

Szemelvények Ady Endre, Arany 

János, Csokonai Vitéz Mihály, 

Janus Pannonius, József Attila, 

Kölcsey Ferenc, Petőfi Sándor, 

Radnóti Miklós (Nem tudhatom), 

Szabó Lőrinc, Vörösmarty 

Mihály, Weöres Sándor műveiből 

és kortárs magyar lírai 

alkotásokból. 

 

Szemelvények a reklám és a 

popzene új szóbeli költészetéből.  

 

A fogalmi háló a választott 

művekhez kapcsolódik. 

viszony néhány jellegzetes 

típusát; 

 azonosítja a művek 

tematikáját, meghatározó 

motívumait; felfedez műfaji 

és tematikus-motivikus 

kapcsolatokat;  

 elemzi a zenei és ritmikai 

eszközök típusait, felismeri 

funkciójukat, hangulati 

hatásukat;  

 elemzi a képeket, alakzatokat, 

szókincsbeli és mondattani 

jellegzetességeket, a lexika 

jelentésteremtő szerepét 

megérti a lírai szövegekben;  

 elemzi a kompozíció 

meghatározó elemeit (pl. 

tematikus szerkezet, tér- és 

időszerkezet, logikai 

szerkezet, beszédhelyzet és 

változása); 

 elemzi a művekből feltáruló 

érzelmi tartalmakat; 

 sok szempontú 

megközelítésben elemez, 

értelmez különféle műfajú 

lírai alkotásokat és meg is 

tanul néhányat (Ady Endre, 

József Attila, Kosztolányi 

Dezső, Weöres Sándor egy-

egy művét, Radnóti Miklós 

Nem tudhatom című alkotását 

és kortárs magyar szerzők 

néhány költeményét;  

  rendszerezi műfajelméleti, 

verstani, poétikai ismereteit 

(ismétléssel is);  

 ismerkedik a reklám és a 

popzene új szóbeli 

költészetével, illetve ennek 

helyével, szerepével, 

hatásával a közműveltségben. 

Dráma és tánc: 

kifejező 

szövegmondás. 

 

Társadalomismeret; 

mozgóképkultúra és 

médiaismeret: a 

reklámeszközök és 

hatásuk. 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Óda, himnusz, elégia, dal, epigramma, ekloga, verselési rendszer, rímes és 

rímtelen időmértékes verselés, versláb, spondeus, trocheus, trochaikus 

verselés, daktilus, kötött verssor, hexameter, pentameter, disztichon, rím, 

rímelhelyezkedés, alliteráció; szókép, hasonlat, megszemélyesítés, 

metafora, alakzat, ismétlés, párhuzam, ellentét, fokozás, figura etymologica, 

inverzió. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Nagyepikai alkotás az ifjúsági és/vagy a szórakoztató 

irodalom köréből - magyar vagy világirodalom, 

regényelemzés 

Órakeret 

7+ 3 

szabadon 

f. óra 

 

Előzetes tudás 
Regényelemzések (legalább 5–6, korábban közösen, részletesen 

értelmezett nagyepikai alkotás tapasztalatai). Témák, hősök, műfaji 

változatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szociális képességek, az önismeret, az empátia, az erkölcsi tudatosság 

fejlesztése, tájékozódás erkölcsi kérdésekben, az igazság és nézőpont, a 

személyes és a közösségi igazság konfliktusának megértése. 

Műmegközelítési, műelemzési eljárások alkalmazása, a személyes 

irodalmi élmények megosztása, olvasmányválasztás önálló indoklása. 

Megbeszélésekben a tetszés- vagy véleménynyilvánítás árnyaltabb 

nyelvi formáinak alkalmazása, az eltérő ízlésítéletek különbözőségének 

megértése. A szórakoztató irodalom, a populáris irodalom egyes 

alkotásainak, különféle filmes feldolgozásoknak esztétikai szempontú, 

kritikus értékelése.  

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Nagyepikai alkotás az ifjúsági 

és/vagy a szórakoztató irodalom 

köréből – egy magyar vagy 

világirodalmi regény sok 

szempontú megközelítése. 

 

A népszerű irodalom műfajai (pl. 

ifjúsági, bűnügyi, fantasztikus 

regény, kalandregény, sci-fi), 

megoldásai, hatása; hangnemei 

(pl. humoros regény), formái (pl. 

naplóregény, levélregény). 

Pl. Golding: A Legyek Ura / 

Salinger: Zabhegyező / Rejtő Jenő 

egy műve / Verne egy műve / egy 

klasszikus bűnügyi regény.  

 

A tanuló 

 tudja alkalmazni a művek 

megközelítésének (korábban 

gyakorolt) lehetőségeit; 

 képes az irodalmi élmény 

megosztására, olvasmányai-

nak ajánlására; 

 alkalmas az önálló olvas-

mányválasztás indoklására; 

 képes memoriterek (próza-

epikai szövegrészletek) 

előadására; 

 képes annak felismerésére és 

tudatosítására, hogy az 

elemző-értelmező olvasás 

elmélyíti az élmény- és 

tapasztalatszerzést, hogy az 

irodalomolvasás érzelmi, 

Társadalomismeret: a 

bűnügyi regények 

társadalomképe. 

 

Vizuális kultúra; ének-

zene: a „népszerű 

műfajok” jellemzői. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

filmtípusok, 

műsortípusok (pl. sci-

fi; krimi). Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó
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A fogalmi háló a választott 

művekhez kapcsolódik. 

gondolati, erkölcsi, esztétikai 

élményeknek, a tapasztalat-

szerzésnek a forrása; 

 tud tájékozódni erkölcsi 

kérdésekben, és ezt igényli is; 

megérti az igazság és 

nézőpont, a személyes és a 

közösségi igazság 

konfliktusát;  

 képes az önálló műbefogadás 

mind teljesebb élményére, a 

hatás feldolgozására 

(csoportos beszélgetésben 

való részvétellel és egyéni 

szövegalkotással egyaránt);  

 képes a tetszés- vagy 

véleménynyilvánítás 

árnyaltabb nyelvi formáinak 

alkalmazására, az eltérő 

ízlésítéletek különbözősé-

gének megértésére;  

 képes a szórakoztató 

irodalom, a populáris 

irodalom egyes alkotásainak, 

különféle filmes feldolgozá-

soknak esztétikai szempontú, 

kritikus értékelésére.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Népszerű irodalom, bűnügyi történet, kalandregény, fantasztikus regény, 

tudományos-fantasztikus irodalom, humoros hangnem.  

 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Drámai műfajok - egy tragédia és/vagy egy komédia 

Órakeret 

7+ 3 

szabadon 

f.óra 

Előzetes tudás A drámai műnem, drámai szerkezet, drámai jellem, jellemtípusok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A drámában megjelenített konfliktusok, erkölcsi választások 

mérlegelése és értékelése, azonosulás a műben megjelenített pozitív 

értékekkel, magatartásokkal. 

Drámai mű/vek közös és önálló olvasása, befogadása, feldolgozása; a 

műnem jellemzőinek (pl. szerkezet, jellem, szituáció, nyelv) feltárása. 

Képesség drámai hősök jellemzésére, kapcsolataik, konfliktusaik 

elemzésére. A tragikum/komikum mint műfajformáló minőség 

megértése, műbeli megjelenési formáinak felismerése. Különféle 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
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dramatikus formák kipróbálása révén (pl. helyzetgyakorlat, 

stílusgyakorlat, dramatikus improvizáció) az empatikus készségek 

fejlesztése. 

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Drámai műfajok - egy tragédia 

és/vagy egy komédia sok 

szempontú megközelítése. 

 

Shakespeare: Romeo és Júlia 

(vagy egy Shakespeare-komédia 

vagy Gogol: A revizor).  

 

Tér- és időviszonyok, szereplők 

rendszere, alapszituáció, 

cselekmény, konfliktusok. 

Drámai szerkezet.  

 

A meghatározó minőség szerepe 

(tragikus/komikus cselekmény; 

tragikus/komikus hős). 

 

Hősök (egyéni és tipikus 

vonások). 

Tragikus bukás, 

értékveszteség/komikus 

lelepleződés. 

A tanuló  

 felismeri és elemzi a drámai 

műnem főbb jellemzőit, a 

választott alkotás műfaját 

közös és önálló olvasással, 

feldolgozással, műelemzéssel; 

 elemzi a drámai szerkezet, 

drámai jellem és nyelv 

néhány jellemzőjét; 

 felismeri a 

tragikumot/komikumot mint 

műfajformáló minőséget, 

elemzi a műbeli megjelenési 

formáit; 

 tudja jellemezni a drámai 

hősöket, elemezni 

kapcsolataikat, 

konfliktusaikat; 

 képes szituációk és 

instrukciók értelmezésére, 

esetleg megjelenítésére; 

 tud elemezni és értelmezni 

egy látott jelenetet (színházi 

előadás vagy felvétele); 

 alkalmas egy szövegrészlet 

megtanulására, jelenet 

előadására az olvasott drámai 

műből vagy annak alapján; 

 különféle dramatikus formák 

kipróbálása révén (pl. 

helyzetgyakorlat, 

stílusgyakorlat, dramatikus 

improvizáció) fejlődik 

empatikus készsége.  

Dráma és tánc: dráma 

és színház; a tragikus, a 

komikus minőség 

megjelenítése; színházi 

előadás elemzése, 

értékelése. 

 

Erkölcstan: 

tragikus/komikus 

történés, cselekmény; 

érték, értékveszteség. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Dráma, komédia, tragédia, komikum, tragikum, dialógus, konfliktus, 

alapszituáció, drámai nyelv, drámai jellem. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
      A média kifejezőeszközei (1) 

Történet és elbeszélés a mozgóképen 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás Megfigyeli és azonosítja a különböző médiaszövegekben megjelenő 

egyszerű helyszín- és idő-, illetve konfliktusviszonylatokat. 
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Képsorozattal meg tud jeleníteni valamely egyszerű cselekményt. 

Érti a rövid, egy szálon futó, történetet bemutató művekben az ok-

okozati viszonyokat, azonosítja a történet idejét és helyszínét a 

cselekmény kezdő- és végpontját, a cselekményelemek sorrendjét. 

Dramatikus szövegek és drámajátékok segítségével képes átélni 

mindennapi konfliktusokat. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak felismerése, hogy a média nyújtotta lehetőségek közti választás 

erkölcsi-esztétikai felelősséget is jelent. 

Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, 

komputerjáték, web) szövegértés képességének fejlesztése, az önálló és 

kritikus attitűd kialakítása, a mediális írás-olvasástudás fejlesztése. 

A médiumok nyelvi apparátusára vonatkozó alapszintű tájékozottság 

megszerzése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Helyszín- és időviszonylatok, illetve jellemek és 

konfliktusviszonylatok felismerése, megfigyelése a 

médiaszövegekben (pl. rádióműsorban, riportban). 

Átélt, elképzelt vagy hallott esemény mozgóképi megjelenítésének 

megtervezése az életkornak megfelelő szinten (pl. story-board, 

animáció, interjú alkalmazásával).  

A beállítás (snitt; a kamera által rögzített folyamatos tér és idő), a 

jelenet (nagyobb tér és/vagy időugrások által határolt szerkezeti 

egység), a fordulat és epizód fogalmának magyarázata. 

A korosztálynak megfelelő mozgóképi szövegeken a cselekmény- és 

történetszervezés, valamint az elbeszélés (narráció) megfigyelése és 

tudatosítása, és mindezzel összefüggésben konkrét szövegek 

elemzése során az expozíció, bonyodalom, lezárás már ismert 

fogalmainak alkalmazása.  

Egyszerűbb médiaszövegek létrehozásával (pl. interjú, újságcikk, 

közösségi portálra készülő adatlap, önportré) a képzelőerő, 

kifejezőkészség fejlesztése. 

Vizuális kultúra: idő- 

és térbeli változások 

megjelenítése 

képsorozatokkal. 

 

Dráma-tánc: az 

alapvető fogalmak 

(történet, cselekmény, 

szándék, feszültség, 

konfliktus, 

fordulópont stb.) 

ismerete és 

alkalmazása a saját 

játékok értékelő 

megbeszélése során. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Jellem, hős, konfliktus, cselekmény, történet, elbeszélés, narráció, 

expozíció, bonyodalom, lezárás, beállítás, jelenet, epizód, fordulat. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A média kifejezőeszközei (2) 

A mozgóképi és az írott sajtó szövegeinek rendszerezése 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás 
Az egyes médiumokban megjelenő médiaszövegek közötti különbségek 

érzékelése, médiaszövegek fikciós vagy dokumentum jellegének 

megfigyelése. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Annak belátása, a mozgóképi és írott szövegek közti választás erkölcsi-

esztétikai mérlegelést és értékelést igényel. 

Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, 

komputerjáték, web) szövegértés képességének fejlesztése, önálló és 

kritikus attitűd kialakítása, a mediális írás-olvasástudás fejlesztése. 
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A médiumok nyelvi apparátusára vonatkozó alapszintű tájékozottság 

megszerzése.  

A tudatos szövegválasztás képességének fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Annak tudatosítása és próbája, hogy noha a mozgóképi szövegeknek 

nincs minden szövegre alkalmazható osztályozása, a filmek 

értelmezését, elemzését segíti a rendszerezés néhány alapszempontja 

(a valóságanyag természete, dokumentumfilm-fikció; az alkotói 

szándék és nézői elvárás – műfajfilm, szerzői film). 

 

A szerzői és a műfajfilm néhány meghatározó jellemzőjének 

meghatározása (a nézők számára ismerős témák, szériaszerű 

filmalkotások, könnyen befogadható ábrázolási konvenciók, illetve a 

személyesebb, a szerzővel azonosítható eredeti formanyelv 

használata). 

 

A meghatározó sajtóműfajok felismerése, alapvető jellemzőik 

tudatosítása (tudósítás, riport, publicisztika, kritika). 

Ének-zene: zenei 

stílusok, műfajok 

ismerete - dal, kánon, 

kórusmű, szimfónia, 

más hangszeres és 

zenekari művek, 

opera. 

 

Dráma és tánc: 

alapvető tánctípusok, 

táncstílusok és 

kísérőzenéjük 

azonosítása, mozgás- 

vagy mozgásszínházi 

formák 

megkülönböztetése. 

 

Vizuális kultúra: 

Képzőművészeti 

ágak, az építészet, a 

design főbb 

jellemzőinek 

ismerete. 

Ember és természet. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Dokumentum, fikció, műfaji, western, sci-fi, melodráma, burleszk, 

thriller; szerzői, ábrázolási konvenció; tudósítás, riport, kritika, 

publicisztika. 

 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A média társadalmi szerepe, használata 

A média nyelve, a médiaszövegek értelmezése 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 

A médiaszövegek emberek által mesterségesen előállított tartalmak. 

A médiaszövegek elemi szövegalkotó kódjainak, kifejező eszközeinek 

ismerete. A metafora és a metonímia felismerése, alkalmazása. 

A hírműfajhoz kapcsolódó meghatározó tevékenységek (pl. újságíró, 

fotóriporter) ismerete. 
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A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Annak belátása, hogy a média nagyfokú társadalmi szerepet játszik; a 

szerep megítéléséhez elvi-erkölcsi alapon nyugvó mérlegelés 

szükséges. 

A média, kitüntetetten az audiovizuális média és az internet társadalmi 

szerepének, működési módjának tisztázása. 

Alapszintű, a média művelődéstörténetére vonatkozó tájékozottság 

megszerzése, a naiv fogyasztói szemlélet átértékelése. 

Önálló és kritikus attitűd kialakítása, a kritikai médiatudatosság 

fejlesztése. 

A résztvevő és aktív állampolgári szerep elsajátítása, kritikai 

képességek fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Annak felismerése, hogy a médiaszövegek megformálásához 

(„írásához”) és megértéséhez („olvasásához”) az adott médiumra 

vonatkozó nyelvismeretre van szükség, és a tömegkommunikáció 

médiumai más- és más jelrendszert, kódokat használnak írott, 

szimbolikus –, például egy képen látható tárgy – és technikai –, 

például a kameramozgás – kódokat). 

Annak tudatosítása, hogy a technikai úton rögzített képeket (is) 

alkalmazó kommunikáció sajátossága, hogy a képeken, 

mozgóképeken látható formáknak, motívumoknak nincs pontosan 

meghatározott értelme – a jelentés nagymértékben függ a 

befogadótól. 

Meghatározza a mágikus gondolkodás fogalmát (a tárgyak képének 

azonosítása az ábrázolttal, a kép és a valóság öntudatlan 

azonosítása). 

Annak felismerése, hogy míg a művek esetében a befogadó a szerző 

által megjelenített cselekményvilág eseményeiből maga konstruálja 

a történetet, a média direkt értelmezési kereteket kínál a 

fogyasztónak a közrebocsátott történetjavaslatok értelmezésére. 

Kérdéseket és állításokat fogalmaz meg a mediatizált 

kommunikáció egyirányú és/vagy interaktív jellegével 

kapcsolatban. 

Annak megismerése és aktuális médiaesemények feldolgozásával 

tudatosítása, miért és hogyan érvényesül a médiában a sztereotip 

megfogalmazás kényszere, milyen veszélyekkel járhat mindez. 

A nemeknek, foglalkozásoknak, életmódmintáknak, 

kisebbségeknek a tapasztalati valóságtól eltérő megjelenítésének 

felismerése a médiában, annak tudatosítása, hogy a médiaszövegek 

a közösség kulturális képviselői (reprezentánsai).  

A sztereotípia és a reprezentáció fogalmának meghatározása, annak 

érzékelése, miért problematikus hogy a világ nem olyan módon 

jelenik meg a médiában, mint a tapasztalati valóságban. 

Élmények és tapasztalatok összevetése a média által közvetített, 

megjelenített világokkal (pl. hírműsorok, talk-showk, reality-showk, 

életmód magazinok, közösségi portálok alapján az azonosságok és 

az eltérések megfigyelése, megbeszélése).  

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: a 

médiumok hírei és a 

környezetben 

tapasztalt valóság 

összehasonlítása. 

 

Informatika: 

algoritmus kódolása a 

számítógép számára 

egyszerű programozási 

nyelven. 
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Azonos események eltérő megfogalmazásainak összevetése, ésszerű 

indoklás az egyszerűbb reprezentációk különbözőségeire (érdekek, 

nézőpontok, politikai és gazdasági érintettség), illetve műfaji, 

nyelvi különbségek feltárása a hírműsorokban, hírportálokon, 

napisajtóban). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elbeszélés, leírás, jellemzés, levél, érvelő szöveg.  

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei akét 

évfolyamos 

ciklus végén 

A tanuló képes a kulturált szociális érintkezésre, eligazodik és hatékonyan 

részt vesz a mindennapi páros és csoportos kommunikációs helyzetekben, 

vitákban. Figyeli és tudja értelmezni partnerei kommunikációs szándékát, 

nem nyelvi jeleit.  

Képes érzelmeit kifejezni, álláspontját megfelelő érvek, bizonyítékok 

segítségével megvédeni, ugyanakkor empatikusan képes beleélni magát 

mások gondolatvilágába, érzelmeibe, megérti mások cselekvésének 

mozgatórugóit. 

Képes a különböző megjelenésű és műfajú szövegek globális (átfogó) 

megértésére, a szöveg szó szerinti jelentésén túli üzenet értelmezésére, a 

szövegből információk visszakeresésére.  

Össze tudja foglalni a szöveg tartalmát, tud önállóan jegyzetet és vázlatot 

készíteni. Képes az olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos saját 

véleményét szóban és írásban megfogalmazni, állításait indokolni. 

Ismeri és a törekszik a szövegalkotásban a különböző mondatfajták 

használatára. Alkalmazza az írásbeli szövegalkotásban a mondatvégi, a 

tagmondatok, illetve mondatrészek közötti írásjeleket. A helyesírási 

segédkönyvek segítségével jártas az összetett szavak és gyakoribb 

mozaikszók helyesírásában. 

Ismeri a tömegkommunikáció fogalmát, legjellemzőbb területeit. 

Képes a könnyebben besorolható művek műfaji azonosítására, 8–10 műfajt 

műnemekbe tud sorolni, és a műnemek lényegét meg tudja fogalmazni. A 

különböző regénytípusok műfaji jegyeit felismeri, a szereplőket jellemezni 

tudja, a konfliktusok mibenlétét fel tudja tárni.Felismeri az alapvető lírai 

műfajok sajátosságait különböző korok alkotóinak művei alapján 

(elsősorban 19–20. századi alkotások). Felismeri néhány lírai mű 

beszédhelyzetét, a megszólító-megszólított viszony néhány jellegzetes 

típusát, azonosítja a művek tematikáját, meghatározó motívumait. Felfedez 

műfaji és tematikus-motivikus kapcsolatokat, azonosítja a zenei és ritmikai 

eszközök típusait, felismeri funkciójukat, hangulati hatásukat. Azonosít 

képeket, alakzatokat, szókincsbeli és mondattani jellegzetességeket, a 

lexika jelentésteremtő szerepét megérti a lírai szövegekben, megismeri a 

kompozíció meghatározó elemeit (pl. tematikus szerkezet, tér- és 

időszerkezet, logikai szerkezet, beszédhelyzet és változása). Konkrét 

szövegpéldán meg tudja mutatni a mindentudó és a tárgyilagos elbeszélői 

szerep különbözőségét, továbbá a közvetett és a közvetlen elbeszélésmód 

eltérését. Képes a drámákban, filmekben megjelenő emberi kapcsolatok, 

cselekedetek, érzelmi viszonyulások, konfliktusok összetettségének 

értelmezésére és megvitatására. Az olvasott, megtárgyalt művek erkölcsi 
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kérdésfeltevéseire véleményében, erkölcsi ítéleteiben, érveiben tud 

támaszkodni. 

Képes egyszerűbb meghatározást megfogalmazni a következő 

fogalmakról: novella, rapszódia, lírai én, hexameter, pentameter, 

disztichon, szinesztézia, szimbólum, tragédia, komédia, dialógus, 

monológ. Képes néhány egyszerűbb meghatározás közül kiválasztani azt, 

amely a következő fogalmak valamelyikéhez illik: fordulat, retorika, 

paródia, helyzetkomikum, jellemkomikum. Az ismertebb műfajokról tudja 

az alapvető információkat.  

Képes művek, műrészletek szöveghű felidézésére. 

Képes beszámolót, kiselőadást, prezentációt készíteni és tartani különböző 

írott és elektronikus forrásokból, kézikönyvekből, 

atlaszokból/szakmunkákból, a témától függően statisztikai táblázatokból, 

grafikonokból, diagramokból.  

Tisztában van a média alapvető kifejezőeszközeivel, az írott és az 

elektronikus sajtó műfajaival. Ismeri a média, kitüntetetten az 

audiovizuális média és az internet társadalmi szerepét, működési módjának 

legfőbb jellemzőit. Kialakul benne a médiatudatosság elemi szintje, az 

önálló, kritikus attitűd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyar nyelv 

 

8. évfolyam 

 

A 8. évfolyamon – a változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben – a már 

megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése (azaz megerősítése, bővítése, finomítása, 

hatékonyságuk, változékonyságuk növelése) történik. Az információ felismerése (azonosítása), 

visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje szintén nagy jelentőséget 

kap, mint pl. a digitális tartalomalkotás és -megosztás, továbbá kommunikációs együttműködés 

az interneten keresztül.  

Fontos feladat a nyelvről tanult ismeretek mélyítése, a nyelv szerkezetének, változó 

egységeinek megfigyelése mondat- és szövegépítő eljárásokkal.  

A 8. évfolyamon számos képességszintet el kell érni.  

Beszédkészség szempontjából a 8. évfolyamon a tanuló beszédében már nemcsak 

megfelelően artikulál, hanem kiejtésével közlő szándékát is jól tükrözi, továbbá a mondat- és 
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szövegfonetikai eszközöket is megfelelően alkalmazza. Már nemcsak összefoglalni tudja az 

olvasottakat, hanem érvelni is képes, és a beszédtárssal empatikusan együtt tud működni. 

Nemcsak a beszédhelyzethez alkalmazkodik, hanem különféle kommunikációs technikákat is 

képes alkalmazni.  

Tanulási képesség szempontjából már nemcsak használni képes a vázlatot, hanem ő 

maga is képes az önálló vázlatkészítés különféle eljárásaira, sőt a jegyzetkészítésben is jártas.  

Szövegértés szempontjából már nemcsak értelmezésre, hanem formai-stilisztikai 

elemzésre is képes, továbbá a zenei és ritmikai eszközök típusainak azonosítására.  

Erkölcsi ítélőképesség szempontjából már nemcsak a tetszésnyilvánításra és az eltérő 

vélemény tiszteletére képes, hanem érti az ízlés kontextuális összefüggéseit, kulturális, 

történeti, közösségi, családi, egyéni beágyazottságát. 

Ismeri a média működésének, társadalmi hatásainak alapvető összefüggéseit, a 

történetalakítás és elbeszélés mozgóképi eszközeit. 
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Magyar nyelv 

 

Éves óraszám: 72 +18 

Heti óraszám: 2+0,5 

 

 Órakeret 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 9 + 1 

Olvasás, szövegértés 5 

Írás, fogalmazás 4 + 1 

Helyesírás 8 + 2 

A nyelv szerkezete és jelentése 32+13 

A nyelv állandósága  7 

Év eleji, félévi, év végi felmérés + 3+5 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 
Órakeret 

9 + 1 óra 

Előzetes tudás 

A beszéd zenei eszközei: dallam, hangsúly, tempó, hangerő, szünet; 

beszédhelyzet; nem nyelvi kifejezőeszközök: arcjáték, gesztus, 

testtartás, távolság, külső megjelenés.  

A kommunikáció folyamata, tényezői: adó, vevő, csatorna, kód, 

kapcsolat, valamint a különféle beszédhelyzetekben való részvétel 

formái. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Különféle iskolai közéleti és kisközösségi beszédhelyzetek sémái, a 

helyzetnek és a kommunikációs célnak megfelelő beszédmód, szókincs, 

nyelvi viselkedés gyakoroltatása. A magyar nyelv kiejtési 

sajátosságainak (hangsúly, hanglejtés) tudatosításával a nyelvi, nemzeti 

identitás erősítése.  

A nyelvjárási változatok (pl. hangkészlet) felismertetése, az elfogadó 

attitűd, a másság iránti tisztelet erősítése. 

A tömegkommunikáció formáinak, céljának, működési módjainak és 

hatásának, valamint néhány gyakoribb műfajának megismertetése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Kifejező, a beszéd zenei eszközeit, a nem verbális jeleket a 

beszédhelyzetnek megfelelően használó megnyilatkozás. 

A különféle mindennapi megnyilatkozások, valamint a 

tömegkommunikáció üzeneteinek dekódolása. 

A tömegkommunikáció és a sajtó műfajainak megismerése kritikus 

szemléletmód kialakítása és fejlesztése. A sajtó leggyakoribb 

műfajai: hír, tudósítás, interjú. 

Reagálás mások véleményére kisközösségi (iskolai, családi, baráti) 

helyzetekben. 

A közéleti kommunikáció iskolai helyzetei és műfajai: felszólalás, 

hozzászólás, rövid alkalmi beszéd, köszöntés, a helyzetnek és a 

kommunikációs célnak megfelelő beszédmód, szókincs használata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vizuális kultúra: szöveg 

és kép kapcsolata a 

vizuális médiumokban. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hozzászólás, felszólalás, kiselőadás, köszöntő, ünnepi beszéd. 

Tömegkommunikáció, sajtó, rádió, televízió, internet. 

Sajtóműfaj: hír, tudósítás, interjú. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Olvasás, szövegértés 
Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 

A tanult szövegértési, szövegfeldolgozási stratégiák (átfutás, jóslás, 

előzetes tudás aktiválása, szintézis, szelektív olvasás stb.) alkalmazása 

különféle megjelenésű és típusú szövegeken. A saját szövegértési hiba 

felismerése, korrigálása. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Kritikai gondolkodás fejlesztése: az elektronikus, internetes 

információforrások kezelése a megbízhatóság, hitelesség szempontjából. 

A tömegkommunikációs szövegekben rejlő manipulációk felismerésének 

képességének fejlesztése.  

A webes felületek nem lineáris szövegeinek olvasási sajátosságainak 

felismertetése, a nehézségek tudatosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A szöveg érzelmi-gondolati tartalmát kifejező olvasás. 

A különféle szövegfeldolgozási módok (szó szerinti, kritikai, kreatív 

olvasás) használata elektronikus és nyomtatott, folyamatos és nem 

folyamatos szövegeken.  

Az olvasott szöveg tartalmának és az azt kiegészítő képek, ábrák 

összefüggéseinek felfedése, értelmezése. 

Adatkeresés technikái (szelektív olvasás, átfutás).  

Az internetes adatkeresés, szöveghálók, az intertextualitás kezelése, a 

különböző forrásokból származó adatok megbízhatóságának és 

használhatóságának kérdése.  

A különböző forrásból származó információk megadott szempontok 

szerint való összehasonlítása, kritikai következtetés levonása. 

Ismeretterjesztő szövegek jellemzői és feldolgozási technikái. 

Elektronikus és nyomtatott szótár használata. 

Minden tantárgy: az 

egyes tantárgyakban 

olvasott szövegek 

feldolgozásának 

tantárgyi sajátosságai.  

Informatika: keresési 

ismeretek 

alkalmazása.  

 

Vizuális kultúra: 

ábrák, képek, 

illusztrációk 

értelmezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Adatkeresés, szótár, folyamatos szöveg, nem folyamatos szöveg, 

szövegfeldolgozás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Írás, fogalmazás 
Órakeret 

4 + 1 óra 

Előzetes tudás 

Adatgyűjtés, jegyzet- és vázlatkészítés különböző technikákkal. 

Megadott témához, problémához való célzott anyaggyűjtés (pl. adatok, 

példák, érvek) a könyvtár nyomtatott és elektronikus eszközeinek és 

forrásainak felhasználásával. 

A tanult műfajokban történő önálló szövegalkotás. A fogalmazás 

folyamatközpontúságának alkalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Néhány tömegkommunikációs műfaj jellemzőinek megismertetése, a 

műfaji sajátosságoknak megfelelő szövegalkotás. 
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Többféle jegyzetelési technika, forma elsajátíttatása, a célnak megfelelő 

kiválasztása, alkalmazása tanári segítséggel.  

A bemutatkozás írásos formáinak megismerése, írása.  

A nyilvános felületeken történő önbemutatás etikai kérdéseinek, 

következményeinek elemző megismerése, megvitatása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A kommunikációs céloknak megfelelő papíralapú és elektronikus 

szövegek írása. Forrásjegyzék önálló elkészítése, az idézés pontos 

jelölése. 

Néhány tömegkommunikációs műfajban való kreatív szövegalkotás 

(hír, interjú, riport, tudósítás). 

A tanulást segítő papíralapú és számítógépes jegyzetelés gyakorlása, 

törekvés a legoptimálisabb egyéni forma kialakítására. 

Különböző nézőpontú és műfajú szövegek alkotása: elbeszélés, 

jellemzés, vélemény. 

Az írásban történő bemutatkozás szabályai a papíralapú és az online 

felületen (önéletrajz, blogbejegyzés, internetes közösségi portál). 

A netikett legfontosabb szabályai. 

Informatika: a 

szövegszerkesztő 

programok lehetőségei. 

 

Vizuális kultúra: 

tipográfia ismeretek.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Jegyzet, elektronikus szöveg, blog; önéletrajz. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Helyesírás 
Órakeret 

8 + 2 óra 

Előzetes tudás 
Alapvető helyesírási szabályok (kiejtés elve, szóelemzés eleve, 

hagyomány elve, egyszerűsítés) ismerete, alkalmazásuk a szövegalkotás 

folyamatában; önkontroll és szövegjavítás fokozatos önállósággal. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Nyelvi tudatosság: a normakövető és a normától eltérő helyesírás 

értelemtükröztető szerepének értelmezése. Szövegértelmezési 

képességek fejlesztése: a mondatfajták, a mondat szerkezeti típusainak 

írásjelhasználata; a szöveg központozásának, a párbeszéd és az idézetek 

leggyakoribb szabályainak megismertetése. 

A nyelvtani tanulmányok során megismert összetett szavak helyesírása, 

az értelemtükröztető rendszer megismertetése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A helyesírás értelemtükröztető szerepének felhasználása különféle 

írásbeli műfajokban. 

Az írásjelek, a szöveg központozásának legfontosabb szabályai.  

A párbeszéd és az idézetek (egyenes, szabad függő, függő) 

írásmódja. 

Összetett szavak helyesírásának alapvető szabályainak megismerése, 

alkalmazása. 

Informatika: a 

helyesírási ellenőrző 

programok. 

 

Vizuális kultúra: 

tipográfia ismeretek –  

esztétikus és célszerű 

íráskép. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Központozás, írásjele: vessző, pont, kérdőjel, felkiáltójel, kettőspont, 

gondolatjel.  

Egyenes, szabad függő, függő idézet. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél A nyelv szerkezete és jelentése 

Órakeret 

32 óra+13 

szabadon 

felhasznál

ható 

Előzetes tudás 

Szótő, toldalék: képző, jel, rag; összetett szók; alapszófajok: ige, főnév, 

melléknév, számnév, határozószó, névmások, igenevek: főnévi, 

melléknévi, határozószói igenév. 

Mondatfajták típusai, használatuk. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nyelv szerkezetének, változó egységeinek megfigyeltetése mondat- és 

szövegépítő eljárásokkal. A mondatfajták közlési szándékának 

felismertetése a beszélt és írott nyelvben, alkalmazásuk a mindennapi 

kommunikációban.  

A mondat szó szerinti és pragmatikai jelentésének felismertetése, az 

elsődleges és másodlagos jelentés megkülönböztetése. 

A viszonyszók és mondatszók funkcionális szerepének megismertetése. 

A szóalkotási módok megismertetése. 

A modalitásnak (a mondatfajtáknak) megfelelő akusztikai eszközök 

tudatosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az egyszerű és összetett mondatok megkülönböztetése. 

Az alárendelő és mellérendelő összetett mondatok. 

A tagmondatok közötti tartalmi-logikai és/vagy grammatikai 

viszony felismerése. 

 

Mondatátalakítási gyakorlatok a beszédhelyzetnek és a 

kommunikációs szándéknak megfelelően szóban és írásban.  

 

A szóösszetételek típusai, jelentésük változása, helyesírási 

szabályai. A szóösszetétel, a szóképzés és a jelentés 

összefüggésének elemzése szépirodalmi és nem irodalmi 

szövegekben; szógyűjtés játékos szóalkotás-képzéssel, összetétellel.  

Szóösszetétel, alapszó, képzett szó, szókapcsolat 

megkülönböztetése. 

 

 

 

Vizuális kultúra: 

vizuális kommunikáció, 

a vizuális közlések 

felépítése. 

 

 

Idegen nyelv: a tanult 

idegen nyelv 

szóalkotása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Alárendelő és mellérendelő összetett mondat. Az alárendelő összetett 

mondat fajtái és a mellérendelő összetett mondat fajtái. 

Alárendelő és mellérendelő szóösszetétel. Az összetett szavak 

csoportosítása. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél A nyelv állandósága és változása 
Órakeret 

7 óra 
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Előzetes tudás A nyelv változó jelenség. Szótárhasználat, szókincsünk változásai. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A mai és korábbi nyelvállapot különbségének felismertetése.  

A nyelvi tudatosság fejlesztése: a nyelv állandóságának és változásának 

megfigyelése, értelmezése különböző régi és mai szövegeken. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A nyelv állandóságának és változásának megfigyelése különböző 

régi és mai szövegeken. A nyelvi változás bizonyítékainak 

értelmezése különböző korokból származó írott szövegeken és 

irodalmi példákon. 

Nyelvhasználatunk, a környezetünkben lévő nyelvváltozatok néhány 

jellemzőjének megfigyelése, megnevezése. 

A Magyarországon élő nemzetiségek nyelve, nyelvhasználata. 

A szókincs változása: régi és új szavak, kifejezések gyűjtése, 

összehasonlítása. 

A magyar nyelv eredete (finnugor rokonság), helye a nyelvek között. 

Nyelvünk agglutináló (ragasztó) jellegének bizonyítékai példákkal. 

 

 

 

 

 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: a finnugor 

nyelvrokonság kérdése. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei akét 

évfolyamos 

ciklus végén 

A tanuló eligazodik és hatékonyan részt vesz a mindennapi páros és 

csoportos kommunikációs helyzetekben, vitákban. Képes álláspontját 

megfelelő érvek, bizonyítékok segítségével megvédeni. 

Figyeli és tudja értelmezni partnerei kommunikációs szándékát, nem 

nyelvi jeleit.  

Képes a különböző megjelenésű és műfajú szövegek globális (átfogó) 

megértésére, a szöveg szó szerinti jelentésén túli üzenet értelmezésére, a 

szövegből információk visszakeresésére.  

Össze tudja foglalni a szöveg tartalmát, tud önállóan jegyzetet és vázlatot 

készíteni. Képes az olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos saját 

véleményét szóban és írásban megfogalmazni, állításait indokolni. 

A tanuló ismeri és a törekszik a szövegalkotásban a különböző 

mondatfajták használatára. 

Alkalmazza az írásbeli szövegalkotásban a mondatvégi, a tagmondatok, 

illetve mondatrészek közötti írásjeleket.  

A tanuló a helyesírási segédkönyvek segítségével jártas az összetett szavak 

és gyakoribb mozaikszók helyesírásában. 

Ismeri a tömegkommunikáció fogalmát, legjellemzőbb területeit. 

Tisztában van a média alapvető kifejezőeszközeivel, az írott és az 

elektronikus sajtó műfajaival. Ismeri a média, kitüntetetten az 

audiovizuális média és az internet társadalmi szerepét, működési módjának 

legfőbb jellemzőit. Kialakul benne a médiatudatosság elemi szintje, az 

önálló, kritikus attitűd. 
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8. osztály TÖRTÉNELEM 

65+7=72 óra 

Tematikai egység 
Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú 

világ kiépülése 

Órakeret 

6 óra 

+1 óra 

Össz: 7 

Előzetes tudás 

A világháborúk története. A hírek egyre gyorsabb 

terjedésének történetisége, a napi aktuális események 

figyelése, az egyre szaporodó információk befogadása. 

Élmények, információk merítése a XX. századdal 

kapcsolatban más tantárgyakból, műveltségterületekből. 

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló felismeri az európai kontinens természetellenes 

megosztottságának veszélyeit, képes ennek személyes 

sorsokon keresztül való átélésére. Látja a nukleáris háború 

lehetőségének veszélyeit. Tudatosulnak benne a 

demokratikus és diktatórikus társadalmi rendszerek közötti 

különbségek az emberi szabadságjogok biztosítása terén. 

Látja, hogy a demokrácia a közös döntés 

intézményrendszerének az emberi jogokat leginkább 

biztosító formája. 

Felismeri, hogy a közelmúlt eseményei nagyban 

meghatározzák napjaink történéseit. Képes önállóan 

tájékozódni és véleményt alkotni az adott kor 

fordulópontjairól, valamint különböző időszakokat 

összevetni, összefüggések megállapítása céljából. Érvelni 

tud az egyes történelmi folyamatok (pl. globalizáció) 

kérdésében. Képes akár egymásnak ellentmondó források 

értékelésére, értelmezésére a történelmi hitelesség 

szempontjából. 

 

Témák 
Fejlesztési 

követelmények 
Kapcsolódási pontok 

 

A kétpólusú világ 

kialakulása. 

Az 1947-es párizsi 

békeszerződések. 

 

A kettéosztott Európa. A 

NATO és a Varsói 

Szerződés születése. 

Egyezmények, 

szövetségek. 

Hatékony tanulás 

fejlesztése 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Információk 

rendszerezése és 

értelmezése (pl.az 

Egyesült Államok és a 

Szovjetunió 

vetélkedéséről). 

– Információk szerzése a 

családok, gyermekek, 

nők helyzetéről a 

kettéosztott világban 

(pl. Európa nyugati és 

Földrajz: 

Kisebb államok és 

nagyhatalmak gazdasági, 

területi méreteinek 

összevetése. 

 

Vizuális kultúra: 

A korszak jellemző 

képzőművészeti 

alkotások. Köztéri 

szobrok. Modern 

építészet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 1 óra 
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Válsággócok és 

fegyveres konfliktusok a 

hidegháború korában 

(Izrael Állam létrejötte, 

arab-izraeli és vietnami 

háborúk). 

keletei felében és 

Észak-Amerikában). 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Kérdések 

megfogalmazása 

különféle 

eseményekhez 

kapcsolódóan. 

– Egymásnak 

ellentmondó a források 

gyűjtése, elemzése és 

ütköztetése. 

– Érvek gyűjtése azzal a 

kérdéssel 

kapcsolatban, hogy a 

globalizáció közelebb 

hozza vagy eltávolítja-

e az egyes embereket 

egymástól. 

 

Kommunikáció: 

– Önálló gyűjtőmunkán 

alapuló beszámoló (pl. 

a távírótól a 

mobiltelefonig 

címmel). 

 

Tájékozódás térben és 

időben: 

– A NATO országok és 

a Varsói Szerződés 

tagállamainak 

azonosítása a térképen. 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

Játékfilmek (pl. Dror 

Zahavi: Légihíd – Csak 

az ég volt szabad, Adrzej 

Wajda: Hamu és 

gyémánt). 

 

Ének-zene: 

Penderecki: Hirosima 

emlékezete; Britten, 

Ligeti György. 

Értelmező 

kulcsfogalom 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi forrás, tény és 

bizonyíték, interpretáció, történelmi nézőpont. 

 

Tartalmi 

kulcsfogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, társadalmi mobilitás, migráció, 

életmód, város, gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági 

rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági 

kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, 

pénzgazdálkodás, piac, adó, politika, állam, államforma, 

köztársaság, államszervezet, parlamentarizmus, közigazgatás, 

szuverenitás, demokrácia, diktatúra, emberi jog, polgári jog. 

 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: hidegháború, vasfüggöny,jóléti állam, piacgazdaság, 

szuperhatalom. 

Személyek: Truman, Marshall, Hruscsov. 

Topográfia: Szovjetunió, NSZK, NDK, Kína, Észak- és Dél-

Korea, Észak- és Dél-Vietnam, Kuba, Közel-Kelet. 
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Évszámok: 1946 (a fultoni beszéd), 1947 (a párizsi békék), 1949 

(a NATO, az NDK és az NSZK megalakulása), 1953 (Sztálin 

halála), 1955 (a Varsói Szerződés), 1961 (Jurij Gagarin 

űrrepülése, a berlini fal felhúzása). 

 

 

Tematikai egység 

Magyarország a második világháború 

végétől az 1956-os forradalom és 

szabadságharc leveréséig 

Órakeret 

8 óra 

+1 óra 

Össz: 9 

Előzetes tudás 

A bolsevikok hatalomra kerülése Oroszországban. 

Tanácsköztársaság Magyarországon. A kommunista és 

szocialista eszmék. A második világháború következményei 

hazánkban. 

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló megismeri Magyarország szovjet mintára történő 

erőszakos átalakítását, megérti a kommunista diktatúra 

jellegét és lényegét. Értékeli az 1956-ban az idegen 

elnyomás és zsarnokság ellen föllázadt emberek, közösségek 

bátorságát, feladatvállalását, adott esetekben hősiességét, a 

hazafiságra nevelés és a nemzeti öntudat megerősítése 

érdekében. Együtt érez a szabadságharc hőseinek és 

áldozatainak sorsával, szolidáris velük. 

Felismeri, hogy a XX. században a két totalitárius diktatúra 

miképpen és milyen áldozatok árán alakította a világ, és 

benne Magyarország sorsát. Megismeri a kommunista 

diktatúrák embertelenségét, az ebből fakadó elnyomás, az 

alacsony életszínvonal jellegzetességeit, a vasfüggöny 

mögötti bezártság képtelen világát. Ismeretek merít az akkor 

élt emberek visszaemlékezéseiből, valamint a vonatkozó 

múzeumok anyagából is. Véleményt fogalmaz meg, melyet 

képes vitában képviselni. 

 

Témák 
Fejlesztési 

követelmények 
Kapcsolódási pontok 

 

Magyarország 1945–

1948 között. 

 

Kommunista diktatúra: 

Rákosi, a diktátor. 

 

A személyes szabadság 

korlátozása, a 

mindennapi élet az 

ötvenes években. 

Hétköznapok és 

ünnepek. 

Logikai műveletek 

fejlesztése 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Információk, adatok, 

tények gyűjtése, 

értelmezése. (Pl. a 

korszak tanúinak 

meghallgatása, 

jegyzetek készítése.). 

– Az 1956-os események 

nyomon követése több 

szálon. Adatgyűjtés, 

fotók, filmek, a Terror 

Háza Múzeum 

meglátogatása. 

Vitafórum a 

visszaemlékezésekről. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

Illyés Gyula: Egy 

mondat a zsarnokságról; 

Tamás Lajos: Piros a vér 

a pesti utcán; Márai 

Sándor: Mennyből az 

angyal. 

 

Vizuális kultúra: 

Az ötvenes évek 

építészete. Az első 

lakótelepek. A korszak 

jellemző képzőművészeti 

alkotásai. 
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Az 1956-os magyar 

forradalom és 

szabadságharc. 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Történelmi 

személyiségek (pl. 

Rákosi és társai) 

jellemzése. 

– A felszámolt polgári 

életforma és az új 

életkörülményeinek 

összehasonlítása. 

 

Kommunikáció: 

– Saját vélemény 

megfogalmazása a 

Rákosi-diktatúráról. 

 

Tájékozódás térben és 

időben: 

– A magyar 

internálótáborok 

helyének megkeresése 

Magyarország térképén 

(pl. Recsk, Hortobágy). 

– Az 1956. október 23. és 

november 4. közötti 

események kronológiai 

sorrendbe állítása. 

– Magyarország 

vaktérképén az 1956-

ban hazánkra törő 

szovjet csapatok 

útvonalának bejelölése. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

 Játékfilmek (pl. Bacsó 

Péter: A tanú; Goda 

Krisztina: Szabadság, 

szerelem). 

Értelmező 

kulcsfogalom 

Ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, 

interpretáció, történelmi nézőpont. 

 

Tartalmi 

kulcsfogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, felemelkedés, lesüllyedés, 

migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség; 

gazdaság, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági 

szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, 

kereskedelem, politika, állam, államforma, köztársaság, 

államszervezet, közigazgatás, szuverenitás, demokrácia, 

diktatúra, emberi jog, állampolgári jog, vallásüldözés, 

egyházüldözés, vallásszabadság. 

 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: népbíróságok, államosítás, internálás, pártállam, 

ÁVH, kitelepítések, tervgazdaság, kollektivizálás, szövetkezet, 

tömegpropaganda, 

Személyek: Tildy Zoltán, Rákosi Mátyás, Nagy Ferenc, Kovács 

Béla, Mindszenty József, Nagy Imre, Kádár János. 

Topográfia: Debrecen, Recsk, Hortobágy. 
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Évszámok: 1945. november (választások Magyarországon), 1946 

(a második köztársaság és az új forint), 1947 (a kékcédulás 

választások, a párizsi béke), 1956. október 23. (forradalom 

kitörése), 1956. november 4. (a forradalom leverésének kezdete). 
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Tematikai egység 
A két világrendszer versengése, a szovjet 

tömb felbomlása 

Órakeret 

6 óra 

+1 óra 

Össz: 7 

Előzetes tudás 

A háború után kialakuló két világrendszer, a hidegháború 

időszakának kezdete. Integrációs törekvések a politikai és 

gazdasági életben, új katonai szövetségek létrehozása. A 

háború után a nemzetek közötti összefogásnak egyre 

nagyobb a szerepe. 

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló felismeri a kommunista államberendezkedés 

fejlődésképtelenségét, tudatosulnak benne a bukás 

körülményei és következményei. Megismeri a két 

világrendszer vetélkedésének főbb történéseit. Felismeri a 

szovjet típusú országokban végbemenő rendszerváltozás 

lényegi elemeit. 

Képes a korszak főbb eseményeinek feldolgozására internet 

segítségével, korabeli sajtótudósítások és filmhíradók, 

valamint dokumentumfilmek felhasználásával. 

 

Témák 
Fejlesztési 

követelmények 
Kapcsolódási pontok 

 

A gazdaság két útja: 

piacgazdaság és 

tervgazdaság. 

 

Az életmód változása, a 

populáris kultúra 

kialakulása és terjedése a 

világban. 

Öltözködés, divat. 

 

Tudományos és 

technikai forradalom. 

Fegyverkezési verseny 

és űrprogram.  

Felfedezők, feltalálók. 

Önálló ismeretszerző 

képesség fejlesztése 

A nyugati integráció. Az 

enyhülés kezdetei. 

államférfiak. 

 

Az európai szovjet 

típusú rendszer 

összeomlása. 

Birodalmak. 

 

A rendszerváltó Közép-

Kelet-Európa. 

Németország 

egyesülése. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Adatok, képek gyűjtése 

a fegyverkezési és 

űrprogramról. 

– Információk gyűjtése a 

nagyhatalmak politikai 

és gazdasági 

helyzetéről. 

Hasonlóságok és 

különbségek 

felismerése, 

megfogalmazása. 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Problémák 

felismerése, a 

szocialista gazdaság 

egyre jobban 

megmutatkozó 

gyengeségeinek 

elemzése (pl. a 

tervutasításos 

rendszer). 

– Érvek, ellenérvek 

gyűjtése a két rendszer 

(kapitalizmus és 

szocializmus) 

működésének 

értékeléséhez. 

Vitafórum rendezése. 

Földrajz: 

Közép- és Kelet-Európa 

országhatárainak 

változása. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

A XX. század második 

felének filmművészete. 

(Pl. Florian Henckel von 

Donnersmarck: A mások 

élete.) 

 

Informatika: 

Adatok gyűjtése 

interneten jeles 

történelmi személyekről 

(pl. Gorbacsov, 

Szaharov, II. János Pál, 

Reagan), eseményekről 

(pl. a berlini fal 

lebontása). 

 

Ének-zene: 

John Cage. Emerson – 

Lake – Palmer: Egy 

kiállítás képei; John 

Williams: Filmzenék (pl. 

Csillagok háborúja, 

Harry Potter). 
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http://www.port.hu/pls/pe/person.person?i_pers_id=247135&i_topic_id=2&i_city_id=3372&i_county_id=-1
http://www.port.hu/pls/pe/person.person?i_pers_id=247135&i_topic_id=2&i_city_id=3372&i_county_id=-1


 

 

 

A Szovjetunió és 

Jugoszlávia felbomlása. 

– A lényeg kiemelése, a 

kulcselemek 

megértetése 

grafikonok és képek 

alapján. 

 

Kommunikáció: 

 A szocialista és a 

kapitalista rendszer 

bemutatása szóban, 

kiselőadás tartása a 

szocializmusról 

források, 

olvasmányok alapján. 

 

Tájékozódás térben és 

időben: 

 Történelmi térkép és 

mai földrajzi térkép 

együttes használata. 

(Pl. a közép- és kelet-

európai országok 

földrajzi helyzetének 

meghatározása.) 

Értelmező 

kulcsfogalom 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, tény és bizonyíték, 

történelmi nézőpont. 

 

Tartalmi 

kulcsfogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

életmód, város, gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági 

rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági 

kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, politika, állam, 

államforma, köztársaság, államszervezet, parlamentarizmus, 

közigazgatás, szuverenitás, népképviselet, demokrácia, diktatúra, 

emberi jog, polgári jog, vallás, vallásüldözés. 

 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: tervgazdaság, piacgazdaság, beat-korszak, 

olajárrobbanás, atomkatasztrófa, mamutcégek, nemzetközi 

pénzvilág, csúcstechnológia. 

Személyek: Brezsnyev, Kennedy, Reagan, Gorbacsov, II. János 

Pál. 

Topográfia: Ukrajna, Észtország, Lettország, Litvánia, 

Csehország, Szlovákia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, 

Németország, Prága, Csernobil. 

Évszámok: 1962 (a kubai rakétaválság), 1968 (a „prágai tavasz”, 

nyugati diáklázadások), 1989 (a berlini fal lebontása), 1991 (a 

Varsói Szerződés és a KGST felszámolása, a Szovjetunió 

felbomlása), 1991-1999 (a délszláv háború), 1991-2004 

(Jugoszlávia felbomlása), 1993 (Csehszlovákia szétválása, 

Csehország és Szlovákia létrejötte), 1999 (Jugoszlávia NATO 

bombázása). 
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Tematikai egység A Kádár-korszak jellemzői 
Órakeret 

8 óra 

+1 óra 

Össz:9 

Előzetes tudás 

A kétpólusú világ megszűnése, az európai szovjet típusú rendszerek 

összeomlása. A Szovjetunió, a szovjet típusú rendszer története 1917–

1990/1991 között. 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló megismeri az 1956-ot követő kegyetlen megtorlást, tudatosul 

benne a társadalom és a hatalom közötti kényszerű kompromisszum 

eredménye és kártékony volta. 

Képes önálló vélemény alkotására a XX. század közép-kelet-európai 

népeinek történetéről. Megismeri hazánk útját a forradalom utáni 

megtorlástól a kádári időszak, a „legvidámabb barakk” főbb 

eseményein keresztül a rendszerváltozásig. 

A megélt és megírt történelem különbségeinek megfigyelése 

családtörténeti elemek felhasználásával. 

 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok  

Az 1956 utáni kádári 

diktatúra, a megtorlás 

időszaka. 

 

A kádári konszolidáció. Élet 

a „legvidámabb barakkban”. 

 

A pártállam csődje. 

A rendszer megváltoztatása 

kezdetei. 

Szociális kompetencia 

fejlesztése 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Önálló információgyűjtés 

a kádári diktatúra éveiről. 

(Pl. az 1956-os 

forradalom hőseinek 

elítélése; a szövetkezetek 

létrehozása.) 

 

Kritikai gondolkodás:  

 Történelmi folyamat 

elemzése (pl. 

Magyarország útja a 

kommunizmustól 

szocializmus bukásáig). 

 Érvek gyűjtése 

ugyanazon korszak egyik, 

illetve másik történelmi 

szereplője mellett, illetve 

ellen. 

 

Kommunikáció: 

 Beszélgetés a Kádár-

rendszer élő tanúival. 

 

Tájékozódás térben és 

időben: 

 Gazdasági, társadalmi, 

kulturális különbségek a 

magyar és a korabeli 

nyugat-európai 

társadalmak között. 

Vizuális kultúra: 

Dokumentum- és játékfilmek, 

a Mementó Szoborpark. 

Makovecz Imre építészete, 

Erdélyi Miklós művészete. 
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Értelmező 

kulcsfogalom 

Változás és folyamatosság, tény és bizonyíték, interpretáció, történelmi 

nézőpont. 

 

Tartalmi 

kulcsfogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, migráció, 

életmód, város, gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, 

termelés, erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági 

teljesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, politika, állam, 

államforma, köztársaság, államszervezet, parlamentarizmus, közigazgatás, 

szuverenitás, népképviselet, demokrácia, diktatúra, emberi jog, polgári jog, 

vallás. 

 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak:munkásőrség,konszolidáció, népfelkelés,puha diktatúra, 

amnesztia, háztáji, pártállam, szamizdat, demokratikus ellenzék. 

Személyek: Kádár János. 

Topográfia: Salgótarján, Szászhalombatta, Bős-Nagymaros, Monor, 

Lakitelek. 

Évszámok: 1958 (Nagy Imre és vádlott társai kivégzése), 1968 (az új 

gazdasági mechanizmus), 1985 (monori találkozó), 1987 (a lakiteleki 

találkozó), 1989 (Nagy Imre és mártírtársainak újratemetése, a harmadik 

köztársaság kikiáltása). 

 

 

 

Tematikai egység 
Az egységesülő Európa, a globalizáció 

kiteljesedése  

Órakeret 

6 óra 

+1 óra 

Össz:7 

Előzetes tudás 

A XX. század utolsó harmadának legfontosabb technikai 

újításai. A nyugat-európai integráció kezdetei. A szovjet 

tömb felbomlása. Politikai fordulat a rendszerváltó kelet-

európai államokban. 

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló mérlegeli a globalizációs folyamatok előnyeit és 

hátrányait, képes megítélni a történelmi-társadalmi 

kérdéseket, folyamatokat a demokratikus értékek jegyében. 

Belátja a globalizáció és a rendszerváltozás közötti 

összefüggéseket. Kialakul benne a kisebbségek iránti 

megértés, a demokratikus és a környezettudatos 

gondolkodás. Azonosul az egységes Európa gondolatával, 

felkészül a közéletben való tudatos részvételre. 

 

Témák 
Fejlesztési 

követelmények 
Kapcsolódási pontok 

 

Az Európai Unió 

létrejötte és működése. 

Egyezmények, 

szövetségek. 

 

A közelmúlt háborúi, 

válsággócai (Közel-

Kelet, Afganisztán, Irak, 

Irán). 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– A személyes 

tapasztalatokra 

alapozott információk 

gyűjtése (pl. a 

televízió, a 

mobiltelefon, az 

internet) előnyeiről és 

hátrányairól. 

Földrajz: 

Az Európai Unió 

kibővülése és jelenlegi 

működése. 

 

Biológia-egészségtan: 

Az ökológiai változások 

figyelemmel kísérése a 

XXI. század elején. 
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A globális világ 

sajátosságai, globalizáció 

előnyei és hátrányai. 

Történelemformáló 

eszmék. 

Kommunikációs 

képességek fejlesztése 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Környezeti- és 

atomkatasztrófák 

értékelése egy mai 

tizenéves. 

 

Kommunikáció: 

 Önálló vélemény 

megfogalmazása a 

szűkebb és tágabb 

környezetünket 

befolyásoló 

tényezőkről. 

 

Tájékozódás térben és 

időben: 

 A rendszerváltás 

(rendszerváltozás) 

ütemének 

összehasonlítása a 

volt szocialista 

országokban. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

A XXI. század első 

évtizedének 

filmművészete. 

 

Erkölcstan: 

Az ember szerepe, helye 

a gyorsan változó 

világban. 

 

+1 óra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Értelmező 

kulcsfogalom 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, tény és bizonyíték, 

történelmi nézőpont. 

 

Tartalmi 

kulcsfogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

életmód, város, gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági 

rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági 

kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, politika, állam, 

államforma, köztársaság, államszervezet, parlamentarizmus, 

közigazgatás, szuverenitás, népképviselet, demokrácia, diktatúra, 

emberi jog, polgári jog, vallás, vallásüldözés. 

 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: multikulturalizmus, terrorizmus, migráció, , 

integráció, euró, internet, tömegkommunikáció. 

Topográfia: az EU tagállamai. 

Évszámok: 1992 (a maastrichti szerződés aláírása), 1995 (a 

schengeni egyezmény életbe lépése), 2002 (az euró bevezetése), 

2001. szeptember 11. (terrortámadások az Egyesült 

Államokban), 2004 (tíz új tagállam csatlakozik az EU-hoz, 

köztük Magyarország is). 

 

 

 

Tematikai 

egység 

Demokratikus viszonyok megteremtése 

és kiépítése Magyarországon  

Órakeret 

5 óra 

+1 óra 

Össz:6 

Előzetes tudás A Kádár-korszak legfontosabb általános jellemzői. Az 

egypártrendszer működésének alapelvei. A pártállam 

csődjének okai és jelei a Kádár-korszak utolsó éveiben. 
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A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló felismeri a demokratikus átalakulás 

jelentőségét, az ezt tagadó álláspontokat kritikával 

illeti, a következményeket differenciáltan értékeli. 

Megismeri a demokratikus intézményrendszer 

működése fontosságát, erősödik benne a haza iránt 

érzett elkötelezettség érzése. 

Sokoldalúan felkészül a jövendő közéleti szerepekre. 

(Pl. A demokrácia játékszabályainak dramatikus 

módszerrel történő tanulása. A vitakultúra fejlesztése.) 

 

Témák Fejlesztési 

követelmények 

Kapcsolódási 

pontok 

 

A demokratikus 

jogállam 

megteremtése. 

 

Magyarország 

csatlakozása a 

NATO-hoz és az 

Európai Unióhoz. 

 

A gazdasági élet és a 

jogi 

intézményrendszer a 

mai Magyarországon. 

 

A magyarországi 

nemzetiségek és 

etnikai kisebbségek.  

A cigány (roma) 

népesség helyzete. 

 

A határon túli 

magyarság sorsa a 

rendszerváltozást 

követően. 

Kisebbség, 

nemzetiség. 

 

Szociális kompetencia 

fejlesztése 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismerkedés a 

jogállamiság 

intézményrendszerével. 

Következtetések 

levonása, majd azok 

rendszerezése. A napi 

közéletből vett példák 

felsorakoztatása. 

 Tapasztalatok gyűjtése 

a család, a szűkebb és 

tágabb környezet, az 

iskola mindennapi 

életéből. 

 

Kritikai gondolkodás: 

 A határon túl élő 

magyarok sorsának 

megismerése, a valós 

és fiktív elemek 

megkülönböztetése. 

 Történetek, élő tanúk 

visszaemlékezései, 

azok meghallgatása. 

(Pl.a rendszerváltás 

korának aktív szereplői 

és tanúi.). 

 

Kommunikáció: 

 Saját vélemény 

kialakítása a 

rendszerváltás éveinek 

dilemmáiról és 

eseményeiről. 

 A médiumok hírei és a 

környezetben tapasztalt 

Földrajz: 

A Kárpát-medence 

magyarok által lakott 

területeinek 

meghatározása, 

vaktérképre 

rajzolása. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

A családok 

életszínvonalának 

változása a 

rendszerváltást 

követően. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 1 

óra 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 2456 

valóság 

összehasonlítása. 

 

Tájékozódás térben és 

időben: 

 Az erdélyi, kárpátaljai, 

felvidéki és délvidéki 

magyarok 

életviszonyainak 

összehasonlítása 

egymással és a hazai 

viszonyokkal. 

 Jelentősebb határon 

túli magyarlakta 

települések bejelölése 

vaktérképre. 

Értelmező 

kulcsfogalom 

Változás és folyamatosság, tény és bizonyíték, 

interpretáció, történelmi nézőpont. 

 

Tartalmi 

kulcsfogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi 

mobilitás, felemelkedés, lesüllyedés, elit réteg, 

középréteg, alsó réteg, migráció, életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, 

termelés, erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági 

kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, 

pénzgazdálkodás, piac, politika, állam, államforma, 

köztársaság, államszervezet, parlamentarizmus, 

közigazgatás, szuverenitás, népképviselet, demokrácia, 

diktatúra, emberi jog, polgári jog, vallás. 
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Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: privatizáció, rendszerváltás/rendszerváltozás, pluralizmus, 

demokratikus intézményrendszer, jogállam. 

Személyek: Antall József, Göncz Árpád, Horn Gyula, Orbán Viktor, Mádl 

Ferenc. 

Topográfia: Erdély, Kárpátalja, Felvidék, Délvidék, Várvidék 

(Burgenland). 

Évszámok: 1990 (szabad, többpárti választások Magyarországon), 1991 (a 

szovjet csapatok távozása hazánkból), 1999 (csatlakozás a NATO-hoz), 

2004 (Magyarország EU-tag lett). 

 

 

Tematikai egység Társadalmi szabályok 
Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás 
Az emberi együttélésre vonatkozó hétköznapi és iskolai szabályok 

ismerete.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A legfontosabb együttélési szabályok jellemzőinek tudatosítása. 

Különféle típusú társadalmi szabályok értelmezése, a közös és az 

eltérő vonások felismertetése. Annak beláttatása, hogy minden 

közösséget a résztvevők által elfogadott írott és íratlan szabályok 

hoznak létre és tartanak fenn. A saját életre vonatkozó szabályok 

azonosítása. 

Témák Fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

Szokás, hagyomány, illem, 

erkölcs. 

 

A jogi szabályozás 

sajátosságai. 

 

Jogok és kötelességek. 

 

Az alapvető emberi jogok. 

A gyermekek jogai, 

diákjogok. 

 

Egyenlőség és 

egyenlőtlenségek a 

társadalomban. 

 

Tapasztalatszerzés: 

valamilyen hivatalos ügy 

elintézésében. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– A médiából vett példák 

azonosítása az alapvető 

emberi jogok 

érvényesülése, illetve 

megsértése témakörében. 

– Társadalmi 

egyenlőtlenségek és 

egyenlőségek azonosítása 

történelmi példák 

alapján. 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Személyes tapasztalatok 

és korábban tanult 

ismeretek kapcsolása a 

szokás, a hagyomány, az 

illem, az erkölcs és a jog 

fogalmához. 

– Különböző társadalmi 

szabályok 

összehasonlítása és 

tipizálása. 

Hon- és népismeret: 

Magyar népszokások. 

 

Biológia-egészségtan: 

Az élővilággal szembeni 

kötelességeink, és az állatok 

jogai. 

 

Erkölcstan: 

Szabadság és korlátozottság. 

Színesedő társadalmak. A 

társadalmi együttélés közös 

normái. 
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– Jogok és kötelezettségek 

egymáshoz kapcsolása a 

közösségi életben. 

 

Kommunikáció: 

– Érvelés valamilyen 

diákjog érvényesítésének 

szükségessége mellett. 

Kulcsfogalmak Társadalom, norma, szabály, jog, kötelesség. 

Fogalmak 
Szokás, hagyomány, illem, erkölcs, alapvető emberi jog, gyermeki jog, 

hivatal, egyenlőség, társadalmi különbség, társadalmi egyenlőtlenség. 

 

 

Tematikai egység Állampolgári alapismeretek 
Órakeret 

5 óra 

+1 óra 

Össz:6 

Előzetes tudás 
A politikai ideológiák és struktúrák történelmileg kialakult 

alaptípusainak ismerete. 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az állampolgári felelősség kialakítása. A köz- és egyéni 

érdek összeegyeztethetőségének problémái. Napjaink 

legjellemzőbb politikai rendszereinek megismertetése, és az 

ezzel kapcsolatban korábban tanultak fogalmi rendszerezése.  

A modern politikai rendszer működési mechanizmusának 

nagy vonalakban való áttekintése. Az önálló 

véleményalkotás gyakoroltatása egy-egy konkrét politikai 

jelenséggel kapcsolatban.  

 

Témák Fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok  

Államformák (királyság, 

köztársaság). 

 

Politikai rendszerek 

(demokrácia, diktatúra). 

 

A demokratikus állam 

működésének alapelvei 

(hatalommegosztás, 

hatalomgyakorlás és 

társadalmi kontroll). 

 

Állampolgári jogok és 

kötelességek. 

Állampolgári kompetencia 

fejlesztése 

Magyarország politikai 

intézményei 

(államszervezet és 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Az államformákra és 

politikai rendszerekre 

vonatkozó történelmi 

ismeretek bemutatása 

szóban vagy írásban. 

 A magyarországi 

törvényalkotás 

folyamatának 

megértése. 

 A nyilvánosság 

politikai szerepének 

igazolása a médiából 

vett példák 

segítségével. 

 

Kritikai gondolkodás: 

 Vita az állampolgári 

jogok és kötelességek 

viszonyáról, ezek 

Erkölcstan: 

Tágabb 

otthonunk - Európa. A 

média és a valóság. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+1 óra 
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társadalmi 

érdekképviseletek). 

 

A média, mint hatalmi ág. 

A nyilvánosság szerepe a 

közéletben. 

 

Tapasztalatszerzés: 

részvétel a 

diákönkormányzat 

munkájában. 

magyarországi 

érvényesüléséről. 

 A média és a politikai 

hatalom viszonyának 

elemzése konkrét 

példák alapján. 

Kulcsfogalmak 

Állam, politikai rendszer, államforma, királyság, köztársaság, 

hatalom, intézmény, szervezet, kormányzás, demokrácia, 

diktatúra, szélsőséges pártok és mozgalmak, államszervezet, 

hatalommegosztás. 

 

Fogalmak 

Hatalmi ág, érdekképviselet, állampolgári jogok, állampolgári 

kötelességek, közjó, politikai intézmény, média, közélet, 

nyilvánosság. 

 

 

 

Tematikai egység Pénzügyi és gazdasági kultúra 
Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 
A munka világával kapcsolatos ismeretek és személyes tapasztalatok. 

Kamatszámítás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tudatos tervezés és a személyes felelősségvállalás hangsúlyozása. 

Néhány gazdasági-pénzügyi alapfogalom megismertetése. 

A gazdaságról való gondolkodás megalapozása és formálása a 

gazdasági szereplők azonosításán és a saját gazdasági szerepe 

tudatosításán keresztül. 

A gazdaságra vonatkozó korábbi ismeretek rendszerezése. 

Témák Fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

A gazdaság legfontosabb 

szereplői, és kapcsolatuk a 

piacgazdaságban 

(háztartások, vállalatok, 

állam, külföld, piac, pénzügyi 

közvetítők). 

 

A pénz funkciói és formái 

(érme, bankjegy, 

pénzhelyettesítők, 

bankkártyák). Az infláció. 

 

Pénzintézetek és 

tevékenységük (betétgyűjtés, 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 A piacgazdaság 

modelljének megalkotása, 

a szereplők és a piacok 

közötti kapcsolatrendszer 

megértése. 

 Kiselőadások tartása a 

pénztörténet főbb 

korszakairól. 

 Egy külföldi 

osztálykirándulás 

költségvetésének 

elkészítése – a valuták 

közötti váltás 

gyakorlásával együtt. 

Földrajz:  

A gazdaság ágazatai. A 

magyar gazdaság főbb 

működési területei.  

A piac működésének 

alapelvei. A pénz szerepe a 

gazdaságban. Nemzeti és 

közös valuták. Árfolyam, 

valutaváltás. 

 

Matematika:  

Kamatszámítás. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 
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hitelezés, kamat, tőke, 

árfolyam). 

 

Egy diák lehetséges 

gazdasági szerepei (munka, 

fogyasztás, gazdálkodás a 

zsebpénzzel). 

 

Tapasztalatszerzés: internetes 

tájékozódás árfolyamokról és 

befektetési lehetőségekről. 

 

Kritikai gondolkodás: 

 Gazdasági-pénzügyi 

döntések szimulálása 

néhány feltételezett 

gazdasági változás 

tükrében. 

 Nyert, illetve feláldozott 

haszon mérlegelése 

néhány gazdasági 

döntésben. 

Korszerű pénzkezelés. 

Kulcsfogalmak 
Munka, gazdaság, piac, pénz, termelés, fogyasztás. 

Fogalmak 

Piacgazdaság, háztartás, vállalat, belföld, külföld, pénzintézet, pénzügyi 

közvetítő, bankjegy, pénzhelyettesítő, költségvetés, bevétel, kiadás, 

egyenleg, megtakarítás, betét, kötvény, befektetési jegy, hitelfelvétel, 

kamat, árfolyam, infláció. 

 

 

Tematikai egység Háztartás és családi gazdálkodás 
Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 
Személyes tapasztalatok a családi – háztartási gazdálkodással 

kapcsolatban. Kamatszámítás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egyéni felelősség, kezdeményezőképesség és az alkotó munka 

szerepének tudatos felismertetése. 

A pénzkezelés alapvető fogalmainak megértetése a családi gazdálkodás 

legfontosabb kérdéseihez kapcsolódóan. 

Témák Fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

Családi bevételek: 

munkával szerzett 

jövedelmek, nem munkával 

szerzett jövedelmek 

(társadalmi juttatások, 

tulajdonból származó 

jövedelmek, örökség, 

nyeremény, vagyon). 

 

Családi kiadások: 

létszükségleti kiadások 

(élelem, ruházkodás, lakás, 

közüzemi szolgáltatások), 

egyéb kiadások (oktatási-

kulturális, szabadidős és 

rekreációs kiadások). 

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 A családi és a személyes 

szükségletek, illetve 

vágyak számbavétele. 

Ezek rangsorolása és 

szimulációs gyakorlat 

keretében való 

összevetése a reális 

lehetőségekkel. 

 Különféle 

élethelyzetekhez 

kapcsolódó családi 

költségvetések tervezése. 

 Számításokkal 

alátámasztott választás 

minimum két banki 

megtakarítási lehetőség 

közül. 

Földrajz:  

Egy termék árát befolyásoló 

tényezők. Kiadás és bevétel. 

Különböző fizetési módok. A 

fogyasztási szokások 

változásai. 

 

Matematika:  

Diagramok, táblázatok, 

grafikonok – adatleolvasás, 

készítés, értelmezés. Kamatos 

kamat, befektetés és hitel. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

A háztartás és a 

közszolgáltatások. 

Hulladékgazdálkodás. 
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Takarékosság a háztartások 

fogyasztásában és 

vásárlásában 

(energiahasználat, beruházás, 

tudatos vásárlás, 

hulladékkezelés és 

újrahasznosítás). 

 

Családi pénzkezelési 

technikák (megtakarítás és 

befektetés, hiány és hitel, 

bankszámlák, bankkártyák és 

banki műveletek). 

 

Tapasztalatszerzés: látogatás 

egy pénzintézetben, a 

lakossági folyószámlákhoz 

kapcsolódó banki 

tevékenységek megismerése. 

 A háztartási megtakarítási 

lehetőségek 

azonosításának 

gyakorlása szituációs 

játék keretében. 

 Lakossági folyószámla 

adatainak értelmezése. A 

családi bevételek és 

kiadások szerkezetének 

grafikus ábrázolása. 

Kulcsfogalmak Család, szükséglet, munka, tulajdon, jövedelem. 

Fogalmak 

Háztartás, költségvetés, bevétel, kiadás, társadalmi juttatás, tulajdonból 

származó jövedelem, örökség, nyeremény, vagyon, létszükségleti kiadás, 

nem létszükségleti kiadás, beruházás, egyenleg, megtakarítás, befektetés, 

hitel, kamat, bank, bankszámla, bankkártya, banki művelet, lakossági 

folyószámla. 

 

 

Tematikai egység Médiakörnyezet, a média funkciói, a nyilvánosság 
Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás 
Személyes és közvetett kommunikáció megkülönböztetése. 

Minden médiumra kiterjedő, személyes médiahasználati tapasztalatok. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A média, kitüntetetten az audiovizuális média és az internet társadalmi 

szerepének, működési módjának tisztázása, az önálló és kritikus attitűd 

kialakítása, a kritikai médiatudatosság fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Az internet, a televízió, a videojáték (mozi, rádió, újság) 

szerepének meghatározása. A média használata a 

mindennapokban. 

 A különféle médiatartalmak értelmezése, a média funkcióinak 

(megörökítés, tájékoztatás, vélemények befolyásolása, 

jövedelemszerzés, szórakoztatás, gyönyörködtetés, önkifejezés) 

azonosítása. 

 A nyilvánosság jelentésének és jelentőségének meghatározása, 

szerepének tisztázása az egyes korokban és társadalmakban. 

Informatika: 

Tájékozódás néhány 

online szolgáltatás 

céljáról lehetőségéről. 

Az internet 

kommunikációs 

szolgáltatásai (MSN, 

Skype, VoIP, chat, 

blog). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Média, tömegkommunikáció, médiahasználat, funkció, médiaszöveg. 

nyilvánosság.  
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Tematikai egység A médiamodellek és intézmények. 
Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás 

A médiakörnyezet szereplőinek azonosítása: a 

fogyasztók/felhasználók és a médiatartalom-előállítók. 

Információk saját környezet médiahasználati szokásairól. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak megértetése, hogy miért jelenik meg a média közönsége kettős 

szerepben: mint vásárló és mint áru. 

A résztvevő és aktív állampolgári szerep elsajátítása, kritikai 

képességek fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 A médiapiacon az olvasóért, nézőért, felhasználóért folyó 

verseny szereplői, jellemzői és eszközei. 

 A fontosabb médiamodellek (közszolgálati, kereskedelmi, 

közösségi média) és jellemzői, valamint azok 

megkülönböztetése. 

 A médiaintézmények célközönségei (életkor, nem, végzettség, 

kulturális és egzisztenciális héttér, érdeklődés). 

 A közösségi hálózatok funkciói, jellemzői. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

A beszélő és az 

elbeszélő szerep, a 

mindentudó és a 

tárgyilagos elbeszélői 

szerep 

különbözősége, a 

közvetett és a 

közvetlen 

elbeszélésmód 

eltérései. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Közszolgálati média, kereskedelmi média, közösségi média. 

 

 

Tematikai egység 
A média társadalmi szerepe, használata –  

Reklám és hír a hagyományos és az új médiában 

Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás 

A kereskedelmi kommunikáció (reklám) megjelenési helyeinek, 

alapformáinak ismerete. 

A hírgyártáshoz kapcsolódó meghatározó tevékenységek (pl. újságíró, 

fotóriporter) ismerete. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A „naiv fogyasztói” szemlélet átértékelése, az önálló és kritikus attitűd 

kialakítása, a kritikai médiatudatosság fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

– A reklámok a hirdetés és a médiaipar jellemzői. 

– A hírgyártás folyamatának, szereplőinek azonosítása. 

– A hír, a kommentár és a hírérték fogalmának meghatározása. 

– A pártatlanság és korlátai. 

Vizuális kultúra: 

Reklámhordozó 

felületek gyűjtése, 

csoportosítása, 

olvasása, értelmezése 

a reklámkészítő 

szándéka és 
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kifejezésmódja közötti 

összefüggés alapján. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hír, kommentár, hírérték, hírverseny, pártatlanság, hírportál, közösségi 

oldal. 
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A fejlesztés várt 

eredményei akét 

évfolyamos ciklus 

végén 

Az újkori és modernkori egyetemes és magyar történelmi jelenségek, 

események feldolgozásával a jelenben zajló folyamatok előzményeinek 

felismerése, a nemzeti azonosságtudat kialakulása. 

A múltat és a történelmet formáló, alapvető folyamatok, összefüggések 

felismerése (pl. technikai fejlődésének hatásai a társadalomra és a 

gazdaságra) és egyszerű, átélhető erkölcsi tanulságok (pl. társadalmi 

kirekesztés) azonosítása, megítélése. 

Az új- és modernkorban élt emberek, közösségek élet-, gondolkodás- és 

szokásmódjainak azonosítása, a hasonlóságok és különbségek 

felismerése. 

A tanuló ismerje fel, hogy a múltban való tájékozódást segítik a 

kulcsfogalmak és fogalmak, amelyek segítik a történelmi tájékozódás és 

gondolkodás kialakulását, fejlődését. 

Ismerje fel, hogy az utókor a nagy történelmi személyiségek, nemzeti 

hősök cselekedeteit a közösségek érdekében végzett tevékenységek 

szempontjából értékeli, tudjon példát mondani ellentétes értékelésre. 

Ismerje a XIX.-XX. század nagy korszakainak megnevezését, illetve 

egy-egy korszak főbb jelenségeit, jellemzőit, szereplőit, összefüggéseit. 

Ismerje a magyar történelem főbb csomópontjait egészen napjainkig. 

Legyen képes e hosszú történelmi folyamat meghatározó szereplőinek 

azonosítására és egy-egy korszak főbb kérdéseinek felismerésére. 

Ismerje a korszak meghatározó egyetemes és magyar történelmének 

eseményeit, évszámait, történelmi helyszíneit. Legyen képes 

összefüggéseket találni a térben és időben eltérő fontosabb történelmi 

események között, különös tekintettel azokra, melyek a magyarságot 

közvetlenül vagy közvetetten érintik. 

Tudja, hogy az egyes népek és államok a korszakban eltérő társadalmi, 

gazdasági és vallási körülmények között éltek, de a modernkor 

beköszöntével a köztük lévő kapcsolatok széleskörű rendszere épült ki. 

Tudja, hogy Európához köthetők a modern demokratikus viszonyokat 

megalapozó szellemi mozgalmak és dokumentumok. 

Tudja, hogy Magyarország a trianoni békediktátum következtében 

elvesztette területének és lakosságának kétharmadát, és közel ötmillió 

magyar került kisebbségi sorba. Jelenleg közel hárommillió magyar 

nemzetiségű él a szomszédos államokban, akik szintén a magyar nemzet 

tagjainak tekintendők. 

Tudja, hogy a társadalmakban eltérő jogokkal rendelkező és vagyoni 

helyzetű emberek alkotnak rétegeket, csoportokat. 

Tudjon különbséget tenni a demokrácia és a diktatúra között, s tudjon 

azokra példát mondani a feldolgozott történelmi korszakokból és 

napjainkból. 

Ismerje fel a tanuló a hazánkat és a világot fenyegető globális 

veszélyeket, betegségeket, terrorizmust, munkanélküliséget. 

Legyen képes különbséget tenni a történelem különböző típusú forrásai 

között, és legyen képes egy-egy korszakra jellemző képeket, tárgyakat, 

épületeket felismerni. 

Tudja, hogy hol kell a fontos események forrásait kutatni, és legyen 

képes a megismert jelenségeket, eseményeket összehasonlítani. 

Ismerje a híres történelmi személyiségek jellemzéséhez szükséges 

adatokat, eseményeket és kulcsszavakat. 
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Legyen képes a tanuló történelmi ismeretet meríteni és egyszerű 

következtetéseket megfogalmazni hallott és olvasott szövegekből, 

különböző médiumok anyagából. 

Legyen képes információt gyűjteni adott témához könyvtárban és 

múzeumban; olvasmányairól készítsen lényeget kiemelő jegyzetet. 

Legyen képes könyvtári munkával és az internet kritikus használatával 

forrásokat gyűjteni, kiselőadást tartani, illetve érvelni. 

Ismerje fel a sajtó és média szerepét a nyilvánosságban, tudja 

azonosítani a reklám és médiapiac jellegzetességeit. 

Legyen képes szóbeli beszámolót készíteni önálló gyűjtőmunkával 

szerzett ismereteiről, és kiselőadást tartani. 

Legyen képes saját vélemény megfogalmazása mellett mások 

véleményének figyelembe vételére, és tudjon ezekre reflektálni. 

Legyen képes példák segítségével értelmezni az alapvető emberi, 

gyermek- és diákjogokat, valamint a társadalmi szolidaritás különböző 

formáit. 

Legyen képes példák segítségével bemutatni a legfontosabb állampolgári 

jogokat és kötelességeket, tudja értelmezni ezek egymáshoz való 

viszonyát. 

Legyen képes a gazdasági és pénzügyi terület fontosabb szereplőit 

azonosítani, illetve egyszerű családi költségvetést készíteni, és 

mérlegelni a háztartáson belüli megtakarítási lehetőségeket. 

 

IDEGEN NYELV 

8. osztály 

 

Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel 

(KER), a tanulók idegen 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 idegennyelv-oktatás 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 mindennapi nyelvhasználatban, ezért a nyelvtanulásban is fontos szerepet játszanak a 

szövegértelmezési és szövegalkotási stratégiák. A recepció során a nyelvhasználó, illetve a 

nyelvtanuló észleli az írott vagy hallott szöveget, azonosítja mint számára lényegeset, felfogja 

mint nyelvi egységet, és összefüggésében értelmezi. A produkció során megtervezi és szóban 

vagy írásban létrehozza a közlendőjét tartalmazó szöveget. 

A sikeres kommunikáció érdekében a tanulóknak meg kell ismerniük és használniuk kell 

azokat a nyelvi eszközöket, amelyekből, és amelyekkel helyesen megformált, értelmes 

mondanivaló alakítható ki. Tisztában kell lenniük a mondanivaló szerveződésének, 

szerkesztésének elveivel, hogy koherens nyelvi egységgé formálhassák közlendőjüket. 

Ismerniük kell azokat az eszközöket és forgatókönyveket, amelyekkel sikeresen megoldhatók 

a különféle kommunikációs helyzetek. Fel kell ismerniük, hogy minden nyelvi érintkezést 
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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.  

A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg autentikus, 

a feladatvégzés szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a tanulók maguk is 

viszonylag könnyen 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. 

Az idegen 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.  

A nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a NAT hangsúlyozza a tantárgyközi integráció 

jelentőségét. Fontos, hogy a tanulók az idegen nyelv tanulása során építeni tudjanak más 

tantárgyak keretében szerzett ismereteikre és személyes tapasztalataikra is. Ugyanakkor az 

idegen nyelvvel való foglalkozás olyan ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagíthatja a 

tanulókat, amelyeket más tantárgyak keretében is hasznosítani tudnak.  

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.  

A NAT bizonyos képzési szakaszokra meghatározza a minden tanuló számára kötelező 

minimumszinteket, emellett kitér az emelt szintű képzésben részesülő tanulókkal szemben 

támasztott követelményekre is. A közműveltségi elemeket a tantárgy egyedi jellemzői miatt a 

NAT-ban azok a nyelvi szintek és kompetenciák testesítik meg, amelyeket a nemzetközi 

gyakorlatban és az érettségi követelményrendszerben mérceként használt Közös európai 

referenciakeret (KER)határoz meg. A nyelvi kompetenciák komplex fejlesztéséhez az ajánlott 

témakörök kínálnak kontextust. A NAT által az egyes képzési szakaszokra minimumként 

meghatározott nyelvi szintek a következők: 

 

 
4. évfolyam, 

minimumszint 

8. évfolyam, 

minimumszint 

12. évfolyam, 

minimumszint 

Első idegen nyelv 
KER-szintben nem 

megadható 
A2 B1 

Második idegen 

nyelv 
– – A2  

A kerettanterv az elérendő célokat és nyelvi szinteket kétéves képzési szakaszokra bontva 

határozza meg. Ez alól csupán az általános iskola 4. évfolyama kivétel, mert ezen az 

évfolyamon kezdődik a kötelező idegennyelv-oktatás, így a képzési szakasz csak egy tanévet 

ölel fel. 

 

 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam 

Első idegen 

nyelv 

KER-

szintben nem 

megadható 

A1 A2 B1 mínusz B1 
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Második 

idegen nyelv 
– – – A1 A2 

 

Az idegen nyelvi kerettanterv a KER-ben leírt készségek alapján határozza meg a nyelvtanulás 

fejlesztési egységeit, ezek a hallott és olvasott szöveg értése, a szóbeli interakció, az összefüggő 

beszéd és az íráskészség. A KER-ben meghatározott nyelvi szintek és kompetenciák azonban 

nem mechanikusan, hanem a tanulók életkori sajátosságainak tükrében értelmezve kerültek be 

a kerettantervbe.  

Az idegen 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 idegen nyelv tanulásába, és fordítva, 

az idegen 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 idegen nyelv tanulása segíthet abban, hogy tudatosabbá 

váljon az anyanyelv 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, ma már számos lehetőség kínálkozik 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 blogolás 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.  

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. 

Külön táblázat tartalmazza az ajánlott 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. 

A 4–8. évfolyamokra vonatkozó ajánlott 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.  
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A kerettanterv a 4. évfolyam, majd később a kétéves fejlesztési ciklusok végén a fejlesztési 

egységek céljaiból és tartalmából kiindulva határozza meg a fejlesztés várható eredményét, 

kapcsolódva a szakasz végére előírt KER-szinthez (kivéve a 4. évfolyamot).  

Az általános iskola 5–8. évfolyamán az idegennyelv-tanítás szervesen épül az alsó 

tagozaton elért eredményekre. Az elsődleges cél a tanulók idegen nyelvi kommunikatív 

kompetenciájának továbbfejlesztése, érdeklődésük fenntartása a nyelvek tanulása és a más 

nyelveket beszélő emberek és kultúrájuk megismerése iránt. A nyelvvel való játékos és örömteli 

foglalkozás, a kezdeti sikerek és a motiváló tanári visszajelzés ebben a nyelvtanulási 

szakaszban is segítik a tanulókat, hogy megmaradjon ösztönös tudásvágyuk és tanulási kedvük, 

bátran használják a rendelkezésükre álló nyelvi eszközöket, növekedjen önbizalmuk, fejlődjön 

önismeretük és önértékelésük. Mindez elengedhetetlen a nyelvtanulás hosszú távú 

eredményessége szempontjából. 

A tanulók az 5–8. évfolyamon minimálisan heti 3 órában tanulják az idegen nyelvet. A 

fejlesztés várható eredménye a 6. évfolyam végén a KER szerinti A1 szint, a 8. évfolyam végén 

az A2 szint. A középfokú oktatás erre a kimeneti szintre épít.  

 

8. évfolyam 

 

A 7–8. évfolyamon idegen nyelvet tanuló diákok A1 szintű nyelvtudással lépnek be a további 

nyelvtanulási folyamatba. Ez a Közös európai referenciakeret (KER) megfogalmazásában azt 

jelenti, hogy „alapszintű” és ezen belül „minimumszintű” nyelvismerettel rendelkeznek. Az 

előző fejlesztési szakaszokban, elsősorban osztálytermi keretek között, már számos olyan 

helyzetben kipróbálták magukat, amelyekben bizonyos feladatok megoldásához 

elengedhetetlenül szükségük volt a nyelvismeretre. Tisztában vannak azzal, hogy személyes 

boldogulásuk egyik fontos feltétele a használható nyelvtudás. Megismerkedtek különféle 

hallott és olvasott célnyelvi szövegekkel, fejlődött a beszédkészségük, és megtanulták, hogyan 

tudják az írást az idegen nyelv tanulásának szolgálatába állítani és egyszerű formában az 

önkifejezés eszközeként használni. A feldolgozott tartalmak révén bepillantottak egy idegen 

kultúrába, és lehetőségük nyílt azt összevetni a magyarral. A nyelvtanulás során kapott pozitív 

visszajelzések önbizalmat adtak nekik, és néhány alapvető nyelvtanulási stratégia 

elsajátításával megtették az első lépéseket az önálló nyelvtanulóvá válás útján. 

A 7–8. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók idegen nyelvi 

kommunikatív kompetenciájának fejlesztése. Ez továbbra is szoros kölcsönhatásban történik az 

adott életkori szakaszra megfogalmazott nevelési célokkal, és más kulcskompetenciák 

fejlesztésével, elsősorban az anyanyelvi kommunikáció, a szociális kompetencia, az esztétikai-

művészeti tudatosság és kifejezőképesség, valamint a hatékony, önálló tanulás területén. Egyre 

nagyobb szerepet kap a digitális kompetencia. A tanulás tartalmai révén további kapcsolódási 

pontok alakulnak ki a természettudományos és technikai kompetencia, valamint a 

munkaformák révén a kezdeményezőképesség fejlesztésével.  

A nyelvi készségek fejlesztése komplex módon történik, úgy, ahogy azok a valós 

kommunikációs helyzetekben természetes módon összekapcsolódnak. A tanulók egyre több 

autentikus szövegfajtával ismerkednek meg, bővül a szókincsük, szélesedik nyelvtani 

ismereteik köre, egyre magabiztosabban tudják megvalósítani beszédszándékaikat. Amellett, 

hogy az új nyelvtani szerkezetekkel a korábbi fejlesztési szakaszokhoz hasonlóan továbbra is 

kontextusba ágyazva ismerkednek meg, egyre jobban érdeklik őket a nyelvben előforduló 

szabályszerűségek és az anyanyelvükhöz hasonló vagy attól eltérő nyelvtani jelenségek. A 

helyes nyelvhasználatban segítik őket azok a nyelvtani szabályok, amelyeket ők maguk 

fedeznek fel és fogalmaznak meg. Ugyancsak hathatós segítséget jelent számukra, ha 

gyakorlatot szereznek az önértékelés és a társértékelés módszereinek alkalmazásában, sikeres 

próbálkozásaik tudatosításában és hibáik felismerésében, önálló javításában. A helyes 
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nyelvhasználat elsajátításában változatlanul nagy szerepe van a nyelvi input minőségének és 

mennyiségének, valamint a tanulói megnyilatkozások esetében a pozitív tanári visszajelzésnek.  

A korábbi témakörök a 7–8. évfolyamon tovább bővülnek és mélyülnek azáltal, hogy a 

tanulók érdeklődése és igényei szerint új szempontokból kerülnek feldolgozásra. Ezek és az 

újonnan feldolgozásra kerülő témák is összhangban állnak a NAT-ban más műveltségi 

területeinek tartalmaival, és lehetővé teszik a tanulók számára, hogy a nyelv eszközével 

alaposabban, árnyaltabban megismerjék szűkebb és tágabb környezetüket. A nyelvtanulás iránti 

motiváció fenntartása szempontjából meghatározó jelentősége van a témák gondos 

megválasztásának, és annak, hogy a tanulók kívánságára időről-időre olyan témák is 

feldolgozásra kerüljenek, amelyek aktuálisan érdeklik, foglalkoztatják őket. A tanulási kedvet 

fokozza, ha a tanulók változatos munkaformák, értelmes tevékenységek és érdekes, kihívást 

jelentő feladatok keretében fejleszthetik nyelvtudásukat.  

Ebben a fejlesztési szakaszban tovább bővül azoknak a nyelvtanulási stratégiáknak a 

köre, amelyeket a tanulók megismernek és alkalmaznak a nyelvórákon. Ezek fokozatos 

elsajátítása lehetővé teszi számukra, hogy az iskolán kívül is egyre inkább hasznosítsák, 

fejlesszék nyelvtudásukat.  

A fejlesztési szakasz célja, hogy a tanulók a 8. évfolyam végére elérjék a KER szerinti 

A2 szintet. 

 

 

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 

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. 

A fejlesztés tartalma 

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;  
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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, 

tanulótársakkal, célnyelvi országokból érkező személyekkel folytatott rövid párbeszédek, 

tanári beszéd, interaktív feladatok. 

 

 

Fejlesztésiegység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 
A1 nyelvi szint, azaz egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt 

beszédfordulatokkal folytatott kommunikáció. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Egyszerű és közvetlen információcserét igénylő feladatokban 

kommunikáció ismert témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel, 

begyakorolt beszédfordulatokkal; 

kérdésfeltevés kiszámítható, mindennapi helyzetekben, 

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.  

Egyszerű, tényszerű információk megszerzése és továbbadása. 

Vélemény, gondolat, érzés kifejezése, illetve ezekre való rákérdezés egyszerű nyelvi 

eszközökkel. 

Ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez vagy osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó, 

egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdések feltevése, kérések, felszólítások 

megfogalmazása, illetve az azokra történő válaszadás. 

Részvétel ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó rövid párbeszédben, 

beszélgetésben.  

A célnyelv tudatos használata a tanórai tevékenységek során, spontán kommunikálás 

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

Lehetőség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgásban való részvétel, spontán kommunikálás 

célnyelvi beszélőkkel.  
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Beszélgetés során meg nem értés esetén ismétlés, magyarázat kérése, visszakérdezés 

alkalmazása, illetve szükség esetén a saját mondanivaló átfogalmazása, egyszerűsítése, 

pontosítása a kommunikáció fenntartása érdekében. 

Néhány egyszerű, a beszélgetés strukturálása szempontjából fontos elem megismerése és 

alkalmazása (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, 

felszólítások, kérések, információ hiányán, illetve különbözőségén, véleménykülönbségen 

alapuló szövegek, spontán megnyilvánulások. 

 

 

Fejlesztésiegység Összefüggő beszéd 

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

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Rövid, de egyre bővülő szókincs, egyszerű beszédfordulatok 

alkalmazásával, összefüggő beszéd saját magáról és közvetlen 

környezetéről;  

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. 

A fejlesztés tartalma 

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi elemekkel megfogalmazott szöveg elmondása 

ismert témákról, felkészülés után. 

Történet elmesélése, élménybeszámoló, előre megírt szerep eljátszása egyszerű nyelvtani 

szerkezetekkel, mondatfajtákkal. 

Minta alapján összefüggő szöveg alkotása; szavak, szócsoportok, cselekvéssorok 

összekapcsolása 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 

normához közelítő kiejtés gyakorlása. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid történetek, élménybeszámolók, szerepek, leírások (pl. képleírás, tanulói munka 

bemutatása), előadás, prezentáció, témakifejtés. 
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Fejlesztésiegység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 
A1 nyelvi szint, azaz közös feldolgozást követően egyszerű olvasott 

szövegek lényegének, tartalmának megértése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az ismerős témákról szóló rövid szövegek megértése;  

az alapvető információk megtalálása az egyszerű, hétköznapi 

szövegekben; 

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, 

képregények, egyszerű üzenetek, képeslapok, feliratok, étlap, menetrend, egyszerű biztonsági 

előírások, magánlevelek. 

 

 

Fejlesztésiegység 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 

interakciókban; 

gondolatok kifejezése egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt 

mondatsorokban; 

a nyelvismeret kreatívan alkalmazása egyszerű szövegek írására az 

őt érdeklő, ismert témákról; 
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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. 

 

 

Ajánlott témakörök 

 

Az 5–6. évfolyamon megismert témakörök a tanulók életkorának megfelelően új szempontból, 

magasabb nyelvi szinten újra feldolgozhatók és bővíthetők, ezért az új témák mellett ezek is 

szerepelnek a táblázatban. 

 

 

Heti 

óraszám 

Éves óraszám  

(3,5x36=126) 

90% 10% 

3,5 113 13 

 

Ajánlott témakörök Kapcsolódási pontok Óraszám 

90% 10% 

Család  

Én és a családom. 

Családi ünnepek. 

Nagyszüleim világa. 

Családfa. 

Erkölcstan: társas kapcsolatok: 

család, otthon; az ember az 

időben: gyermekkor, felnőttkor, 

öregkor. 

 

Hon- és népismeret: családunk 

története 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

családi munkamegosztás. 

7 1 
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Otthon  

Otthonom, szűkebb 

környezetem. 

Lakóhelyiségek, bútorok, 

berendezési tárgyak. 

Lakóhelyem, tágabb 

környezetem. 

Otthonok a célnyelvi országban 

és a nagyvilágban. 

Otthontalanok. 

Matematika: tájékozódás a 

térben. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: család 

és lakóhely. 

 

Hon- és népismeret: az én 

városom, falum. 

8  

Étkezés 

Napi étkezések. 

Receptek, főzés, sütés, 

főzőműsorok. 

Étkezési szokások a célnyelvi 

kultúrában és a nagyvilágban. 

Tipikus angol és magyar 

ételreceptek. 

Biológia-egészségtan: 

táplálkozás. 

 

Kémia: egészséges táplálkozás: a 

zsírok és cukrok szerepe. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

családi munkamegosztás. 

 

Matematika: halmazok, 

diagramok készítése, 

értelmezése, táblázatok olvasása. 

6 1 

Idő, időjárás 

Évszakok és hónapok. 

A hét napjai és a napszakok. 

Időjárás. 

Természeti katasztrófák. 

Környezetszennyezés és a 

természeti katasztrófák 

kapcsolata. 

Földrajz: éghajlat és lakóhelyek; 

időjárási, éghajlati elemek. 

 

Fizika: természeti katasztrófák. 

6 2 

Öltözködés 

Ruhadarabok.  

Kedvenc ruháim. 

Divat világa. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

öltözködés, divat. 

 

Erkölcstan: szokások, társadalmi 

szabályok. 

5  

Sport 

Testrészek és mozgás. 

Kedvenc sportom. 

Sportok, sportfelszerelések. 

Extrém sportok. 

Biológia-egészségtan: az ember 

megismerése és egészsége. 

 

Testnevelés és sport: mozgásos 

játékok, sportversenyek, 

szabályok. 

6  

Iskola, barátok 

Iskolám, osztálytermünk. 

Tantárgyaim, tanáraim. 

Osztálytársaim, barátaim. 

Iskolai élet más országokban. 

Erkölcstan: társas kapcsolatok: 

barátság, szeretet, tisztelet, 

egymás segítése. 

7 1 
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Az angliai iskolarendszer 

története. 

Szabadidő, szórakozás 

Szabadidős tevékenységek, 

kedvenc időtöltésem. 

Internet, interaktív játékok. 

Mozi, színház, zenehallgatás, 

kiállítások. 

Közös időtöltés barátokkal. 

Szabadidős tevékenységek 

Angliában. 

Testnevelés és sport: sportok. 

 

Ének–zene: zenehallgatás. 

 

Dráma és tánc: színház, 

előadások. 

 

Vizuális kultúra: múzeumok, 

kiállítások. 

 

Informatika: Az információs 

technológián alapuló 

kommunikációs formák, 

médiainformatika. 

6 1 

Természet, állatok 

Kisállatok, felelős állattartás. 

Kontinensek, tájegységek. 

Hazánk és más országok, más 

kontinensek élővilága. 

 

Biológia-egészségtan: a 

természetföldrajzi környezet és 

az élővilág összefüggései. 

 

Földrajz: földrészek és óceánok, 

felszínformák, hazánk természeti 

adottságai; Európán kívüli 

kontinensek, tájak, országok. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

hobbiállatok gondozása. 

5  

Ünnepek és szokások 

Ünnepek itthon és a 

nagyvilágban. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

hétköznapok, ünnepek. 

 

Hon- és népismeret: találkozás a 

múlttal: ünnepeink eredete és 

szokásrendje. 

6  

Város, bevásárlás 

Városok, települések, falvak. 

Épületek, utcák. 

Vásárlás. 

Látnivalók, nevezetességek a 

lakóhelyemen. 

Híres városok és 

nevezetességeik. 

Hazánk és Anglia híres városai, 

nevezetességei. 

Matematika: tájékozódás a 

térben, térbeli alakzatok. 

 

Földrajz: országok, városok. 

 

Hon- és népismeret: az én 

városom, falum, a hazai táj, a 

világörökség elemei. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

közlekedés, vásárlás. 

7 1 

Utazás, pihenés 

Vakáció, nyaralás. 

Táborok, osztálykirándulás. 

Földrajz: tájékozódás a földrajzi 

térben, Európa, Európán kívüli 

kontinensek, tájak, országok. 

4 1 
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Utazás belföldön és külföldön. 

Utazás Angliába. 

 

Biológia-egészségtan: az erdők 

világa. 

 

Hon- és népismeret: az én 

városom, falum, a hazai táj, a 

világörökség elemei. 

Fantázia és valóság 

Kedvenc olvasmányaim, 

könyveim. 

Képzeletem világa. 

Szituációs játékok. 

Dráma és tánc: dramatikus 

játékok. 

 

Vizuális kultúra: képzeletem 

világa. 

4 1 

Zene, művészetek 

Film- és színházi élményeim. 

Kiállítások, rendezvények, 

koncertek.  

Zenei világnap. 

Daltanulás. 

Ének–zene: zenehallgatás. 

 

Dráma és tánc: színház, 

előadások. 

 

Vizuális kultúra: múzeumok, 

kiállítások. 

4 1 

Környezetünk védelme 

Veszélyeztetett állat- és 

növényvilág. 

Nevezetes napok: Fák és 

madarak Napja, a Víz 

Világnapja, a Duna Napja. 

Szelektív hulladékgyűjtés. 

Környezettudatos viselkedés. 

 

Biológia-egészségtan: környezeti 

rendszerek állapota, védelme, 

fenntarthatósága. 

 

Fizika: energiatermelési 

eljárások. 

 

Földrajz: globális problémák, 

fenntarthatóság, védett hazai és 

nemzetközi természeti értékek 

példái. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

tudatos vásárlás, egészséges 

életmód. 

6  

Egészséges életmód 

A helyes táplálkozás. 

Betegségek és megelőzésük. 

Biológia-egészségtan: 

betegségek megelőzése. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

egészséges életmód. 

4  

Felfedezések 

Nagy földrajzi felfedezések. 

Híres felfedezők és életútjuk. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

felfedezők és feltalálók. 

 

Hon- és népismeret: a magyar 

tudomány és kultúra eredményei 

a világban. 

5  
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Tudomány, technika 

Feltalálók és találmányok. 

Híres feltalálók és életútjuk. 

A jövő technikai vívmányai. 

Biológia-egészségtan: 

tudománytörténet. 

 

Hon- és népismeret: a magyar 

tudomány és kultúra eredményei 

a világban. 

4  

Múltunk és jövőnk 

Az én jövőm. 

Iskolám múltja, jelene. 

A jövő iskolája. 

Lakóhelyem régen és most. 

Anglia régen és most. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

különböző korszakok, globális 

problémák. 

 

Hon- és népismeret: Az én 

világom. Találkozás a múlttal. 

 

Földrajz: településtípusok; 

környezettudatosság, 

környezetvédelem. 

 

Erkölcstan: a munka világa. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

pályaorientáció: szakmák, 

foglalkozások. 

5 1 

Média, kommunikáció 

Infokommunikációs eszközök a 

mindennapokban. 

A média szerepe a 

hétköznapokban. 

Testbeszéd. 

Kommunikáció az állatvilágban. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

hírközlés. A média és a 

nyilvánosság szerepe. 

 

Biológia-egészségtan: 

kommunikáció az állatvilágban. 

 

Informatika: az információs 

technológián alapuló 

kommunikációs formák, 

médiainformatika. 

5 1 

Földünk és a világűr 

Utazások az űrben. 

Legújabb felfedezések az űrben. 

Földrajz: égitestek. 

 

Fizika: a naprendszer 

objektumai, a világűr 

megismerésének eszközei. 

 

Matematika: tájékozódás a 

térben. 

3 1 
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A fejlesztés várt 

eredményei 

aciklus végén 

A2 szintű nyelvtudás: 

A tanuló egyszerű hangzó szövegekből kiszűri a lényeget és néhány 

konkrét információt. 

Válaszol a hozzá intézett kérdésekre, sikeresen vesz részt rövid 

beszélgetésekben. 

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazva 

történetet mesél el, valamint leírást ad saját magáról és közvetlen 

környezetéről. 

Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, különböző típusú, egyszerű 

írott szövegekben megtalálja a fontos információkat. 

Összefüggő mondatokat, rövid szöveget ír hétköznapi, őt érintő témákról. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

 

 Kezdeményezés és válasz 

 

Megszólítás Excuse me. Pardon? 

Köszönés How do you do?  

Good morning. 

Hello Tom. 

Hello, how are you? 

Hi! 

How do you do?  

Good morning. 

Hello Mary. 

Very well, thank you. And how 

about you? 

Hi! 

Elköszönés 

 

 

 

 

Goodbye. 

Bye-bye! 

Good night. 

Take care. 

Goodbye. 

Bye! 

 

Good night. 

Thanks. Bye! 

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. 

Don’t mention it. 
Fen
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Bemutatkozás, 

bemutatás 

My name is… 

May I/Can I/ Let me introduce 

myself. 

May I/Can/ Let me introduce 

you to Rosy? 

Hello. 

Hi! 

Pleased to meet you. Nice to 

meet you. 

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. 

Gratulációk, 

jókívánságok és arra 

reagálás 

Happy Christmas/New 

year/Birthday! 

Many happy returns (of the day) 

Congratulations! 

Happy Christmas /New Year/ 

Birthday! 

Thank you. 

Thank you, the same to you. 

Telefon felvétele Chichester, five oh two double 

one eight. 

Hello, this is Mary Brown 

speaking. 

Telefonon 

bemutatkozás 

Hello, this is Mary Smith 

speaking 

 

Megszólítás személyes 

levélben 

Dear John,  

Elbúcsúzás személyes 

levélben 

Best wishes, 

Love (from), 

 

Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Öröm, sajnálkozás, 

bánat 

Are you happy about that? 

 

 

 

What do you think of that? 

 

How do you feel about that? 

Great! 

I’m so glad /very happy. 

I’m glad to hear that. 

I’m so pleased that… 

Good for you. 

Congratulations. 

I feel so happy for… 

 

I’m sorry to hear that. 

What a pity. 

Oh, no! 

Oh, dear! 

I feel so sorry for… 

Elégedettség, 

elégedetlenség, 

bosszúság 

What do you think of…? 

Are you pleased with…? 

Are you happy with…? 

Are you satisfied with…? 

That’s fine/nice/not bad. 

That was fine/good/ nice  

I’m quite satisfied with… 

I’m quite happy with… 

I’m quite pleased with… 

 

It’s not good enough. 

That wasn’t very good. 

Csodálkozás Jane has lost her money. 

Tom is twenty. 

This is a book for you.  

How come? 

Is he? 

What a surprise! 
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Remény What are you hoping for? 

What are you looking forward 

to? 

I am looking forward to… 

I hope you’ll have time to 

join me for dinner. 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Véleménykérés, és arra 

reagálás 

What do you think? How do you like 

it? 

I think it is rather 

strange. I like it. 

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 Greek food? 

What do you think of my boyfriend? 

I think it’s great. I don’t 

like it. 

He looks nice. 

Akarat, kívánság: Would you like a bisquit? I’d like an ice-cream, 

please. 

Képesség 

 

Can you speak French? 

Are you able to ride a horse? 

I can understand 

French. 

I am unable to ride a 

horse. 

Szükségesség Is that necessarily so? Do I have 

to...? Is it a must? For sure? 

 

People must sleep 

sometimes. 

Lehetőség It may rain.   

She might be late. 

 

Ígéret Will you come and meet me at the 

station? 

Don’t worry, I will. 

I promise to be there at 

five. 

Szándék, kívánság What would you like to do? 

Would you like to have a rest? 

I’d like to see that film 

I’d rather not go out 

tonight. 

Dicséret, kritika It’s great. It’s a good idea. It’s boring. 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

 

Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása 

What is it? 

What’s it in English? 

What is his house like? 

It’s…/ That’s…/ It’s a 

kind of…/It’s used for… 

It’s big and 

comfortable. 

Információkérés, -adás 

 

Are you all right? 

When are the guests coming? 

Yes, I am. 

At 6 p.m. 

Tudás, nemtudás Where is she? I have no idea. 

Egymást követő 

események leírása 

What happened? 

 

First she finished lunch, 

then she phoned her 

friend and finally they 

all met at the cinema. 
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Bizonyosság, 

bizonytalanság 

Do you think they will come? 

 

How old do you think she is? 

They will probably 

come. They might come, 

or they might not come. 

She can’t be very old. 

She must be 25. 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

 

Kérés és arra reagálás Can you give me a pen? 

 

Yes, sure. Yes, of course.  

I’m afraid I can’t. 

Javaslat és arra 

reagálás 

Let’s go to the cinema tonight. Good idea. 

Meghívás és arra 

reagálás 

Are you free on Tuesday? 

Let’s meet on Sunday. 

Yes, I am. 

Good idea. 

Kínálás és arra 

reagálás 

Have an orange.  

Here you are. 

Yes, please. No, thank 

you. 

Thank you. 

Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

 

Megértés biztosítása Visszakérdezés, ismétléskérés Did you say the castle? 

Sorry, where does she 

live? 

Sorry, what did you say 

his name was? 

 Nem értés, magyarázatkérés, 

magyarázat értés ellenőrzése 

Sorry, I don’t understand. 

Could you understand? 

Am I making myself clear? 

Sorry, what does that 

mean? 

 Betűzés kérése, betűzés Can you spell it for me? It 

spells… 

 Felkérés hangosabb, lassúbb 

beszédre 

Could you speak a little 

more slowly, please? 

Sorry, that was a bit too 

fast. 

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése 

   

 Jelenidejűség Present Simple  

 

When do you get up? I don’t 

drink milk. 

  Present Continuous 

 

Why is she crying? I’m not 

listening. I’m leaving. 

 

  Presen Perfect Simple Have you done your room? 

I haven’t finished it yet. 
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 Múltidejűség Past Simple 

 

And then she kissed me. Why 

didn’t you come yesterday? 

 

 Jövőidejűség Going to  

 

What are you going to do on 

Saturday? 

 

  Future with Will When will you be fourteen? 

 

    

Birtoklás 

kifejezése 

 Past forms of have I didn’t have many friends at 

school. 

 

  Have with will At the age of 25 I will have a 

car. 

  Possessive adj. My, your, his/her/its, our, their 

dog  

  Genitive ’s 

 

Kate’s brother 

Whose? 

  Possessive pronouns Mine, yours, his 

Térbeli 

viszonyok 

Irányok, 

helymeghatározá

s  

Prepositions, 

Prepositional 

Phrases, Adverbs 

Here, there, on the left, on the 

right, in, on, under, opposite, 

next to, between, … 

Időbeli 

viszonyok 

   

 Gyakoriság How often? 

 

Always, often, sometimes, 

never, once/twice a week, 

every day. 

 Időpont When? 

What time? 

What’s the time? 

 

Now, 

Yesterday, last week, two years 

ago,  

Tomorrow, next week 

In 1997, in July, at 5 o’clock, 

on Monday 

It’s eight.  

It’s quarter to eight. 

 Időtartam How long? (Past 

simple) 

How long were you in Spain? 

For one month. 

  Already, yet, just I havealready read it.  He has 

not finished yet.  

She has just entered the rrom.  

Mennyiségi 

viszonyok 

 Singulars and plurals 

Regular and irregular 

plurals 

Boys, girls, 

Children, people, men, women 

… 

  Cardinal numbers 1-

100- 

 

  Ordinal numbers  first, second… 
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  Countable nouns 

 

Uncountable nouns 

How many CDs have you got? 

I’ve got a lot of/few CDs. 

How much money have you 

got? 

I’ve got a lot of/little money. 

A cup of tea, a piece of 

chocolate 

   all, both, none, neither, every, 

each 

There were 3 apples on the 

plate. Each tasted good. 

Minőségi 

viszonyok 

Hasonlítás 

 

 

 

 

 

 

Comparative and 

superlative of short 

adjectives 

 

 

Irregular comparative 

and superlative forms 

of adjectives 

Tom’s younger than Sue. Mary 

is the prettiest girl.  

She is the most intelligent of 

all. 

I’m as tall as you.  

Good/bad (better, worse) 

What’s it like? What colour is 

it?  

What does it 

look/sound/taste/feel like? 

Modalitás Képesség 

Engedélykérés 

Can (ability) 

Can/could/may 

expressing permission 

I can swim. 

Can/could/may I join you, 

 Tanácsadás Should/shouldn’t You should ask her. 

 Kötelezettség Have to (Past) Did you have to be there? 

 Tiltás Mustn’t You mustn’t smoke here. 

Logikai 

viszonyok 

 Linking words And/or/but/because 

 Feltételesség conditional We’ll stay at home if it rains. 

Szövegösszetart

ó 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 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… 

Me, him, them… 

 

This, that, these, those 

 

Somebody, anybody, nobody, 

everybody 

Függő beszéd Jelen időben Reported speech with 

present reporting verb  

He says he is tired. 

I don’t know where he lives. 

Tell him to stop it. 
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8. osztály NÉMET NYELV 

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 

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. 

A fejlesztés tartalma 

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.  
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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, 

tanulótársakkal, célnyelvi országokból érkező személyekkel folytatott rövid párbeszédek, 

tanári beszéd, interaktív feladatok. 

Fejlesztésiegység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 
A1 nyelvi szint, azaz egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt 

beszédfordulatokkal folytatott kommunikáció. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Egyszerű és közvetlen információcserét igénylő feladatokban 

kommunikáció ismert témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel, 

begyakorolt beszédfordulatokkal; 

kérdésfeltevés kiszámítható, mindennapi helyzetekben, 

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.  

Egyszerű, tényszerű információk megszerzése és továbbadása. 

Vélemény, gondolat, érzés kifejezése, illetve ezekre való rákérdezés egyszerű nyelvi 

eszközökkel. 

Ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez vagy osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó, 

egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdések feltevése, kérések, felszólítások 

megfogalmazása, illetve az azokra történő válaszadás. 

Részvétel ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó rövid párbeszédben, 

beszélgetésben.  

A célnyelv tudatos használata a tanórai tevékenységek során, spontán kommunikálás 

strukturált, 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 

alkalmazása, illetve szükség esetén a saját mondanivaló átfogalmazása, egyszerűsítése, 

pontosítása a kommunikáció fenntartása érdekében. 

Néhány egyszerű, a beszélgetés strukturálása szempontjából fontos elem megismerése és 

alkalmazása (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, 

felszólítások, kérések, információ hiányán, illetve különbözőségén, véleménykülönbségen 

alapuló szövegek, spontán megnyilvánulások. 
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Fejlesztésiegység Összefüggő beszéd 

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

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Rövid, de egyre bővülő szókincs, egyszerű beszédfordulatok 

alkalmazásával, összefüggő beszéd saját magáról és közvetlen 

környezetéről;  

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. 

A fejlesztés tartalma 

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi elemekkel megfogalmazott szöveg elmondása 

ismert témákról, felkészülés után. 

Történet elmesélése, élménybeszámoló, előre megírt szerep eljátszása egyszerű nyelvtani 

szerkezetekkel, mondatfajtákkal. 

Minta alapján összefüggő szöveg alkotása; szavak, szócsoportok, cselekvéssorok 

összekapcsolása 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 

normához közelítő kiejtés gyakorlása. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid történetek, élménybeszámolók, szerepek, leírások (pl. képleírás, tanulói munka 

bemutatása), előadás, prezentáció, témakifejtés. 

 

 

 

 

Fejlesztésiegység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 
A1 nyelvi szint, azaz közös feldolgozást követően egyszerű olvasott 

szövegek lényegének, tartalmának megértése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az ismerős témákról szóló rövid szövegek megértése;  

az alapvető információk megtalálása az egyszerű, hétköznapi 

szövegekben; 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 

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, 

képregények, egyszerű üzenetek, képeslapok, feliratok, étlap, menetrend, egyszerű biztonsági 

előírások, magánlevelek. 

 

 

Fejlesztésiegység 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 

interakciókban; 

gondolatok kifejezése egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt 

mondatsorokban; 

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). 
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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. 

 

Ajánlott témakörök 

 

Ajánlott témakörök Kapcsolódási pontok Óraszám 

Család  

Családtagok bemutatása, 

családfa. 

Családi események, közös 

programok. 

Napi időbeosztás. 

Nagyszüleim világa. 

Erkölcstan: társas kapcsolatok: 

család, otthon; az ember az 

időben: gyermekkor, felnőttkor, 

öregkor. 

 

Hon- és népismeret: családunk 

története 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

családi munkamegosztás. 

4 óra 

Otthon  

Otthonom, szűkebb 

környezetem. 

Lakóhelyiségek, bútorok, 

berendezési tárgyak. 

Lakóhelyem, tágabb 

környezetem. 

Otthonok a célnyelvi országban 

és a nagyvilágban. 

Otthontalanok. 

Matematika: tájékozódás a 

térben. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: család 

és lakóhely. 

 

Hon- és népismeret: az én 

városom, falum. 

5 óra 

Étkezés 

Napi étkezések. 

Kedvenc ételeim, italaim. 

Egészséges táplálkozás. 

Receptek, főzés, sütés, 

főzőműsorok. 

Étkezési szokások a célnyelvi 

kultúrában és a nagyvilágban.  

Német specialitások. 

Biológia-egészségtan: 

táplálkozás. 

 

Kémia: egészséges táplálkozás: a 

zsírok és cukrok szerepe. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

családi munkamegosztás. 

Matematika: halmazok, 

diagramok készítése, 

értelmezése, táblázatok olvasása. 

5 óra 

Idő, időjárás 

Időjárás. 

Időjárási rekordok. 

Földrajz: éghajlat és lakóhelyek; 

időjárási, éghajlati elemek. 

 

5 óra 
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Időjárási jelenségek. 

Természeti katasztrófák. 

Fizika: természeti katasztrófák. 

Öltözködés 

Ruhadarabok.  

Kedvenc ruháim. 

Divat világa. 

Ruhavásárlás. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

öltözködés, divat. 

 

Erkölcstan: szokások, társadalmi 

szabályok. 

5 óra 

Sport 

Testrészek és mozgás. 

Sportok, sportfelszerelések. 

Extrém sportok. Sportrekordok. 

Sportversenyek, olimpia. 

Biológia-egészségtan: az ember 

megismerése és egészsége. 

 

Testnevelés és sport: mozgásos 

játékok, sportversenyek, 

szabályok. 

5 óra 

Iskola, barátok 

Iskolám, osztálytermünk. 

Tantárgyaim, tanáraim. 

Osztálytársaim, barátaim. 

Tanórán kívüli közös 

programjaink. 

Iskolai élet más országokban. 

Erkölcstan: társas kapcsolatok: 

barátság, szeretet, tisztelet, 

egymás segítése. 

6 óra 

Szabadidő, szórakozás 

Szabadidős tevékenységek, 

kedvenc időtöltésem. 

Internet, interaktív játékok. 

Mozi, színház, zenehallgatás, 

kiállítások. 

Közös időtöltés barátokkal. 

Kirándulás, túra tervezése. 

Testnevelés és sport: sportok. 

 

Ének–zene: zenehallgatás. 

Dráma és tánc: színház, 

előadások. 

Vizuális kultúra: múzeumok, 

kiállítások. 

Informatika: Az információs 

technológián alapuló 

kommunikációs formák, 

médiainformatika. 

5 óra 

Természet, állatok 

Kedvenc állataim. 

Kisállatok, felelős állattartás. 

Kontinensek, tájegységek. 

Hazánk és más országok, más 

kontinensek élővilága. 

Biológia-egészségtan: a 

természetföldrajzi környezet és 

az élővilág összefüggései. 

 

Földrajz: földrészek és óceánok, 

felszínformák, hazánk természeti 

adottságai; Európán kívüli 

kontinensek, tájak, országok. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

hobbiállatok gondozása. 

4 óra 

Ünnepek és szokások 

Az én ünnepeim.  

Ünnepek itthon és a 

nagyvilágban. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

hétköznapok, ünnepek. 

 

4 óra 
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Hon- és népismeret: találkozás a 

múlttal: ünnepeink eredete és 

szokásrendje. 

Város, bevásárlás 

Városok, települések, falvak. 

Épületek, utcák. 

Tájékozódás, útbaigazítás. 

Üzletek, bevásárlóközpontok, 

piac. 

Látnivalók, nevezetességek a 

lakóhelyemen. 

Híres városok és 

nevezetességeik. 

Matematika: tájékozódás a 

térben, térbeli alakzatok. 

 

Földrajz: országok, városok. 

 

Hon- és népismeret: az én 

városom, falum, a hazai táj, a 

világörökség elemei. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

közlekedés, vásárlás. 

6 óra 

Utazás, pihenés 

Vakáció, nyaralás. 

Táborok, osztálykirándulás. 

Közlekedési eszközök. 

Utazás belföldön és külföldön. 

Utazási előkészületek. 

Földrajz: tájékozódás a földrajzi 

térben, Európa, Európán kívüli 

kontinensek, tájak, országok. 

 

Biológia-egészségtan: az erdők 

világa. 

 

Hon- és népismeret: az én 

városom, falum, a hazai táj, a 

világörökség elemei. 

6 óra 

Fantázia és valóság 

Kedvenc olvasmányaim, 

könyveim. 

Képzeletem világa. 

Utazás a jövőbe. 

Dráma és tánc: dramatikus 

játékok. 

 

Vizuális kultúra: képzeletem 

világa. 

5 óra 

Zene, művészetek 

Kedvenc zeném, együttesem. 

Film- és színházi élményeim. 

Kedvenc múzeumom. 

Kiállítások, rendezvények, 

koncertek.  

Zenei világnap. 

Ének–zene: zenehallgatás. 

 

Dráma és tánc: színház, 

előadások. 

 

Vizuális kultúra: múzeumok, 

kiállítások. 

5 óra 

Környezetünk védelme 

Veszélyeztetett állat- és 

növényvilág. 

Nevezetes napok: Fák és 

madarak Napja, a Víz 

Világnapja, a Duna Napja. 

Szelektív hulladékgyűjtés. 

Környezettudatos viselkedés. 

Biológia-egészségtan: 

környezeti rendszerek állapota, 

védelme, fenntarthatósága. 

 

Fizika: energiatermelési 

eljárások. 

Földrajz: globális problémák, 

fenntarthatóság, védett hazai és 

nemzetközi természeti értékek 

példái. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

tudatos vásárlás, egészséges 

életmód. 

5 óra 
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Egészséges életmód 

A rendszeres testedzés. 

A helyes táplálkozás. 

Betegségek és megelőzésük. 

Biológia-egészségtan: 

betegségek megelőzése. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

egészséges életmód. 

5 óra 

Felfedezések 

Nagy földrajzi felfedezések. 

Híres felfedezők és életútjuk. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

felfedezők és feltalálók. 

 

Hon- és népismeret: a magyar 

tudomány és kultúra eredményei 

a világban. 

5 óra 

Tudomány, technika 

Feltalálók és találmányok. 

Híres feltalálók és életútjuk. 

A jövő technikai vívmányai. 

Biológia-egészségtan: 

tudománytörténet. 

Hon- és népismeret: a magyar 

tudomány és kultúra eredményei 

a világban. 

5 óra 

Múltunk és jövőnk 

Családom múltja, gyökereim. 

Az én jövőm. 

Iskolám múltja, jelene. 

A jövő iskolája. 

Lakóhelyem régen és most. 

A jövő városa. 

Földünk jövője. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

különböző korszakok, globális 

problémák. 

Hon- és népismeret: Az én 

világom. Találkozás a múlttal. 

Földrajz: településtípusok; 

környezettudatosság, 

környezetvédelem. 

Erkölcstan: a munka világa. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

pályaorientáció: szakmák, 

foglalkozások. 

6 óra 

Média, kommunikáció 

Internet, interaktív játékok, 

közösségi oldalak. 

Infokommunikációs eszközök a 

mindennapokban. 

A média szerepe a 

hétköznapokban. 

Testbeszéd. 

Kommunikáció az állatvilágban. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

hírközlés. A média és a 

nyilvánosság szerepe. 

Biológia-egészségtan: 

kommunikáció az állatvilágban. 

Informatika: az információs 

technológián alapuló 

kommunikációs formák, 

médiainformatika. 

7 óra 

Földünk és a világűr 

A naprendszer és a bolygók 

A Nap és a csillagok. 

Utazások az űrben. 

Földrajz: égitestek. 

Fizika: a naprendszer 

objektumai, a világűr 

megismerésének eszközei. 

Matematika: tájékozódás a 

térben. 

5 óra 
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Összesen: 108 óra 

A fejlesztés várt 

eredményei 

aciklus végén 

A2 szintű nyelvtudás: 

A tanuló egyszerű hangzó szövegekből kiszűri a lényeget és néhány 

konkrét információt. 

Válaszol a hozzá intézett kérdésekre, sikeresen vesz részt rövid 

beszélgetésekben. 

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazva 

történetet mesél el, valamint leírást ad saját magáról és közvetlen 

környezetéről. 

Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, különböző típusú, egyszerű 

írott szövegekben megtalálja a fontos információkat. 

Összefüggő mondatokat, rövid szöveget ír hétköznapi, őt érintő témákról. 

 

 

 

 

 

 

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN 

A változat 

 

 

7–8. évfolyam 

 

A biológia tantárgy tartalma a természettudományos műveltség sajátos és egyben szerves része. 

Különös jelentőségét az adja, hogy az élő természettel foglalkozik, amelynek része a 

társadalomban élő, tanuló ember is. Az e kerettantervben szereplő biológia tantárgy témakörei, 

és azok feldolgozási módjai a NAT azon törekvésére építenek, amely szerint a 

természettudományokban való alapvető jártasság nemcsak az orvosok, mezőgazdászok, 

környezetvédők, biológusok és a szaktudósok, hanem minden ember számára fontos. A 

biológia tanulása által a diákok nemcsak az élő természet szépségét és változatosságát, de saját 

szervezetük működését is megismerik, miközben egyre jobban megértik a természeti 

törvényszerűségeket, a jelenségek hátterében zajló folyamatokat és a közöttük lévő 

összefüggéseket. 

Az általános iskolai biológia az alsó tagozatos környezetismeret, illetve az 5–6. 

évfolyamon tanult természetismeret tantárgy folytatása, de azoktól eltérően már csak az élők 

világával foglalkozik. A tantárgy tanulásának fontos feladata a természetről és az emberről, a 

kettő kapcsolatáról való szemlélet formálása, a diákok egészséges életmódjának és 

környezettudatos magatartásának alakítása. 

Annak érdekében, hogy diákjaink nyitottak legyenek a világra, tudjanak tapasztalati 

tényekből következtetéseket levonni, felismerjék a problémákat, keressék azok okait, és 

életkoruknak megfelelő válaszokat fogalmazzanak meg a felvetődött kérdésekre, a biológia 

tanulása során a mindennapi életben tapasztalható jelenségekből, problémákból kiindulva 

jutunk el a megoldáshoz szükséges ismeretekhez, és azok alkalmazásához. 

A tartalmak egy része lehetőséget ad a társadalom és a gazdaság aktuális problémáinak 

felismerésére és értelmezésére, az aktív és felelős állampolgári magatartás gyakorlására. 

A célok megvalósításához elengedhetetlen, hogy a tanulók aktívan részt vegyenek az 

ismeretszerzés folyamatában. Ehhez megfelelő motiváció, tanulási környezet és az (inter)aktív 

tanulási formákat támogató tanulásszervezés szükséges, amelynek során folyamatosan fejlődik 

a természettudományos gondolkodáshoz nélkülözhetetlen megfigyelőképesség, a könyvtári és 
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más információforrások használata, az információk rögzítésének és felidézésének képessége. 

Ennek során alakul a diákok egyéni tanulási stílusa és együttműködési képessége, megtanulnak 

másokkal együttműködni és csoportban tanulni. 

A 7–8. évfolyamon a diákoknak az élővilág és az élőlények iránti szeretetére és 

kíváncsiságára építve – a fiatalabb korra jellemző – közvetlen megfigyelésen és 

tapasztalatszerzésen alapuló, többnyire leíró jellegű tudásépítés mellett egyre erőteljesebben 

jelenik meg az absztrakt gondolkodás fejlesztése.A természet szépségére, az élővilág „érdekes 

dolgaira” történő rácsodálkozás a kíváncsiság kielégítése és fenntartása mellett azokat a pozitív 

érzelmeket mozgósítja, melyek motiváló hatása a tanulás fáradtságosabb szakaszain is átsegíti 

a tanulót. 

A tanítás-tanulás folyamatát a fejlesztő értékelés segíti, amely támogatja a tanulónak a 

tanulás folyamatában való aktív részvételét, segíti a reális önismeret alakulását és az önálló 

tanulási stratégiák kiépítését. 

A tananyag a természet leíró megismeréséből kiindulva fokozatosan halad a jelenségek 

hátterében lévő általános természeti törvények felismerése, a természetben lévő kölcsönhatások 

megismerése és megértése felé. A Föld nagy tájai zonális életközösségeinek megismerése 

során, e biomok jellegzetes élőlényeinek megismerése által világossá válnak a fajok elképesztő 

sokfélesége mögött rejlő alapvető törvényszerűségek: a testfelépítésnek és a működésnek, 

illetve az állati viselkedésnek a környezeti feltételekhez való alkalmazkodása. Példák sorozatán 

keresztül derül fény az életközösségek felépülésének törvényszerűségeire, és a fajok közötti 

kapcsolatok különböző típusainak megismerésére. Sor kerül a fajok sokféleségében való 

rendszerezés szükségszerűségének belátására és a tudományos rendszerezés alapjainak a 

megismerésére. 

Az egyedekből álló szerveződés, valamint az egyedek jellemzésének és működési 

sajátosságainak a megismerését az egyed alatti szerveződési szintek megismerése követi: a 

struktúra és a funkció közötti kapcsolat megvalósulása a sejtekben és a szövetekben, a növényi 

és az emberi szervekben, szervrendszerekben. 

A környezettudatosság és a fenntarthatóság tantárgyakon átívelő nevelési feladat, amely 

karakteresen kötődik a természettudományos tárgyakhoz és a biológiához. Megvalósítása 

leginkább az életközösséggel és az emberrel foglakozó tematikus egységeknél valósítható meg.  

A tudományos megismerés során nemcsak a „mi van a természetben?”, hanem „miért 

éppen úgy van?” kérdésre is keressük a választ. Több témakör tartalma ad lehetőséget arra, 

hogy a tanulók tervezett megfigyeléseket, kísérleteket, méréseket végezzenek, és 

tapasztalataikról feljegyzéseket készítsenek. A balesetmentes kísérletezés fegyelemre szoktat, 

miközben fejleszti a megfigyelés és az elemzés képességét. Az önálló tanulás megvalósítását 

segítik a gyűjtőmunkára épülő, prezentációval is kísért kiselőadások és projektek, melyek 

információhordozók alkalmazására és természettudományi témájú ismeretterjesztő források 

keresésére, követésére, értelmezésére épülnek. A tudomány gyakorlati alkalmazásának 

felelősségét az egészség, a természeti erőforrások és a környezeti rendszerek állapotának 

kontextusában helyezzük el. 

Az ember megismerése és egészsége fejlesztési feladataihoz kapcsolódó tartalmaknak 

és tevékenységeknek meghatározó szerepük van a kamaszok reális önismeretének 

alakításában. Nevelési feladataink súlypontjai a testi-lelki egészségre, a családi életre 

nevelésre, az önismeret és a társas kultúra fejlesztésére és a fenntarthatóságra koncentrálnak. 

Szándékainknak azonban van erkölcsi–állampolgári vetülete is, azaz az önmaga 

cselekedeteiért és azok következményeiért viselt felelősség tudatával rendelkező személyiség 

alakítása
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8.osztály 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél A szervezet anyag- és energiaforgalma 
Órakeret 

13+9 óra 

Előzetes tudás 

Év eleji ismétlés 

A sejt felépítése, sejtszintű életfolyamatok, a tápcsatorna szakaszai és 

fő működéseik, a táplálékok tápanyagtartalma. A légző szervrendszer 

részei és működéseik; a keringés szervei és szerepük a szervezet 

működésében.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A sejtszintű és a szervezetszintű életfolyamatok összekapcsolásával a 

rendszerfogalom mélyítése. 

A saját és mások egészségének megőrzése iránti felelős magatartás 

erősítése. 

Az egészséges táplálkozás jellegzetességeire építve a tudatos fogyasztói 

szokások megalapozása, erősítése. 

Az orvoshoz fordulás céljának, helyes időzítésének tudatosítása, illetve 

baleset esetén a tudatosan cselekvő magatartás megalapozása. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Miért van szüksége 

szervezetünknek 

különböző tápanyagokra 

(fehérjékre, 

szénhidrátokra és 

zsírokra)? Kísérlet 

Miben különbözik a be- és a 

kilélegzett levegő összetétele, és 

mi a különbség magyarázata?  

Hogyan jutnak tápanyaghoz és 

oxigénhez a szervezetünk 

belsejében található sejtek?  

Mitől függ, hogy mennyi 

folyadékot kell elfogyasztanunk 

egy nap?  

 

Ismeretek: 

Az élőlényeket felépítő szervetlen 

és szerves anyagok (víz, ásványi 

anyagok, szénhidrátok, zsírok és 

olajok, fehérjék, vitaminok) 

szerepe. 

A tápcsatorna részei és szerepük a 

tápanyagok emésztésében és 

A táplálékok csoportosítása 

jellegzetes tápanyagtartalmuk 

alapján. 

A fő tápanyagtípusok útjának 

bemutatása az étkezéstől a 

sejtekig.  

Lehetséges projektmunka:  

  Felvilágosító kampány 

összeállítása az egészséges 

táplálkozás megvalósítására; a 

testsúllyal kapcsolatos 

problémák veszélyeinek 

megismerésére. 

 Az egészséges étkezési 

szokások népszerűsítése. 

 A táplálkozásnak és a 

mozgásnak a keringésre 

gyakorolt hatása, az elhízás 

következményei. 

Számítások végzése a témakörben 

(pl.: testtömeg-index, 

kalóriaszükséglet) 

A szívműködést kísérő 

elektromos változások (EKG) 

gyógyászati jelentőségének 

megértése; a szívmegállás, 

Matematika: Adatok, 

rendezése, ábrázolása.  

Matematikai modellek 

(pl. függvények, 

táblázatok, rajzos 

modellek, diagramok, 

grafikonok) 

értelmezése, 

használata. 

 

Informatika: adatok 

gyűjtése az internetről, 

prezentáció készítése. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: a szöveg 

egységei közötti 

tartalmi megfelelés 

felismerése; a 

szövegben alkalmazott 

speciális jelrendszerek 

működésének 

magyarázata (táblázat). 

Kémia:a legfontosabb 

tápanyagok (zsírok, 

fehérjék, 
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felszívódásában.  Elhízás-

fogyókúra 

Az egészséges táplálkozás 

jellemzői (minőségi és 

mennyiségi éhezés, 

alapanyagcsere, testtömeg-index, 

normál testsúly).  

A vér és alkotóinak szerepe az 

anyagszállításban. 

A légzési szervrendszer részei és 

működésük. Hangképzés és 

hangadás. 

A keringési rendszer felépítése és 

működése. Keringési betegségek, 

mesterséges szív 

A táplálkozás és a légzés szerepe 

szervezet energiaellátásában.  

A vér szerepe a szervezet 

védelmében és belső 

állandóságának fenntartásában. 

AIDS – korunk pestise               

Immunitás, vércsoportok. A 

védőoltások jelentősége.  

A kiválasztásban résztvevő 

szervek felépítése és működése.  

A vízháztartás és a belső 

környezet állandósága. A só- és 

vízháztartás összefüggése. 

Vérzéstípusok - 

vérzéscsillapítások.  

Légzőszervi elváltozások, 

betegségek megelőzése.  

A szív és az érrendszeri beteg-

ségek tünetei és következményei.  

Az alapvető életfolyamatok 

(légzés, pulzusszám, vérnyomás, 

testhőmérséklet és vércukorszint) 

szabályozásának fontossága a 

belső környezet állandóságának 

fenntartásában. 

A rendszeres szűrővizsgálat, 

önvizsgálat szerepe a betegségek 

megelőzésében. Szervátültetések 

Betegjogok: az orvosi ellátáshoz 

való jog; háziorvosi és szakorvosi 

ellátás.  

Gyakorlás 

Ellenőrzés 

szívinfarktus tüneteinek 

felismerése. 

A pulzusszám, a vércukorszint, a 

testhőmérséklet és a vérnyomás 

fizikai terhelés hatására történő 

változásának megfigyelése és 

magyarázata.   

A vér- és vizeletvizsgálat 

jelentősége, a laboratóriumi 

vizsgálat legfontosabb adatainak 

értelmezése. 

Vénás és artériás vérzés 

felismerése, fedő- és nyomókötés 

készítése. 

Önálló kutatómunka: milyen 

feltételekkel köthet életbiztosítást 

egy egészséges ember, illetve aki 

dohányzik, túlsúlyos, magas a 

vérnyomása, alkoholista vagy 

drogfüggő?  

Adatgyűjtés arról, hogy milyen 

hatással van a dohányzás a 

keringési és a légzési 

szervrendszerre, illetve a magzat 

fejlődésére. 

Az interneten található 

betegségtünetek értelmezése és 

értékelése. 

Vita a rendszeres egészségügyi és 

szűrővizsgálatok, az önvizsgálat, 

a védőoltások, valamint az 

egészséges életmód betegség-

megelőző jelentőségéről. 

Az eredményes gyógyulás és az 

időben történő orvoshoz fordulás  

ok-okozati összefüggésének 

bemutatása. 

szénhidrátok)kémiai 

felépítése 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: betegjogok. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalm

ak 

Tápanyag, anyagcsere, alapanyagcsere, emésztés, vér, vércsoport, 

véralvadás, immunitás, szűrlet, vizelet, só- és vízháztartás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél A belső környezet állandóságának biztosítása 
Órakeret 

11+8 óra 

Előzetes tudás 
A sejt felépítése, külső- és belső környezet, egyensúlyi állapot, 

környezethez való alkalmazkodás, az érzékszervek specializálódása adott 

inger felfogására. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A szervezet és a környezet kölcsönös egymásra hatásának megértése.  

A környezeti jelzések kódolásának és dekódolásának értelmezése az 

érzékelés folyamatában. 

Az alkohol és a kábítószerek káros élettani hatásának ismeretében tudatos, 

elutasító attitűd alakítása. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Mi történik, ha valamelyik 

érzékszervünk nem, vagy nem 

megfelelően működik?  

Meddig tudjuk visszatartani a 

lélegzetünket, tudjuk-e 

szabályozni a szívverésünket? 

Mit jelent a szemüveg 

dioptriája?  

Miben hasonlít és miben 

különbözik az EKG és az EEG? 

 

Ismeretek: 

A környezeti jelzések 

érzékelésének biológiai 

jelentősége. Környezetkárosító 

hatások érzékszerveinkre. 

A hallás és egyensúlyozás, a 

látás, a tapintás, az ízlelés és a 

szaglás érzékszervei. 

Vizsgálatok az érzékeléssel 

kapcsolatban. 

Az idegrendszer felépítése; a 

központi és a környéki 

idegrendszer főbb részei, az 

egyes részek Az idegsejt 

felépítése és működése. A 

depresszió okai és követk. 

Az érzékeléssel kapcsolatos 

megfigyelések, vizsgálódások 

végzése, a tapasztalatok rögzítése, 

következtetések levonása. 

Az érzékszervi fogyatékkal élő 

emberek elfogadása, segítésük 

kulturált módjainak bemutatása.. 

Adatgyűjtés a leggyakoribb 

szembetegségekről és korrekciós 

lehetőségeikről. 

Annak megértése, hogy az érzékelés 

az érzékszervek és az idegrendszer 

együttműködéseként jön létre. 

Az EEG működésének alapja és 

elemi szintű értelmezése. 

Az idegsejt különleges felépítése és 

működése közötti összefüggés 

megértése. 

Példák arra, hogy a tanulás 

lényegében a környezethez való 

alkalmazkodás. 

Az egyensúlyi állapot és a 

rendszerek stabilitása közötti 

összefüggés felismerése, 

alkalmazása konkrét példákon.  

A személyes felelősség 

tudatosulása, a szülő, a család, a 

környezet szerepének bemutatása a 

függőségek megelőzésében. 

Fizika: A hang 

keletkezése, 

hangforrások, a hallás 

fizikai alapjai.  

Hangerősség, decibel. 

Zajszennyezés. 

A fény. A szem és a 

látás fizikai alapjai. 

Látáshibák és 

javításuk. 

 

Matematika: Változó 

helyzetek 

megfigyelése; a 

változás kiemelése 

(analízis). 

Modellek megértése, 

használata. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

Szövegértés - a szöveg 

elemei közötti ok-

okozati, általános-

egyes vagy kategória-

elem viszony 

magyarázata; egy 

hétköznapi probléma 

megoldása a szöveg 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

2497 

 

A feltétlen és a feltételes reflex. 

A feltételes reflex, mint a 

tanulás alapja. 

Az alapvető életfolyamatok 

(légzés, pulzusszám, 

vérnyomás, testhőmérséklet és 

vércukorszint) szabályozásának 

működési alapelve. 

Az alkohol egészségkárosító 

hatásai. Miért járunk a 

világélvonalában? 

A lágy és kemény drogok 

legismertebb fajtái, hatásuk az 

ember idegrendszerére, 

szervezetére, személyiségére. 

A megelőzés módjai. KI a 

drogos és ki nem? 

Gyakorlás 

Ellenőrzés 

A kockázatos, veszélyes 

élethelyzetek megoldási 

lehetőségeinek bemutatása. Tudj 

nemet mondani. (szituációs játékok) 

tartalmi elemeinek 

felhasználásával. 

 

Informatika: 

szövegszerkesztés. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél A fogamzástól az elmúlásig 
Órakeret 

8+4 óra 

Előzetes tudás Sejtosztódás, szaporodási típusok a növény-és állatvilágban, a nemi 

érés jelei. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Felkészítés a felelősségteljes párkapcsolatra alapozott örömteli nemi 

életre és a tudatos családtervezésre. 

Az életszakaszok főbb testi, lelki és magatartásbeli jellemzőinek 

megismerésével azoknak a viselkedési formáknak az erősítése, melyek 

biztosítják a korosztályok közötti harmonikus együttélést. 

Az önismeret fejlesztésével hozzájárulás önmaguk 

kibontakoztatásához, mások megértéséhez, elfogadásához, a 

boldogságra való képesség kialakításához.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Mi a szexualitás szerepe az ember 

életében? 

Mely környezeti és életmódbeli 

hatások okozhatnak meddőséget? 

 

Az örökítő anyagot megváltoztató 

környezeti hatások megismerése, 

azok lehetséges 

következményeinek megértése, 

felkészülés a veszélyforrások 

elkerülésére. 

Informatika: 

szaktárgyi 

oktatóprogram 

használata. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Receptor, érzékszerv, reflex, reflexkör, feltétlen és feltételes reflex, központi 

és környéki idegrendszer. 
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Ismeretek: 

A férfi és a nő szaporodási 

szervrendszerének felépítése és 

működése.  

Elsődleges és másodlagos nemi 

jellegek. 

A nemi hormonok és a pubertás. 

Az ivarsejtek termelődése, 

felépítése és biológiai funkciója.  

A menstruációs ciklus.  

Az önkielégítés.  

A fogamzásgátlás módjai, 

következményei. 

Az abortusz egészségi, erkölcsi és 

társadalmi kérdései.  

A nemi úton terjedő betegségek 

kórokozói, tünetei, 

következményei és megelőzésük. 

A fogamzás feltételei, a méhen 

belüli élet mennyiségi és 

minőségi változásai, a 

szülés/születés főbb mozzanatai. 

A méhen kívüli élet főbb 

szakaszainak időtartama, az 

egyed testi és szellemi 

fejlődésének jellemzői. 

A serdülőkor érzelmi, szociális és 

pszichológiai jellemzői. 

Serdülőkor szélsőségei 

A személyiség összetevői, értelmi 

képességek, érzelmi adottságok. 

Leány és női, fiú és férfi szerepek 

a családban, a társadalomban. 

A viselkedési normák és 

szabályok szerepe a társadalmi 

együttélésben. Szituációs játékok 

Gyakorlás 

Ellenőrzés 

Másodlagos nemi jellegek 

gyűjtése, magyarázat keresése a 

különbségek okaira.  

Biológiai nem és nemi identitás 

megkülönböztetése. 

A petesejt és a hím ivarsejt 

termelődésének összehasonlítása. 

A nemek pszichológiai 

jellemzőinek értelmezése. 

A biológiai és társadalmi érettség 

különbözőségeinek megértése. 

Érvelés a tudatos családtervezés, 

az egymás iránti 

felelősségvállalásra épülő 

örömteli szexuális élet mellett. 

Hiedelmek, téves ismeretek 

tisztázására alapozva a megelőzés 

lehetséges módjainak 

tudatosítása. 

Mikortól tekinthető a magzat 

embernek/élőlénynek? – Érvelés 

a tudatos gyermekvárás mellett. 

A születés utáni egyedfejlődési 

szakaszok legjellemzőbb testi és 

lelki megnyilvánulásainak 

összehasonlítása, különös 

tekintettel az ember életkora és 

viselkedése közötti 

összefüggésre. 

Példák a családi és iskolai 

agresszió okaira, lehetséges 

kezelésére, megoldására. 

Szerepjáték (önzetlenség, 

alkalmazkodás, áldozatvállalás, 

konfliktuskezelés, probléma-

feloldás). 

Az adott életkor pszichológiai 

jellemzőinek értelmezése kortárs-

segítők és szakemberek 

segítségével. 

Szerepjáték, illetve kortárs 

irodalmi alkotások bemutatása a 

szerelemnek az egymás iránti 

szeretet, tisztelet és 

felelősségvállalás 

kiteljesedéseként történő 

értelmezéséről. 

Fizika: ultrahangos 

vizsgálatok az orvosi 

diagnosztikában.  

 

Matematika: 

ciklusonként átélt idő 

és lineáris időfogalom; 

időtartam, időpont. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegértés - a szöveg 

egységei közötti 

tartalmi megfelelés 

felismerése; a szöveg 

elemei közötti ok-

okozati, általános-

egyes vagy kategória-

elem viszony 

felismerése; a 

bibliográfiai rendszer 

mibenléte és 

alkalmazása; a 

szövegben 

megfogalmazott 

feltételeket teljesítő 

példák azonosítása. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ivarsejt, nemi hormon, elsődleges, másodlagos nemi jelleg, nemi szerv, 

nemi identitás, szexualitás, abortusz, fogamzásgátlás, tudatos 

családtervezés. 

 

Év végi ismétlés                                                                                        1 óra 
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A fejlesztés várt 

eredményei akét 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló érti az éghajlati övezetek kialakulásának okait és a biomok 

összetételének összefüggését az adott térséget jellemző környezeti 

tényezőkkel. Ismeri a globális környezetkárosítás veszélyeit, érti, hogy a 

változatosság és a biológiai sokféleség érték. 

Ismeri és megfelelő algoritmus alapján tudja jellemezni a jellegzetes 

életközösségeket alkotó legfontosabb fajokat, tud belőlük táplálékláncot 

összeállítani. Példákkal tudja illusztrálni az élőlények közötti 

kölcsönhatások leggyakoribb formáit. Be tudja mutatni az egyes 

életközösségek szerkezetét, térbeli elrendeződésük hasonlóságait és 

különbségeit, ismeri az életközösségek változatosságának és változásának 

okait. 

Tud különbséget tenni csoportosítás és rendszerezés között, tisztában van a 

fejlődéstörténeti rendszer alapjaival. Ismeri az élővilág országait, törzseit 

és jellegzetes osztályait. Morfológiai jellegzetességek alapján ismert 

élőlények el tud helyezni a fejlődéstörténeti rendszerben  (maximum 

osztály szintig). 

Látja a sejtek, szövetek, és szervek felépítése és működése közötti 

összefüggést. Érti a sejtszintű és a szervezetszintű életfolyamatok közötti 

kapcsolatot. 

Ismeri az ivaros és az ivartalan szaporodás előnyeit és hátrányait, 

szerepüket a fajok fennmaradásában, a földi élet változatosságának 

fenntartásában. 

Tisztában van saját teste felépítésével és alapvető működési 

sajátosságaival, a férfi és a nő közötti különbséggel és a kamaszkor 

biológiai-pszichológiai problémáival. Ismeri a betegségek kialakulásának 

okait, megelőzésük és felismerésük módjait, az egészséges életmód és az 

elsősegélynyújtás legfontosabb szabályait. Érti a szűrővizsgálatok 

jelentőségét a betegségek sikeres gyógyításában. 

Önállóan és társaival együttdolgozva tud megfigyeléseket, 

vizsgálódásokat, kísérleteket végezni, tapasztalatairól feljegyzéseket 

készíteni, valamint jártassággal rendelkezik a mikroszkóp használatában. 

 

 

8.osztály Erkölcstan 
 

Tematikaiegység Helyemavilágban 
Órakeret 

11+1óra 

Előzetestudás,tapa

sztalat 
AzEurópáról,aglobalizációrólésamultikulturálistársadalmakrólszerzetttör

ténelmiésföldrajziismeretelemek. 

Atematikaiegységn

evelési-

fejlesztésicéljai 

Azeurópaiidentitáskialakulásánaktámogatásaatanulókban. 

Amáskultúrákirántinyitottságerősítése;annakelfogadtatása,hogynapjaink

globálisvilágábanakultúrákésanépcsoportokszámosokmiattkeverednekeg

ymással,amielőnyökkelésnehézségekkelisegyüttjárhat. 

Alegfontosabbáltalánostársadalminormákfunkciójánakmegértetéseésabet

artásukravonatkozóigényerősítése. 
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Ismeretek/fejlesztésikövetelmények Kapcsolódásipontok 

Tágabbotthonunk:Európa 

MelyekazEurópaiUniójelképei,ésmitjelentenekezekszámomra?Eur

ópamelytérségeibenélnekolyanemberek,akiketközelebbrőlvagytáv

olabbrólismerek?Mikapcsolösszevelük?Mibenhasonlítanakegymás

raEurópakülönbözőországainaklakói,ésmimindenbenkülönböznek

egymástól? 

 

Színesedőtársadalmak 

Miértakarnakegyesemberekmásholtanulnivagydolgozni,mintahol

megszülettek?Milyenpozitívésnegatívhatásailehetnekejelenségnek

azegyénekésaközösségekéletére? 

Miazokaannak,hogysokanelmenekülneksajáthazájukból,ésmásorsz

ágbanakarnakletelepedni?Bekell-

eengedniegygazdagabbországnakasajátterületéreavilágszegényebb

térségeibőlmenekülőket?Milyenelőnyeiszármazhatnakakülföldiek

befogadásábólegyországnak,ésmilyenproblémákforrásalehetez?Va

jonugyanolyanjogokilletik-

emegakülföldrőlérkezőket,mintabefogadóországpolgárait? 

Melyekamásnéphezvagymáskultúráhoztartozóemberekkelszemben

isztereotípiákéselőítéletekforrásai?MiértfordulnakelőMagyarorszá

gonésEurópamásrészeinisetnikaihátterűkonfliktusok?Mirevanszük

ségahhoz,hogylétrejöjjönabizalomésazegyüttérzésakülönbözőkultú

rákhoztartozóemberekközött? 

 

Atársadalmiegyüttélésközösnormái 

Milyenjellegűszabályokvonatkoznakatársadalommindentagjára?M

ilyenesetekbenfogadhatóelakivételezés?Hogyanalakulnakkiezekak

özösszabályok?Miértbaj,haegyeseknemtartjákbeezeketaszabályok

at?Jogos-

e,haezértmegbüntetikőket?Abüntetésmilyenformáifogadhatókel?

Milyenmódonlehetjóvátenni,havalakivétettatársadalomközösnorm

áiellen?Milyenformábanpróbálnakegyesemberekmásokáltalnemelé

rhetőelőnyökhözjutni?Meglehet-

eszüntetniavesztegetéstésakorrupciót?Lehet-

eahálajeleahálapénz?Hibázik-

eaz,akiadjavagyaz,akikapja?Melyikhatékonyabb,abüntetésvagyam

egelőzés?Mittehetazegyénésaközösségatársadalminormákáltalános

érvényrejutásaérdekében?Meglehet-

etartaniaztazelvet,hogynetegyünksenkivelolyat,amitnemszeretnénk

,hogyvelünkmegtörténjen? 

 

Újtechnikák,újszabályok 

Vajonaz,amifennvanavilághálón,avilágközöstulajdonánaktekinthet

ő?Miaz,amitszabadonhasználhatunkfelazinternetenelérhetőtartalm

akközül,ésmiaz,amitnem?Miaz,amitszabadonletölthetünkonnan,és

miaz,amitnem?Honnanlehettudni,hogymitvédaszerzőijogésmitnem

? 

Földrajz:éhezésésszegény

ségavilágban;Európaválto

zótársadalma;azEurópaiU

niólényegénekmegértése;

népességmozgásokésmen

ekültáradat;aKárpát-

medencenépei. 

 

Történelem,társadalmiésá

llampolgáriismeretek: 

egyenlőségésegyenlőtlens

égekatársadalomban;álla

mpolgárijogokéskötelessé

gek; 

anyugatiintegrációkezdete

i;azEurópaiUniólétrejötte

ésműködése;aglobalizáció

előnyeiésveszélyei;Magya

rországAlaptörvénye;ama

gyarországinemzetiségeké

setnikaikisebbségek;acigá

ny(roma)népességhelyzet

e. 
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Vannak-eamobiltelefonhasználatánakközösségiszabályai?Felőröl-e 

mindent a technika? Hova vezet? 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

EurópaiUnió,menekült,befogadóország,sztereotípia,előítélet,etnikaikonflikt

us,társadalminorma,szabályszegés,vesztegetés,korrupció,hálapénz,büntetés,

megelőzés,szerzőijog. 

 

 

Tematikaiegység Midolgunkavilágban? 
Órakeret1

1+1óra 

Előzetestudás,tapa

sztalat 
Azalkohol,acigarettaésadrogokkároshatásaivalkapcsolatosegészségtaniis

meretek. 

Atematikaiegységn

evelési-

fejlesztésicéljai 

Aszemélyesjövőképkialakításánakösztönzése,azegyéniésközösségiboldo

gulásttámogatóértékekmellettielköteleződéstámogatása. 

Ismeretek/fejlesztésikövetelmények Kapcsolódásipontok 

Jóllétésjólét 

Mivellehetalegnagyobbörömet,illetvebánatotokozninekem?Mitőlérz

emjólmagamabőrömben,ésmitőlérzemrosszul?Mirőltudnékkönnyenl

emondaniajelenlegiéletemjavaiéslehetőségeiközül?Miaz,amihezmin

denképpragaszkodnék?Mitszeretnékelérniazéletemben?Mitlehetpénz

értmegkapniésmitnem? 

Mitkelltennemazért,hogyegészségesmaradjak? 

 

Boldogulás,boldogság 

Hogyanképzelemelajövőmet?Mikoréreznémsikeresnek,értelmesneka

zéletemalakulását?Milyenszerepelehetebbenatanulásnak,apénznek,a

munkának,azalkotásnakésazemberikapcsolatoknak?Milyenfoglalkoz

ásokattudokelképzelnimagamnak?Mittartokmégfontosnakaboldogulá

shoz? 

Miveltudomenyhíteniarosszkedvemetvagyabennemlévőfeszültséget,

havalaminemúgysikerül,ahogyelképzeltem?Mitgondolokezzelkapcso

latbanadrogrólésazalkoholról?Vajonmindentérdemeskipróbálniazélet

ben,vagyvanolyasmi,amitegyszersem?Amitsokantesznek,azthelyesis

tenni?Mittehetekésmitnemszabadtennemaboldogulásomért?Boldogul

ás a mai világban. 

 

Amédiaésavalóság 

Mittudhatunkmegavilágrólatévéből,azújságokbólésazinternetről?Ho

nnantudjuk,hogyavalóságotmutatja-

ebeaz,amitazújságbanolvasunk,atévébenlátunk,azinternetentalálunk?

Mitőlfügg,hogyegyinformációthitelesnekérzünk-

evagysem?Hogyankelltájékozódnunkahhoz,hogyvalósinformációhoz

jussunk?Tudjuk-emimagunkisalakítaniavilágotamédiánkeresztül? 

Magyarnyelvésirodalo

m:asajtóműfajokalapvet

őjellemzőinektudatosítá

sa;hírek,eseményekamé

diában. 

 

Történelem,társadalmié

sállampolgáriismeretek:

tudományoséstechnikai

forradalom;avilágháló. 

 

Vizuáliskultúra:képek,l

átványok,médiaszövege

k,eseményekönállóelem

zéseavizuálisközlésköz

napiésművésziformáina

kfelhasználásával;amoz

góképinyelvalapjainak,

működésénekértelmezé

se. 
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Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Jólét,öröm,bánat,elégedettség,boldogság,boldogulás,vágy,remény,hiányérze

t,elégedetlenség,boldogtalanság,stressz,drog,alkohol,függőség,értelmesélet,

média,befolyásolás,korrupció,hitelesség. 

 

 

Tematikaiegység Hit,világkép,világnézet 
Órakeret1

1+1óra 

Előzetestudás,tapa

sztalat 
Különbözővallásokhozkapcsolódó,történelmi,irodalmiésművészetiismer

etek. 

Atematikaiegységn

evelési-

fejlesztésicéljai 

Tényekésvéleményekelkülönítése;érvényesállításokésértékelésekmegfog

almazásánakgyakorlása,fejlesztése.Anagyvilágvallásoklegfontosabbtanít

ásainakmegismertetése.Avilágértelmezésekközöttipárbeszédfontosságna

kelfogadtatása. 

Ismeretek/fejlesztésikövetelmények Kapcsolódásipontok 

Azembermintértékelőéserkölcsilény 

Hogyantudunkkülönbségettenniatényekésavélekedésekközött?Miér

tfontosezekmegkülönböztetése?Hogyantudjukeldönteni,hogyegyáll

ításigazvagynem?Miértfontosezttudni? 

Hogyanalakulnakkiatévhitek,asztereotípiákésazelőítéletek?Mijárulh

ozzáezekfenntartásához,ésmisegítielőalebomlásukat?Miakülönbség

ameggyőződés,ahit,avilágképésavilágnézetközött? 

 

Anagyvilágvallásokvilágképe 

Milyennekmutatjabeavilágkezdetét,működésétésvégétajudaizmus,a

kereszténység,aziszlám,ahinduizmusésabuddhizmus?Milyenegyébv

ilágképekélnekmásvallásokban?Mibenhasonlítanakezekegymáshoz,

ésmibenkülönböznek?Milyen vallásokat ismersz? 

 

Anagyvilágvallásokerkölcsitanításai 

Mitmondakereszténységajórólésarosszról,ahelyesrőlésahelytelenről

?Mitmondanakugyanerrőlajudaizmus,aziszlám,ahinduizmusésabud

dhizmustanításai?Melyekavilágvallásokközösértékei? 

 

Párbeszédésegyüttműködés 

Mirőlérdemesegyüttgondolkodniukamaivilágbanakülönbözőkereszt

ényfelekezetekképviselőinek,akeresztényészsidóvallásúemberekne

k,akeresztényeknekésmásvallásokkövetőinek,ahívőknekésanemhív

őknek? 

Milyenújvallásimozgalmakkialakulásánaklehetünktanúinapjainkba

n?Vajonmiértnemarégivallásokközülválasztanakmaguknakezekköv

etői? 

Vizuáliskultúra:személye

svéleménytkifejezővizuá

lismegjelenítésadotttémá

ban. 

 

Földrajz:avilágvallásokt

ársadalmat,gazdaságot,k

örnyezetetbefolyásolósze

repe;kultúráktalálkozásai

aFöldkülönféletérségeibe

n. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 
Tény,vélemény,állítás,értékelés,tévhit,sztereotípia,előítélet,Tízparancsolat,

meggyőződés,világkép,világnézet,hit,vallás,világvallás,erkölcsitanítás. 
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Afejlesztésvártere

dményeiakétévfol

yamosciklusvégé

n 

Atanulómegérti,hogyazemberegyszerrebiológiaiéstudatoslény,akitveleszül

etettképességeialkalmassátesznekatanulásra,másokmegértésreésönmagavi

zsgálatára. 

Érti,hogyazemberekviselkedését,döntéseittudásuk,gondolataik,érzelmeik,

vágyaik,nézeteikésértékrendjükegyarántbefolyásolják. 

Képesreflektálnisajátmagaésmásokgondolataira,motívumairaéstetteire. 

Életkoránakmegfelelőszintenismeriönmagát,hosszabbtávúelképzeléseinek

kialakításakorképesreálisanfelmérnialehetőségeit. 

Képeserkölcsiszempontokszerintmérlegelnikülönfélecselekedeteket,éseltu

djaviselniazértékekközöttiválasztássalegyüttjáróbelsőfeszültséget. 

Képesellenállniacsoportnyomásnak,éssajátértékrendjeszerintiautonómdönt

ésekethozni. 

Tisztábanvanvele,hogybaráti-

éspárkapcsolataibanfelelősséggeltartozikatársaiért. 

Kialakultakbenneazeurópaiidentitáscsírái. 

Nyitottmáskultúrákértékeinekmegismeréséreésbefogadására. 

Értiaszabályokszerepétazemberiegyüttélésben,sebelátásalapjánigyekszikal

kalmazkodnihozzájuk;igényliazonban,hogymagaisalakítójalehessenaközö

sségiszabályoknak. 

Vanelképzelésesajátjövőjéről,éstisztábanvanvele,hogycéljaieléréséérterőfe

szítéseketkelltennie. 

Életkoránakmegfelelőszintentisztábanvanvele,hogymindendöntésszabadsá

gaegyúttalfelelősséggelisjár. 

Fontosnakérziaközösségheztartozást,miközbentörekszikszemélyesautonó

miájánakmegőrzésére. 

Képesmegfogalmazni,hogymiokoznekiörömet,illetverosszérzést. 

Tisztábanvanafüggőségetokozószokásoksúlyoskövetkezményeivel. 

Tudja,hogyugyanaztadolgotkülönbözőemberekeltérőmódonítélhetikmeg,a

mikonfliktusokforrásalehet. 
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A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti, 

társadalmi-gazdasági és környezeti jellemzőivel, folyamataival, továbbá a környezetben való 

tájékozódást, eligazodást segítő alapvető eszközökkel és módszerekkel. Vizsgálódásának 

középpontjában a természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti folyamatok, jelenségek, azok 

kölcsönhatásai, illetve napjaink gazdasági, környezeti eseményei állnak. A földrajz tantárgy a 

természet- és társadalomföldrajz, valamint a regionális tudomány mellett számos 

földtudományágat képvisel a közoktatásban, integrálja a földtani, a légkörtani, a hidrológiai, a 

talajtani és a planetológiai tudást. Tantárgyi előzménye az alsó tagozatos környezetismeret, 

illetve 5–6. évfolyamon a természetismeret, így annak követelményrendszerére épül, amelynek 

teljesítését feltételezi. 

 

7–8. évfolyam 

 

A földrajzi tartalmak feldolgozása során fejlődik a tanulók földrajzi-környezeti gondolkodása, 

helyi, regionális és globális szemlélete. Megértik, hogy a természet egységes egész, a Föld 

egységes, de állandóan változó rendszer, amelyben az ember természeti és társadalmi lényként 

él, és ez megköveteli az erőforrásokkal való ésszerű gazdálkodást. Az oknyomozó tudásszerzés 

elvéből kiindulva a tananyag feldolgozása során a tanulók minden tényt, jelenséget és 

folyamatot elsődlegesen térbeli, emellett időbeli változásában, fejlődésében ismernek meg, 

megláttatva azok okait és lehetséges következményeit is. Így fokozatosan kialakulhat felelős 

magatartásuk a szűkebb és a tágabb természeti, illetve társadalmi környezet iránt. A helyi és a 

regionális gazdasági, társadalmi és környezeti folyamatok értékelésével és a globális 

folyamatok érzékelésével lehetővé válik, hogy a tanulók megismerjék az emberiség egész 

bolygónkra kiterjedő tevékenységét, valamint az ebből fakadó, szintén világméretű természeti, 

társadalmi és környezeti problémákat. 

A tartalmak feldolgozása a szűkebb és a tágabb környezet földrajzi jellemzőire épül. 

Elsődleges célja a térbeli intelligencia fejlesztése. Kiemelt része a haza és környezete földrajzi-

környezeti jellemzőinek megismertetése, amelynek során megalapozódik a hazához és a 

magyarsághoz való kötődés. Az Európai Unió, valamint a távoli országok természeti és 

társadalmi-gazdasági sajátosságainak bemutatásával hozzájárul az eltérő kultúrák megismerése 

iránti igény, a nyitott és befogadó magatartás, illetve szemlélet kialakulásához. Mindezt úgy 

valósítja meg, hogy közben elősegíti a természeti és a kulturális értékek iránti tisztelet, illetve 

a következő nemzedékek számára történő megőrzésük iránti igény kialakulását. Ezzel 

hozzájárul a felelős és tudatos környezeti magatartás, a jövő generáció érdekeit is szem előtt 

tartó gondolkodás fejlődéséhez. A hazáról, a földrészünkről és a távoli földrészekről való 

tudásszerzés mellett nagymértékben segíti a tanulók képességeinek fejlődését. A más 

anyanyelvű országok és kultúrák megismerése elősegítheti a tanulókban az adott célnyelven 

történő kommunikáció igényének kialakulását, ez pedig megkönnyítheti az idegen nyelvi 

kommunikáció fejlődését. A különféle szóbeli és írásbeli ismeretközvetítő, illetve értékelési 

módszerek alkalmazásával segíti az anyanyelvi kommunikáció fejlődését. 

A természeti és a környezeti folyamatokban megfigyelhető kölcsönhatások feltárásával 

a földrajzoktatás hozzájárul a természettudományi szemlélet és gondolkodásmód 

kialakulásához. Folytatja az 5–6. évfolyamon megkezdett integrált tudásszerzést és az egységes 

természettudományi szemlélet alakítását. Az állandóság és a változás látszólagos 

ellentmondásosságát, a rendszerek törvényszerűségeit, a struktúra és a funkció összefüggéseit, 

az anyag, az energia, az információ különböző formáit regionális megjelenésükben vizsgálja. A 

természeti jellemzőkhöz mindig hozzákapcsolja azok társadalmi-gazdasági felhasználását, 

illetve egymáshoz illeszti a társadalmi élet és a gazdaság elemeit is, ezáltal megveti a 

társadalomtudományi szemlélet alapjait is. Szüntelenül változó és globalizálódó világunk 

természeti, környezeti és társadalmi-gazdasági folyamatainak megismeréséhez és megértéséhez 
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elengedhetetlen a folyamatos tájékozódás és információszerzés, valamint a nyitott gondolkodás. 

Ezért a tartalmi elemek elsajátítása elképzelhetetlen a tanulók egyre önállóbbá váló 

információkezelő tevékenysége nélkül. Így a tanítási-tanulási folyamatban nagy hangsúlyt kap 

az információszerzés és az információfeldolgozás képességének fejlesztése, különös tekintettel 

a tapasztalati és a digitális világ nyújtotta lehetőségek felhasználására. Mivel a földrajz tantárgy 

feladatának tekinti a tanulók megismertetését a helyi, a regionális és a globális környezetükkel, 

a valóság pedig gyorsan változik, ezért a tanulók kénytelenek állandóan önállóan frissíteni 

ismereteiket. A távoli tájak megismerésében nagy szerepet kapnak a mediatizált 

kommunikációs eszközök (nyomtatott sajtó, televízió, internet) által szerzett információk. A 

földrajz tantárgynak tehát célkitűzése, hogy ösztönözze a médiumok által közvetített világ 

kritikus elemzését, értelmezését, megértesse a tanulókkal, hogy a világ itteni ábrázolása nem 

azonos a valósággal, az eseményeknek és a jelenségeknek az alkotók által konstruált változatát 

láthatják. 

A tanítási-tanulási folyamat kiemelt célja a folyamatos önképzés iránti igény 

felébresztése, valamint az élethosszig tartó tanulás képességének kialakítása. Hazánk és a világ 

társadalom-földrajzi jellemzőinek bemutatásával a tantárgy elősegíti a szociális és állampolgári 

kompetenciák fejlődését. Napjaink társadalmi-gazdasági folyamatainak megismertetése 

nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy a tanulók a gazdasági élet eseményeiben eligazodó aktív, 

kreatív, rugalmas és vállalkozóképes állampolgárrá válhassanak. A tantárgy komplex 

ismeretanyaga révén segíti a tanulók pályaválasztását, eligazodását a munka világában, illetve 

felkészíti őket a szakirányú középfokú tanulmányokra. Hozzájárul ahhoz, hogy az általános 

iskolából kilépő diákok képesek legyenek felelős döntéshozatalra az állampolgári szerepek 

gyakorlása során. 

A földrajztanulás során a tanulók megszerzik a szemléleti térképolvasás képességét, és 

jártasságot szereznek az okfejtő térképolvasásban (különféle méretarányú és ábrázolásmódú 

térképeken). A dokumentum topográfiai és kulcsfogalmi listája csak az adott témában újonnan 

megjelenő és azokat a fogalmakat tartalmazza, amelyek a kerettanterv tartalmi és szemléleti 

újdonságainak pontosítása érdekében szükségesek, a korábbi életkori szakaszban vagy a 

megelőző témák során feldolgozottakat tudottnak feltételezi. 

 

8. osztály 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A szilárd Föld anyagai és folyamatai 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

Szemléleti kép a Föld belső gömbhéjairól. Megfigyelések és 

vizsgálódások alapján szerzett tapasztalatok a szűk környezetben 

található szilárd anyagokról. A belső és külső erők, hatásaik felismerése, 

modellezése. A talajképződés lényege hazai talajtípusok vizsgálata 

alapján. Emberi és természetföldrajzi időléptékek, időtartamok 

érzékelése. Konkrét, lakóhelyhez közeli példák ismerete 

környezetalakító tevékenységre, természeti értékek védelmére. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A térszemlélet fejlesztése az ember által tapasztalható méretek (pl. 

hegyek) és a Föld méretviszonyainak összehasonlítása révén. 

Az időfogalom, az időbeli tájékozódás fejlesztése az ember által 

tapasztalható időtartamok és a földtörténeti időegységek arányainak 

érzékeltetésével. 
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A felfedeztető tanulási stratégia alkalmazása (megfigyelések, 

vizsgálódások, mérések megadott szempont alapján tanári irányítással), 

a balesetmentes és biztonságos eszközhasználat gyakoroltatása, a 

tapasztalatrögzítés önállóságának fokozatos növelése. 

Az oksági gondolkodás erősítése, mélyítése több ok együttes hatására 

bekövetkező jelenségek vizsgálata során. 

A szükségletek kielégítése és a fenntarthatóság közötti egyensúly 

lehetőségének bemutatása, a környezettudatos gondolkodás, a 

fenntarthatóság iránti elkötelezettség megalapozása. 

A természet mint megbecsülendő és védendő érték beláttatása a talaj 

példáján. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Környezetünk anyagainak vizsgálata 

Ásványokból összetett természetes (kőzetek, ércek) és mesterséges 

anyagok (pl. beton, tégla) összehasonlítása egyéni és csoportos 

vizsgálódással. 

A legfontosabb bio- és ércásványok, kőzetalkotó ásványok, 

drágakövek, magmás, üledékes és átalakult kőzetek (vas- és rézérc, 

bauxit, agyag, márvány) tulajdonságainak megfigyelése, mérése, 

vizsgálata; csoportosításuk. 

A talaj anyagainak és szerkezetének megismerése különböző 

talajtípusok vizsgálata, összehasonlítása során. A talajkeletkezési 

folyamat és a talaj tulajdonságainak összekapcsolása. A földtani 

képződmények védelmének megismerése környékbeli példákon 

közvetlen tapasztalatszerzéssel. 

A folyamatosan változó bolygó és környezet 

A földövek és méreteik, a kőzetöv és a kőzetlemezek felépítésének 

megismerése. A földtani és a természetföldrajzi kontinensfogalom 

összekapcsolása. 

Geológiai (belső) erők megnyilvánulásainak megértése a 

kőzetlemezek mozgásának és következményeinek 

összekapcsolásával (hegyláncok felgyűrődése, gyűrődés; mélytengeri 

árkok és óceáni hátságok keletkezése; vulkánosság és földrengés; 

emelkedés és süllyedés, vetődés, rögösödés; magmás, átalakult 

kőzetek keletkezése). 

A földrajzi (külső) erők felismerése folyamatokban (aprózódás és 

mállás; lepusztulás és felhalmozódás, feltöltődés; üledékképződés, 

Kémia: Szerves és 

szervetlen anyag, 

keverék, szilárd anyag, 

egyes ásványok és 

kőzetek összetétele. 

Halmazállapotok. 

 

Biológia-egészségtan: 

élő anyag. 

 

Matematika: Képzeleti 

mozgatás, szétvágások. 

Időegységek, 

időtartammérés, 

számok a 

számegyenesen. 

 

Fizika: úszás, sűrűség, 

erőhatások, szilárd 

testek fizikai változása. 
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üledékes kőzetek keletkezése). A geológiai erők és a földrajzi erők 

harcának értelmezése. 

A kontinensek területét gyarapító és fogyasztó folyamatok 

megkülönböztetése. A szárazföldek és a tengerek mindenkori 

földgömbi helyzete természetföldrajzi és környezeti 

következményeinek felismerése a mai földrészek kialakulásához 

vezető állapotok példái alapján Tájékozódás a földtörténeti időben 

Tájékozódás a geológiai mozgások, változások időskáláján egyes 

események időpontjának, folyamatok időtartamának elhelyezésével, 

idővonalzó készítésével. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kőzetöv; ásvány, kőzet, érc; magmás, üledékes és átalakult kőzet; 

ősmaradvány; építőanyag, nyersanyag, energiahordozó anyag. Geológiai 

(belső) és földrajzi (külső) erő. Óceáni és kontinentális lemez, magma, 

vulkán, láva, földrengés. Szilárdhulladék-lerakó, földtani 

természetvédelem. Geológiai idő, földtörténeti időegységek. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Gazdasági alapismeretek 

Órakeret 

5+1 óra 

Előzetes tudás 

A gazdaság természeti feltételeinek, a gazdasági ágazatok 

tevékenységeinek felismerése példákban. A családi bevétel és kiadás 

példáinak ismerete. 

Tantárgyi  

fejlesztési célok 

Közgazdasági szemlélet alapozása az üzletekben vásárolható termékeket 

előállító gazdasági ágazatok tevékenysége közötti szoros kapcsolat és az 

egyes termékek árát befolyásoló sokféle tényező felismertetésével. 

A kreatív gondolkodás fejlesztése a piac működési alapelvének, a 

kereslet és a kínálat szerepének köznapi gyakorlati példákon keresztül 

történő megértetése során. 

Gazdasági és pénzügyi nevelés, a felelős gazdálkodás megalapozása a 

családi gazdaság működésének helyzetgyakorlatokban való 

bemutatásával. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A gazdaság értelmezése 

A gazdasági ágazatok feladatának, szerepének megismerése egy 

ország életében; a szolgáltatás és a mindennapi élet kapcsolatának 

meglátása (lakóhelyen és a világhálón igénybe vehető 

szolgáltatások); az országok és a gazdasági fejlettség alapadatainak 

megismerése. 

Pénzügyi alapismeretek 

Modern vállalkozások 

— Egy termék árát befolyásoló tényezők (ráfordítások, kereslet, 

kínálat) és kapcsolatuk megértése. A pénz és szerepe, típusai, fizetési 

módok megismerése. 

— A piac működési alapelvének, a kiadás-bevétel rendszer 

megértése egyszerű köznapi példákban. A kölcsön veszélyeinek 

felismerése. A takarékosodás és a megtakarítások lényege. 

— Nemzeti és közös valuták, árfolyam egyszerű értelmezése, a 

valutaváltás eljárásának megismerése helyzetgyakorlatokban. 

— Nemzetközi együttműködések: A nemzetközi 

együttműködések szükségességének felismerése különböző típusú 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: a gazdasági 

ágak történelmi 

kialakulása; 

nemzetközi 

együttműködések. 

 

Matematika: 

mennyiségek 

összehasonlítása, 

százalékszámítás, 

egyenes arányosság. 

 

Informatika: adat- és 

ténygyűjtés az 

internetről. 
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szervezetek példáin (EU, ENSZ, WHO, UNESCO, WWF, regionális 

és civil szervezetek). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gazdasági ágazat és ág, gazdasági szerkezet. 

Kereskedelem, vám. Pénz, kiadás, bevétel, kölcsön, megtakarítás. Valuta, 

árfolyam. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ausztrália, a sarkvidékek és az óceánok földrajza 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 

A szerkezetfejlődési folyamatok által létrehozott képződmények példái. 

Eligazodás a földtörténeti időben. A forró és a hideg övezet és öveik 

főbb természeti adottságainak, környezeti problémáinak ismerete. Az 

óceánok és a tengerek tulajdonságainak elkülönítése, a földrészek és az 

óceánok megnevezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Átfogó kép alkotása Ausztrália és a sarkvidékek természetföldrajzi 

jellemzőiről, az okok és a jellemzők közötti összefüggések 

felismertetése a Föld fejlődéséről és az övezetességi rendszerről való 

tudás alkalmazásával. 

A környezetgazdálkodási szemlélet fejlesztése a tengeri erőforrások 

globális folyamatokban betöltött szerepének felismertetésével 

példákban, sérülékenységének és következményeinek megértetésével. A 

modellszerű gondolkodás fejlesztése elméleti modellalkotással a térség 

problémáiról. 

Az információszerző stratégia fejlesztése a tengert ábrázoló térképeken 

való tájékozódással, információleolvasással. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ausztrália, a kontinensnyi ország 

Elszigetelt fekvés, ellentmondásos természeti adottságok (sivatag és 

artézivíz-készlet, termékeny alföldek és hegyvidék) és 

következményeik ismerete. 

A sarkvidékek földrajza 

Az Északi- és a Déli-sarkvidék összehasonlító földrajzi jellemzése; 

az ózonréteg-elvékonyodás okainak és következményeinek átlátása; a 

sarkvidék mint speciális élettér értelmezése; az Antarktika 

szerepének, a kutatóállomások jelentőségének megismerése. 

A világtenger földrajza 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: nagy 

földrajzi felfedezések; 

hajózás. 

 

Kémia: ózon; sósvíz és 

édesvíz; 

vízszennyezés. 

 

Biológia-egészségtan: 

életfeltételek, a hideg 

övezet és a tengerek 

élővilága. 
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Az óceánok és tengerek földrajzi jellemzőinek, a tengeráramlások 

szerepének, a világtenger mint erőforrás (ásványkincsek, árapály-

energia, halászat) és mint veszélyforrás (szökőár) megismerése; a 

veszélyeztető folyamatok (pl. vízszennyezés, túlhalászás) egyszerű 

értelmezése. 

Szigetvilág az óceánban (Óceánia), a speciális fekvés gazdasági, 

társadalmi és környezeti következményeinek (hajózás, 

idegenforgalom stb.) megismerése. 

Fizika: Felhajtóerő, 

hőszigetelés. A 

tengermozgások fizikai 

alapjai (hullámok 

vízfelületen). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Állandóan fagyos és tundraéghajlat, fahatár, belföldi jégtakaró, jéghegy, 

ózonréteg, korallzátony, jégsivatag. Világtenger; tengeráramlás; árapály-

energia, túlhalászás, kutatóállomás. Őslakos, bevándorló. 

Topográfiai 

ismeretek 

Ausztráliai-alföld, Nagy-Artézi-medence, Nagy-Vízválasztó-hegység, 

Nyugat-ausztráliai-ősföld, Új-Guinea, Grönland, Hawaii; Murray. 

Ausztrália, Új-Zéland; Melbourne, Perth,Sydney. Északi-sarkvidék, Déli-

sarkvidék (Antarktisz). 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Európa általános földrajza 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 

Szerkezetfejlődési folyamatok által létrehozott képződmények 

felismerése példákban. Eligazodás a földtörténeti időben. A földrajzi 

övezetesség rendszere, az övek főbb természeti adottságai, környezeti 

problémái. A szélrendszerek éghajlatot meghatározó szerepe. A 

földrészek és országcsoportok szerepe a világgazdaságban. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az Európa-tudat megalapozása az integrációs folyamat céljainak 

megismertetésével, napjaink törekvéseinek érzékeltetésével. 

A tanulni tudás képességének fejlesztése az előzetes (a távoli 

földrészekkel kapcsolatos) tudás előhívásával és alkotó 

felhasználásával. 

Az analizáló képesség fejlesztése Európa természetföldrajzi adottságai 

és az azokból következő társadalmi-gazdasági lehetőségek, környezeti 

veszélyek feldolgozásával. 

A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése az európai kulturális 

sokszínűség földrajzi okainak és a népességkeveredés 

következményeinek elemzése során. A közös európai kultúra, főként 

földrajzi alapjainak ismerete és a megőrzésére irányuló igény 

kialakítása. 

Az információszerzési képesség fejlesztése adatok, egyszerű adatsorok, 

diagramok értelmezésével, elemezésével, a földrajzi övek jellemzési 

szempontjainak önálló használatával. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Európa általános természetföldrajzi képe 

Szerkezetalakító folyamatok és a külső erők felszíni 

következményeinek, a domborzati adottságok következményeinek és 

a nagytájak mozaikjának megismerése. 

Európa változatos és szeszélyes éghajlatának, a nyitottság a többi 

természetföldrajzi tényezőre való hatásának megismerése. A 

természeti adottságok szerepének meglátása az európai társadalmi-

gazdasági életben. 

Európa társadalomföldrajzi képe és folyamatai 

Európa változó társadalmi erőforrásainak, az elöregedő társadalom 

gazdasági következményeinek megismerése. 

Az európai erőtér gyengülő világgazdasági szerepének felismerése, 

az új válságjelenségek (növekvő eladósodás, munkanélküliség) 

értelmezése; a transzkontinentális infrastruktúra szerkezetének 

térképezése. 

Az Európai Unió földrajzi lényegének megértése; az országok és 

térségek változó szerepének felismerése az integrációs folyamatban. 

Fizika: erőhatások. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: A természeti 

adottságok és a 

történelmi események 

kapcsolata. Európa 

mint évszázadokon át a 

Föld legfejlettebb és 

vezető térsége; az 

integráció története, 

intézményrendszere; 

infrastruktúra és 

fejlődés. 

 

Biológia-egészségtan: 

életkor. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kaledóniai-, variszkuszi- és alpi hegységképződés; eljegesedés. Időjárási 

front. 

Öregedő társadalom; indo-európai nyelvcsalád; soknemzetiségű ország; 

uniós polgár, állampolgár; letelepedési engedély, munkavállalási engedély. 

Gazdasági és politikai integráció; euró-övezet, Schengeni övezet. 

Topográfiai 

ismeretek 

Európa részei; Észak-atlanti-áramlás. 

Az Európai Unió tagállamai és fővárosuk; Strasbourg, Vatikán. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Észak-és Mediterrán-Európa földrajza 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 

Áttekintő kép Európa természetföldrajzi adottságairól és az azokból 

következő társadalmi-gazdasági lehetőségekről. A hideg mérsékelt és a 

meleg mérsékelt öv, a mediterrán táj és gazdálkodás jellemzőinek, a 

vándorló állattartás lényegének ismerete. 

Az Európai Unió országai és fővárosuk megnevezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Lényegkiemelő és összehasonlító képesség fejlesztése a két 

kontinensrész közös és egyedi földrajzi-környezeti vonásainak, azok 

okainak és következményeinek feltárásával. Gyakorlatorientált 

szemlélet fejlesztése az ismert világ folyamatos tágulása a fejlődésben 

máig érzékelhető hatásainak, valamint a természeti és gazdasági 

körülmények, hagyományok gondolkodásmódot, életmódot befolyásoló 

hatásának felismertetésével. 
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Az információfeldolgozás képességének fejlesztése ismeretekről való 

leírás készítésével segédeszközök használatával, tanári irányítással. 

A szociális kompetencia fejlesztése az országcsoportok környezeti 

problémáinak irányított projektmódszerrel történő feldolgozásával. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A tenger, a tagolt partvidék szerepe az észak- és dél-európai népek 

életében 

A tengerparti fekvés elszigetelő és a világ más részeivel összekötő 

szerepének, az életmódra gyakorolt hatásának belátása. 

Észak-Európa földrajza: az északi fekvés következményeinek 

megismerése; az eltérő jellegű természeti tájak, az adottságaikhoz 

igazodó munkamegosztás modellezése; országai jóléte, gazdagsága 

okainak, összetevőinek értelmezése. 

Mediterrán-Európa földrajza 

Dél-Európa természetföldrajzi jellemzése; a napfényövezet, a 

kikötőövezet és az üdülőövezet földrajzi-környezeti modelljének 

megalkotása. 

Az országok gazdasági életének, a szolgáltató ágazatok súlyának 

megismerése. 

A népességmozgások és a menekültáradat kialakulási okainak és 

következményeinek értelmezése Olaszország példáján. A 

környezetben lejátszódó események, folyamatok, helyzetek 

bemutatása helyzetgyakorlatokban. 

A Balkán-térség 

A térség természetföldrajzi jellemzése, a karsztvidékek modellezése; 

a kultúrák találkozási következményeinek felismerése példákban. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: Földrajzi 

fekvés szerepe a világ-

gazdasági helyzetben; 

nagy földrajzi 

felfedezések; 

munkamegosztás. 

Gyarmatosítás 

következményei 

(gyarmattartók). 

Kultúrák ütközése. 

 

Informatika: bemutató 

készítése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fjord, moréna. Kikötőövezet, üdülőövezet, karsztvidék, tengeri bányászat, 

vízerőmű, földhőerőmű. Kereskedelmi flotta, bérfuvarozás, 

parasztgazdaság, földbérleti rendszer, mezőgazdasági szövetkezet, 

munkamegosztás, vendégmunkás, munkaerővándorlás, időszakos 

idegenforgalom. 

Topográfiai 

ismeretek 

Adriai-, Balti- és Északi-tenger; Appenninek, Appennini-, Balkán-, 

Pireneusi (Ibériai)-, Skandináv-félsziget, Izland, Kréta, Szicília. Balti-

ősföld, Balkán-, Dinári- és Skandináv-hegység, Pireneusok, Dalmácia, 

Etna, Finn-tóvidék, Vezúv; Pó. 

Norvégia; Bergen, Helsinki, Oslo, Várna, Velence, olasz ipari háromszög. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Atlanti-Európa földrajza 

Órakeret 

6 óra 
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Előzetes tudás 

Áttekintő kép Európa természetföldrajzi adottságairól és az azokból 

következő társadalmi-gazdasági lehetőségek, környezeti 

veszélyhelyzetek ismerete. A valódi mérsékelt öv természetföldrajzi 

jellemzői, az óceáni éghajlat. A tenger szerepe a társadalom életében. 

Az Európai Unió országai és fővárosuk megnevezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kritikai gondolkodás fejlesztése az öregedő társadalom, a túltermelés 

és a társadalom nagymérvű környezetátalakító tevékenysége 

következményeinek feltárásával (mentális térképkészítés). A 

problémamegoldó gondolkodás fejlesztése a termelés más kontinensekre 

való áthelyezése következtében kialakuló válsághelyzet és az új 

fejlődési pályák választása konfliktusának elemzésével. 

A környezeti szemlélet alakítása a környezeti állapot javítására tett 

kezdeményezések bemutatásával, a regionális és a a globális szemlélet 

összekapcsolása. 

Földrajzi-környezeti tartalmú, különböző céloknak megfelelő, 

másodlagos információhordozók kiválasztása tanári irányítással. 

A térbeli intelligencia fejlesztése az országok népességi, gazdálkodási 

adatai egymáshoz való viszonyának, nagyságrendjének érzékeltetésével. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Atlanti-Európa földrajzi jellemzői és problémái 

A nyugati fekvés földrajzi következményeinek felismerése, Nyugat-

Európa természetföldrajzi jellemzése. 

A fosszilis energiahordozó és ásványi nyersanyag-készletek fogyása 

következményeinek felismerése. Bányavidékek és ipari körzetek 

átalakulási folyamatának és a gazdasági szerkezet modernizációjának 

értelmezése. A szélenergia-hasznosítás; a környezet savanyodása, a 

vízszennyeződés okozati és prognosztikus értelmezése. 

Nyugat-Európa meghatározó országai 

Regionális földrajzi sajátosságaik megismerése összehasonlító 

elemzéssel. 

Egyesült Királyság (a gyarmattartó szigetország, a világ műhelye és a 

profilt váltó iparvidékek). 

Franciaország (az élelmiszertermelés és a könnyűipar 

hagyományainak, a modern ipar kialakulásának földrajzi 

összefüggései). 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: 

gyarmatosítók, ipari 

forradalom, 

technológiai váltás. 

 

Matematika: kritikai 

gondolkodás, 

nagyságrendi 

viszonyítás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Multikulturalizmus. Bányavidék, átalakuló ipari körzet, szélpark, savas 

ülepedés és eső, a környezet savanyodása.   

Topográfiai 

ismeretek 

Brit-szigetek, Francia-középhegység, Londoni- és Párizsi-medence, Mont 

Blanc, Pennine; La Manche, Rhône, Szajna, Temze. 

Anglia; Birmingham, Glasgow, Lyon, Manchester, Marseille; Közép-

angliai-iparvidék. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Kelet- és Közép-Európa földrajza 

Órakeret 

7 +2óra 

Előzetes tudás 

Áttekintő kép Európa és Ázsia északi része természetföldrajzi 

adottságairól és az azokból következő társadalmi-gazdasági lehetőségek, 

környezeti veszélyhelyzetek. 

A hideg és a valódi mérsékelt öv földrajzi jellemzőinek, a 

kontinentalitás térbeli változásának ismerete. A mérsékelten szárazföldi 

és a szárazföldi terület természetföldrajzi jellemzői, a hegyvidéki 

függőleges övezetesség és hatásuk az életmódra. Magashegység, 

tajgavidék, bányavidék, átalakuló ipari körzet, kikötőövezet mint tipikus 

tájak, tájjellemzési algoritmus. 

Az Európai Unió országai és fővárosuk megnevezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az oksági gondolkodás fejlesztése a nyersanyagban való gazdagság, 

szegénység és a függőség, valamint a történelmi, politikai változások és 

a társadalmi-gazdasági hatások felismertetésével. 

A tájfejlődés társadalmi összetevőinek, illetve a térbeli kölcsönhatások 

és érdekek érvényesülésének felismertetése (a különböző adottságú tájak 

átalakítása kultúrtájakká). 

A közép-európai regionális tudat megalapozása hazánk közvetlen 

környezetének európai összefüggésben való megismertetésével, a 

közép-európai országok és hazánk kapcsolatának értelmezésével. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Kelet-Európa, kapocs Ázsia és Európa között 

A kontinensbelseji fekvés és a hatalmas kiterjedés természet- és 

társadalom-földrajzi következményeinek felismerése (összehasonlító 

tematikus térképolvasás). A termelési kapcsolatrendszerek (ásványi 

nyersanyag-, energiahordozó-kitermelés és feldolgozóipari ágazatok; 

energiagazdaság, erdőgazdálkodás és fafeldolgozás; eltérő célú 

mezőgazdasági termelés) megértése.   

Oroszország 

Az európai és ázsiai erőközpont sokszínű természeti és társadalmi 

alapjai, nagy területi fejlettségkülönbségek. 

A hegyvidéki Közép-Európa: a közép-európai magashegyvidék 

természetföldrajzi jellemzői társadalmi életet befolyásoló hatásának 

bizonyítása; a tej- és az erdőgazdaság, az idegenforgalom 

meghatározó szerepének igazolása. 

A medencei Közép-Európa 

A gazdasági-társadalmi élet eltérő jellegű feltételeinek feltárása a 

Közép-európai-sík- és rögvidék feltöltött alföldjein, dombvidékein, 

középhegységi tipikus tájain. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: 

Technológiai 

kapcsolatok. 

Szocialista világrend, 

hidegháború, 

Szovjetunió. Osztrák-

Magyar Monarchia, 

világháború. 

 

Biológia-egészségtan: 

életközösségek. 
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A közép-európai országok összefonódó gazdasági múltjának és 

jelenének értelmezése. A vegyipari és a gépipari kapcsolatrendszerek 

felismerése. 

Lengyelország és Csehország összehasonlító komplex földrajzi 

jellemzése. 

Németország földrajza, az európai gazdaság motorjának elemzése 

(esetelemzés, mentális térképkészítés).  

 

Összefoglalás, számonkérés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Természetátalakítás, kultúrtáj. Katonai és politikai nagyhatalom, 

tervgazdálkodás, gazdasági körzet, nagyüzemi gazdálkodás, családi 

mezőgazdálkodás, energiagazdaság, hegyi turizmus. 

Topográfiai 

ismeretek 

Alpok, Kaukázus, Lengyel- és Német-középhegység, Szudéták, Cseh-

medence, Kelet-európai-síkság, Német–Lengyel-alföld, Kaszpi-mélyföld; 

Ruhr-vidék, Szilézia; Boden-tó, Dnyeper, Don, Duna–Majna–Rajna vízi út, 

Visztula, Volga. 

Oroszország, Svájc; Brno, Frankfurt, Gdańsk, Hamburg, Katowice, Köln, 

Krakkó, Moszkva, München, Plzeň, Stuttgart, Szentpétervár, Volgográd. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A Kárpát-medencevidék földrajza 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 

A földszerkezetet alakító folyamatok. Éghajlatot alakító és módosító 

tényezők, a vízhálózat. 

Áttekintő kép Európa és benne Közép-Európa természetföldrajzi 

adottságairól és az azokból következő társadalmi-gazdasági 

lehetőségekről, környezeti veszélyhelyzetekről. 

A magas- és a középhegyvidék, a dombvidék és a feltöltött síkság 

tipikus tája. 

A közép-európai és a magyarországi nagytájak ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az oksági gondolkodás fejlesztése a medencejelleg közvetlen és 

közvetett földrajzi következményeinek, az ember életmódját 

meghatározó feltételeknek az összekapcsolásával, illetve 

prognosztizálással. 

A kritikai és a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése stratégiai 

tervezéssel társadalmi, környezetvédelmi témájú feladatmegoldásban 

tanári útmutatással. 

Időszemlélet fejlesztése különböző léptékű földtani, földrajzi, 

környezeti folyamatok elemzésével (a Kárpát-medencevidék 

kialakulása, az ember környezet-átalakító tevékenysége). 

A szociális kompetencia fejlesztése a medencevidék népeinek, 

országainak együttműködésében rejlő lehetőségek, az együttműködés 

szubjektív korlátainak felismertetésével. 

A digitális kompetencia fejlesztése digitális prezentációs kiselőadás 

készítésével. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A Kárpát-medencevidék természetföldrajzi egysége 

A Kárpát-medence szerkezetének, domborzatának összekapcsolása a 

földtani fejlődési folyamatokkal; a medencejelleg modellezése. 

A medencejelleg következményeinek bizonyítása az éghajlatban, a 

vízrajzban és vízkészletekben, a környezeti állapotban. 

A medencevidék nagytájainak földrajzi jellegzetességei, az azokból 

adódó környezeti különbségek, veszélyhelyzetek értelmezése. 

A Kárpát-medencevidék társadalom-földrajzi egysége 

A medencejelleg társadalmi hasznosításának, a tájátalakításnak és 

következményeinek az ok-okozati rendszerű megismerése, 

prognosztizálása. 

A Kárpát-medencei népesség összetételének értelmezése, a 

Magyarország határán túli néprajzi tájegységek és földrajzi alapú 

népszokásaik megismerése. 

Fizika: fizikai 

folyamatok a 

földkéregben. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: tájjal, 

szülőfölddel 

kapcsolatos irodalmi 

művek. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: Magyar 

Királyság, magyar 

kultúra. 

 

Erkölcstan: nép, 

nemzet, nemzetiség, 

etnikum. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Földtani alapszerkezet, medencejelleg, szeszélyes időjárás és vízjárás, 

aszályveszély, árvízveszély, vízrendezés, vízkészlet, földcsuszamlás, 

kultúrpuszta, szikesedés; földhőenergia, biomassza. Vásárvonal, 

vásárváros, hídváros. Magyarság, nemzetiség, nemzeti kisebbség, etnikum, 

néprajzi csoport, néprajzi táj, nyelvsziget; székely, csángó. 

Topográfiai 

ismeretek 

Kárpát-medencevidék, Kárpátok; Erdélyi-hegyvidék, Erdélyi-medence; 

Király-hágó, Vereckei-hágó. Délvidék, Erdély, Felvidék, Kárpátalja, 

Székelyföld, Őrvidék, Partium. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A hazánkkal szomszédos országok földrajza 

Órakeret 

6+2 óra 

Előzetes tudás 

Áttekintő kép Közép-Európa és benne a Kárpát-medence, Kelet-Európa 

és a Balkán térség természetföldrajzi adottságairól és az azokból 

következő társadalmi-gazdasági lehetőségekről. A magas- és 

középhegyvidék és a feltöltött síkság tipikus tájainak, a kárpát-medencei 

nagytájak ismerete. A magyarság kárpát-medencei múltjának, jelen 

helyzetének ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nemzeti öntudat fejlesztése a szomszéd országok hazánkkal való 

múltbeli és jelenlegi kapcsolatának tudatosításával, a magyarsághoz 

kapcsolódó országrészeik földrajzi-környezeti jellemzőinek 

megismertetésével. 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 

Oksági gondolkodás fejlesztése az országok földrajzi jellemzőinek 

rendszerezésével (összehasonlító táblázat, mérlegelés, logikai sorok, 

idő- és térsorok, folyamatvázlatok, sémák stb.). 

A kritikai gondolkodás fejlesztése tényelemzéssel (országok földrajzi-

környezeti jellemzői). 

A tanulni tudás képességének fejlesztése az előzetes (a Közép-

Európával kapcsolatos) tudás előhívásával és alkotó felhasználásával. 

Médiatudatosságra nevelés és a digitális kompetencia fejlesztése 

internetalapú szolgáltatások célirányos használatával (pl. tények, adatok, 

képek, idegenforgalmi ajánlatok keresése). 

A kommunikatív és a művészi kifejezőkészség fejlesztése 

országbemutatás során (tanulói kreatív módszerek). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A Kárpát-medence magashegységi keretének országai 

Az alpi és a kárpáti országok természet- és társadalom-földrajzi 

jellemzőinek összehasonlítása; történetelmondás hazai és külföldi 

utazások átélt élményeiről. 

Ausztria mint a legfejlettebb gazdaságú alpi szomszéd földrajzi 

jellemzése. Magyar szórványok, Őrvidék; a hazánkkal való 

társadalmi-gazdasági kapcsolatok. 

Szlovénia mint a legfejlettebb délszláv térség és Szlovákia mint a 

fiatal kárpáti ország (a Felvidék) földrajzi jellemzőinek megismerése 

és bemutatása. 

A keleti termékeny vidékek országai 

Románia gazdag természeti erőforrásokra épülő útkereső 

gazdaságának bemutatása; Erdély és Partium földrajzi jellemzése. 

Ukrajna mint Kelet-Európa potenciális éléstára, energiaszolgáltatója 

földrajzi-környezeti kapcsolatrendszereinek feltárása; Kárpátalja 

földrajzi jellemzése. 

A déli hegyvidékek országai 

Horvátország és Szerbia: hasonló nyelv, eltérő vallás és kultúra 

(országok összehasonlító természet- és társadalom-földrajzi 

jellemzése); a Vajdaság, Délvidék magyarlakta termékeny tájának 

földrajzi jellemzése. Összefoglalás, számonkérés 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: Trianoni 

szerződés és 

következményei. 

Szovjetunió. 

Jugoszlávia, délszláv 

háború. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
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Topográfiai 

ismeretek 

Bécsi-medence, Duna-delta, Grazi-medence, Isztria, Magas-Tátra, Hargita; 

Maros, Olt, Vág. Horvátország, Szerbia, Ukrajna; Vajdaság; Arad, Belgrád, 

Brassó, Fiume, Graz, Kassa, Kijev, Kolozsvár, Marosvásárhely, Munkács, 

Nagyvárad, Salzburg, Újvidék, Ungvár, Temesvár, Zágráb. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Magyarország természeti és kulturális értékei 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 

A Kárpát-medence természet- és társadalomföldrajzi jellemzői, 

nagytájai. Magyarország nagytájai és egyes középtájai, megyéi, néhány 

városa. A hegységek és a felszín alatti vizek típusai. A középhegység, a 

karsztvidék és a feltöltött alföld tipikus táj. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A térszemlélet fejlesztése Magyarország földjének a Kárpát-

medencevidék egészében való földrajzi értelmezésével. 

Az oksági gondolkodás fejlesztése az országrészek, tájak földrajzi 

jellemzőinek összevetésével (az összehasonlító földrajzi elemzés 

módszerével, a jellemzők okainak és következményeinek 

összekapcsolásával). 

A szülőföld és a haza szeretetének megalapozása a mikrokörnyezet 

megismerésétől induló, egyre bővülő tudásszerzéssel; a haza- és a 

nemzettudat formálása. 

Környezettudatosságra nevelés a természet-, környezet- és értékvédelem 

alapvető céljainak, közös és sajátos feladatainak megismertetésével, 

illetve információgyűjtéssel, és az azokkal kapcsolatos személyes és 

közösségi cselekvési lehetőségek felismertetésével. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A magyarországi nagytájak 

A medencei fekvés nagytájanként eltérő következményeinek 

értelmezése; az alföldi, a dombvidéki és a középhegységi nagytájak 

természet- és társadalom-földrajzi jellemzése, a természeti 

adottságok felhasználásának értelmezése és a táj átalakításának 

modellezése. 

A magyar nemzeti kultúra: a magyarországi néprajzi csoportok és 

földrajzi alapú hagyományaik értelmezése; a magyar földrajzi 

felfedezők, utazók és tudósok kiemelkedő teljesítményeinek 

bemutatása tanulói kutatómunka alapján. 

Természeti, kulturális és történelmi értékvédelem, eredetvédelem 

A védettség különböző fokozatainak és jellegének összehasonlítása 

helyek, objektumok példáin; a védelem lényegének megértése, a 

Hon- és népismeret: 

nemzeti kultúra, 

néprajzi csoport, 

népszokások. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: szöveges 

információgyűjtés. 

 

Biológia-egészségtan: 

ökológia és 

természetvédelem. Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 

védett helyeken engedélyezett tevékenységek megismerése; 

kulturális hungarikumok megismerése projektmunkában. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hordalékkúpsíkság, löszvidék, árterület, szikes puszta, dombvidék, 

hegységközi medence, romhegység, tanúhegy, karsztosodás. Világörökségi 

védettség, nemzeti park, tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület, 

természeti emlék, történelmi emlékhely, a törvény erejénél fogva védett 

terület és érték, bioszféra-rezervátum, Ramsari terület, termék-

eredetvédelem. 

Topográfiai 

ismeretek 

Aggteleki-karszt, Badacsony, Balaton-felvidék, Baradla, Bükk-fennsík, 

Budai-, Kőszegi-, Soproni-, Tokaj-Eperjesi- (Zempléni-), Villányi-hegység, 

Cserehát, Cserhát, Gerecse, Pilis, Vértes, Baranyai-, Somogyi- és Tolnai-

dombság, Bodrogköz, Dráva menti és Pesti-síkság, Győri-, Marcal- és 

Tapolcai-medence, Hajdúság, Hegyalja, Jászság, Őrség; Szigetköz, 

Mohácsi- és Szentendrei-sziget, Tihanyi-félsziget; Hévízi-tó, Ipoly, Kis-

Balaton, Sajó, Sió, Tisza-tó, Zagyva, Zala. A magyarországi világörökség 

helyszínek és nemzeti parkok. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Magyarország társadalomföldrajza 

Órakeret 

10+2 óra 

Előzetes tudás 

A Kárpát-medence társadalomföldrajzi jellemzői. Magyarország 

megyéi, néhány városa. A gazdasági ágazatok szerepe az országok 

életében és kapcsolataik különböző példái. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Reális tudáson alapuló nemzettudat kialakítása a magyar gazdaság 

világgazdaságban és az európai gazdasági erőtérben változó helyzetének 

értelmezésével. 

Gazdasági nevelés a gazdasági ágazatok jellegzetességeinek, értékeinek, 

gondjainak problémaközpontú megközelítésével, gondolatvázlatok 

készítésével és stratégiai tervezéssel. 

A kreativitás, a kezdeményező- és vállalkozóképesség szerepének 

felismerése a társadalmi-gazdasági fejlődésben regionális és hazai 

példákon. 

A földrajzi környezetben, a köznapi életben való eligazodás és a 

konfliktuskezelés képességének fejlesztése. Állampolgárságra nevelés a 

hírek földrajzi-környezeti tartalmú információinak értelmezésével, 

nézetek megfogalmazásával, kifejtésével. 

A tanulni tudás képességének fejlesztése kooperatív módszerekkel, 

hálózatos tanulással. 

A gyakorlati életre nevelés az internetalapú szolgáltatások (pl. adattárak, 

menetrendek, idegenforgalmi ajánlatok) használatával, a szerzett 
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ismeretek másokkal való digitális megosztásával, valamint a tudatos 

vásárlói magatartás jellemzőinek bemutatásával. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Népesség és településhálózat 

A népességfogyás értelmezése; a népességszám-csökkenés és a 

társadalom öregedése okainak, következményeinek feltárása; 

népességszerkezet megismerése. 

A településfajták, a településhálózat átalakulásának értelmezése; 

lakókörnyezetek és életmódbeli jellemzők (nagyvárosi, városi, falusi 

települések, természeti, épített és emberi környezet, gazdasági, 

szociális eltérések). 

A régiók és Budapest földrajzi jellemzése, változó súlyuk okainak 

elemzése; a falusias térségek válsághelyzetének, felzárkózásuk 

lehetőségeinek megismerése. 

Magyarország gazdasági szerkezete 

Magyarország gazdasági szerkezetének elemzése; a fejlettség és az 

életmód kapcsolata, a regionális különbségek megismerése. 

A fogyasztási szokások változásának belátása, okaik feltárása és 

következményeik megvitatása. 

A magyar gazdaság főbb működési területei. 

Az átmenő forgalom jellemzői és infrastruktúrája; a térben és 

szerkezetében változó külgazdasági kapcsolatok. 

Az idegenforgalom szerepe a gazdaságban, elérő jellegű körzetei 

(okozati és prognosztikus bemutatás). 

Hagyományos mezőgazdasági termékek, élelmiszerek, ételek; a 

hagyományok földrajzi alapjai. 

A magyar mezőgazdaság helye a globális gazdaságban, európai 

integrációban. 

A húzóágazatok (autóipar, gyógyszeripar, kommunikációs ágazat) 

szerepe, jövőbeli lehetőségei. 

A tudásipar feltételei és jellemzése; az ipari és infoparkok szerepe. 

Gyűjtőmunka, projektek 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: Népesedési 

ciklus, 

infrastruktúrafejlődés a 

történelmi 

Magyarországon. 

Kommunikációs és 

technológiai fejlődés. 

 

Matematika: Modellek 

megértése. Adatok 

jegyzése, ábrázolása. 

 

Informatika: 

internetalapú 

szolgáltatások 

használata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fogyó társadalom, településhálózat, régió, eurorégió, tranzitország, 

menekültstátusz, termelői támogatási rendszer, kistermelő, vállalkozás, 

fogyasztói kosár, idegenforgalmi körzet, gyógyturizmus, bor- és 

gasztronómiai turizmus, falusi turizmus, szolgáltatáskereskedelem, 

tudásipar, infopark. 
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Topográfiai 

ismeretek 

Magyarország megyei jogú városai. Balatonfüred, Gyöngyös, Gyula, 

Hajdúszoboszló, Hatvan, Hévíz, Kalocsa, Keszthely, Komárom, Kőszeg, 

Mohács, Paks, Röszke, Siófok, Százhalombatta, Szentendre, Szentgotthárd, 

Tihany, Tiszaújváros, Visegrád, Visonta, Záhony. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei akét 

évfolyamos 

ciklus végén 

A tanulók átfogó és reális képzettel rendelkezzenek a Föld egészéről és 

annak kisebb-nagyobb egységeiről (a földrészekről és a világtengerről, a 

kontinensek karakteres nagytájairól és tipikus tájairól, valamint a 

világgazdaságban kiemelkedő jelentőségű országcsoportjairól, 

országairól). Legyen átfogó ismeretük földrészünk, azon belül a 

meghatározó és a hazánkkal szomszédos országok természet- és 

társadalomföldrajzi sajátosságairól, lássak azok térbeli és történelmi 

összefüggéseit, érzékeljék a földrajzi tényezők életmódot meghatározó 

szerepét. Birtokoljanak reális ismereteket a Kárpát-medencében fekvő 

hazánk földrajzi jellemzőiről, erőforrásairól és az ország gazdasági 

lehetőségeiről az Európai Unió keretében. Legyenek tisztában az Európai 

Unió meghatározó szerepével, jelentőségével. 

Ismerjék fel a földrajzi övezetesség kialakulásában megnyilvánuló 

összefüggéseket és törtvényszerűségeket. Legyenek képesek alapvető 

összefüggések, tendenciák felismerésére és megfogalmazására az egyes 

földrészekre vagy országcsoportokra, tájakra jellemző természeti 

jelenségekkel, társadalmi-gazdasági folyamatokkal kapcsolatban, ismerjék 

fel az egyes országok, országcsoportok helyét a világ társadalmi-

gazdasági folyamataiban. Érzékeljék az egyes térségek, országok 

társadalmi-gazdasági adottságai jelentőségének időbeli változásait. 

Ismerjék fel a globalizáció érvényesülését regionális példákban. Ismerjék 

hazánk társadalmi-gazdasági fejlődésének jellemzőit összefüggésben a 

természeti erőforrásokkal. Értsék, hogy a hazai gazdasági, társadalmi és 

környezeti folyamatok világméretű vagy regionális folyamatokkal 

függenek össze. 

Tudják példákkal bizonyítani a társadalmi-gazdasági folyamatok 

környezetkárosító hatását, a lokális problémák globális következmények 

elvének érvényesülését. Legyenek tisztában a Földet fenyegető 

veszélyekkel, értsék a fenntarthatóság lényegét példák alapján, ismerjék 

fel, hogy a Föld sorsa a saját magatartásukon is múlik. 

Rendelkezzenek a tanulók valós képzetekkel a környezeti elemek 

méreteiről, a számszerűen kifejezhető adatok és az időbeli változások 

nagyságrendjéről. Tudjanak nagy vonalakban tájékozódni a földtörténeti 

időben. Legyenek képesek természet-, illetve társadalom- és 

gazdaságföldrajzi megfigyelések végzésére, a különböző nyomtatott és 

elektronikus információhordozókból földrajzi tartalmú információk 

gyűjtésére, összegzésére, a lényeges elemek kiemelésére. Ezek során 

alkalmazzák digitális ismereteiket. Legyenek képesek megadott 
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szempontok alapján bemutatni földrajzi öveket, földrészeket, országokat 

és tipikus tájakat. 

Legyenek képesek a tanulók a térképet információforrásként használni, 

szerezzék meg a logikai térképolvasás képességét. A topográfiai 

ismereteikhez tudjanak földrajzi-környezeti tartalmakat kapcsolni. 

Topográfiai tudásuk alapján a tanulók biztonsággal tájékozódjanak a 

köznapi életben a földrajzi térben, illetve a térképeken, és alkalmazzák 

topográfiai tudásukat más tantárgyak tanulása során is. 

Legyenek képesek a társakkal való együttműködésre. Alakuljon ki bennük 

az igény arra, hogy későbbi életük folyamán önállóan tovább gyarapítsák 

földrajzi ismereteiket. 

 

INFORMATIKA 

 

 

8. évfolyam 

heti 2 óra= 72 óra 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Az informatikai eszközök használata 

Órakeret   

10 óra 

Előzetes tudás 

Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása. 

Tájékozódás a különböző informatikai környezetekben. Az 

informatikai eszközök működési elveinek ismerete. Az operációs 

rendszer és a számítógépes hálózat alapszolgáltatásainak ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az ismert eszközök közül az adott feladat megoldásához alkalmas 

hardver- és szoftvereszköz kiválasztása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásáról szerzett 

ismeretek bővítése 

Az informatikai eszközfüggőség és a megelőzés lehetőségei. 

Fizika: egyes technikai 

eszközök működésének 

megfigyelése, a 

működés feltételeinek 

értelmezése a 

mindennapi 

környezetben 

Az informatikai eszközök használata és működési elveinek 

megismerése 

Informatikai eszközök fő részegységei.  

Perifériák, adathordozó eszközök működési elvei.  

Digitalizálás. 

Az operációs rendszer és a számítógépes hálózat 

alapszolgáltatásainak használata 

Az operációs rendszer és/vagy egy segédprogram 

alapszolgáltatásainak használata (mappaszerkezet kialakítása 

adathordozón, állományműveletek, tömörítés, kibontás). 

Fizika; kémia; 

matematika; biológia-

egészségtan: a tantárgyi 

órán felmerülő 

feladatok informatikai 

eszközzel történő 

megoldása. Az adott 

helyzethez legjobban 
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illeszkedő hardver és 

szoftver kiválasztása. A 

tanórán bemutatott 

kísérlet vagy vizsgálat 

jegyzőkönyvének 

nyomtatása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Monitor, nyomtató, adathordozó, merevlemez, optikai lemez, 

lemezmeghajtó, digitalizálás, hálózat, hálózati szolgáltatás, tömörítés, 

tömörített állomány 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Alkalmazói ismeretek 

Órakeret 

25 óra 

 
2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus 

létrehozása 
 

Előzetes tudás 
Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása. 

Szövegszerkesztési ismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Digitális képek alakítása, formázása. Hangszerkesztés. Webes 

publikáció készítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Információk publikálásának különböző módjai az interneten 

Weblap készítése. 

Bloghasználat megismerése. 

 

Digitális képek alakítása, formázása 

Digitális képek jellemzőinek megismerése.  

Képszerkesztő program használata.  

Műveletek képekkel, képszerkesztés, képvágás. 

Vizuális kultúra: a 

technikai médiumok 

képalkotó módszerei; 

vizuális reklámok. 

Multimédiás dokumentumok előállításához szükséges alapelemek 

készítése 

Digitális médiaelemek készítése (például: hangfelvétel, 

videófelvétel, fényképezés), jellemzőik megismerése.  

Műveletek médiaelemekkel (például: szerkesztés, vágás). 

Vizuális kultúra: a 

technikai médiumok 

képalkotó módszerei; 

vizuális reklámok. 

Előadások, bemutatók készítése 

Valamely tantárgy ismeretanyagát feldolgozó, különböző típusú 

prezentációk készítése. 

 

Kulcsfogalmak/fogalmak Digitális kép, digitális médiaelem, weblap, blog. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, 

információmegjelenítés 
 

Előzetes tudás 

Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása. 

Példák megnevezése a táblázatok mindennapi életben történő 

használatára vonatkozóan. Alkalmazói programok fájlműveletei. A 

térképhasználat alapjainak ismerete. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Táblázatkezelés. Táblázatos dokumentumok készítése. Az adatkezelés 

alapjainak fejlesztése. Az információ és adat ábrázolása, értelmezése, 

grafikus eszközök, módszerek. Térképhasználati ismeretek 

felhasználása, keresése az interneten. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Táblázatkezelés 

Táblázatkezelő program használata. 

A munkakörnyezet beállítása. 

A táblázatkezelő menürendszerének megismerése. 

 

Táblázatos dokumentumok. Az adatkezelés alapjai 

Táblázatok használata a mindennapi életben. 

Adatok táblázatos formába rendezése, feldolgozása. 

Adattípusok megismerése. 

Adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás elsajátítása. 

Cellahivatkozások használata. 

Képletek szerkesztése. A konstans, relatív és abszolút hivatkozás 

fogalmának megismerése.  

Matematika: ismeretek 

alkalmazása az újabb 

ismeretek 

megszerzésében, a 

gyakorlati életben és 

más tantárgyak 

keretében (pl. százalék, 

kamatos kamat,  

terület-, felszín-, 

térfogatszámítás, 

relatív gyakoriság, 

valószínűség, 

logaritmus függvény). 

Táblázatok készítése. 

 

Fizika; kémia; 

biológia-egészségtan; 

földrajz: Mérési 

adatok, ábrák, 

értelmezése. 

Természeti jelenségek, 

folyamatok időbeli 

lefolyásának leírása 

függvényekkel, 

diagramok elemzése, 

értelmezése. 

Az információ és adat ábrázolása, értelmezése, grafikus eszközök, 

módszerek 

Adatok megjelenítése, kiemelése, aktuális információ keresése. 

Az adatok gyűjtése, csoportosítása, értelmezése. 

Diagramok készítése. Diagramtípus kiválasztása, szerkesztése, 

módosítása.  

Fizika; kémia; 

földrajz; biológia-

egészségtan: a vizsgált 

természeti és technikai 

rendszerek állapotának 

leírására szolgáló 

szempontok és 

módszerek használata. 

Térképhasználati ismeretek felhasználása, keresése az interneten 

Térképhasználati ismeretek alkalmazása. 

Térképek keresése, használata.  

Keresés a térképeken, a térképek átalakítása. 

Földrajz; fizika: a 

térbeli tájékozódást 

szolgáló eszközök és 

módszerek alapjai és 

felhasználásuk. A GPS 

idő-, távolság- és 
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sebességadatainak 

értelmezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás, cella, oszlop, sor, aktív cella, 

tartomány, munkalap, munkafüzet, cellahivatkozás, konstans, relatív és 

abszolút hivatkozás, képlet, függvény, diagram. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és 

módszerekkel 

Órakeret 

16 óra 

 
3.1. A problémamegoldáshoz szükséges módszerek és 

eszközök kiválasztása 
 

Előzetes tudás 

Az információ világában való tájékozódás képessége, jelrendszer 

ismerete. Algoritmusleírás eszközeinek ismerete. Egyszerű 

folyamatábra értelmezése. Algoritmuskészítés. Egy fejlesztőrendszer 

ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Algoritmus leírása. A feladatmegoldást segítő eszközök megismerése. 

Csoportos feladatmegoldás. Összetett probléma megoldása fejlesztői 

környezetben. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A problémák megoldásához szükséges eszközök és módszerek 

megismerése 

Az algoritmusleírás eszközeinek és módszereinek megismerése. 

Egyszerű algoritmusok készítése. 

A feladatmegoldást segítő lehetőségek megismerése 

Matematika: 

algoritmus követése, 

értelmezése, készítése. 

Elemek elrendezése 

különféle szempontok 

szerint; rendszerezést 

segítő eszközök 

(fadiagram, útdiagram, 

táblázatok) használata, 

készítése. Megalkotott 

rendszer átalakítása. 

Problémák megoldása önállóan, illetve irányított 

csoportmunkában 

Iskolai élethez kapcsolódó probléma megoldása önállóan vagy 

irányított csoportmunkában. 

Magyar nyelv és 

irodalom, idegen 

nyelvek, történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: a tantárgyak 

tananyagainak 

feldolgozása, 

adatgyűjtés interneten. 

Az adatok tárolása és 

cseréje különböző 

informatikai eszközök 

felhasználásával. 

A robotika alapjainak megismerése, egyszerű vezérlési problémák 

megoldása 

Matematika: 

Tájékozódás a síkban. 
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Egyszerű vezérlési feladatok megoldása fejlesztői környezetben. 

A paraméterértékek változtatása, a változtatások hatásának 

tanulmányozása 

A tájékozódást segítő 

viszonyok ismerete. 

A feltételeknek 

megfelelő alkotások 

elképzelése a 

megalkotásuk előtt. 

Szerkesztések 

különféle szerkesztési 

eszközökkel és 

eljárásokkal. 

Objektumok 

létrehozása adott 

feltételek szerint. 

Geometriai alakzatok 

tulajdonságai. 

Koordinátarendszer, 

koordináták. 

Kulcsfogalmak/fogalmak 
Utasítás, elágazás, ciklus, feltétel, programkód, futtatás, 

fordítás, tesztelés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3.2. Algoritmizálás és adatmodellezés  

Előzetes tudás 
Fejlesztői környezet ismerete. Adatbevitel, a végeredmény 

megjelenítése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Algoritmusok készítése és megvalósítása. Tervezési eljárások 

megismerése, az alulról felfelé építkezés és a lépésenkénti finomítás 

elveinek alkalmazása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Adott feladat megoldásához algoritmusok tervezése, 

végrehajtása 

Algoritmusok tervezése az alulról felfelé építkezés és a 

lépésenkénti finomítás elvei alapján. 

Algoritmus kódolása fejlesztői környezetben. 

Összetett algoritmusok készítése az alulról felfelé építkezés és a 

lépésenkénti finomítás elve alapján 

Matematika: algoritmus 

követése, értelmezése, 

készítése. 

Rendszeralkotás - elemek 

elrendezése különféle 

szempontok szerint; 

rendszerezést segítő 

eszközök (fadiagram, 

útdiagram, táblázatok) 

használata, készítése. 

Megalkotott rendszer 

átalakítása. 

A problémamegoldáshoz szükséges adatok és az eredmény 

kapcsolata 

Az eredmény meghatározása a bemenő adatok alapján. 

A bemenő adatok, a kimenő adatok és a változók értékeinek 

megadása, a bemenő adat és eredmény kapcsolatának 

megfigyelése. 

A programozás eredményeinek további felhasználása. 

Fizika; kémia: műveletek, 

összefüggések 

kiszámolása, 

számítógépes mérések 

elvégzése. 

 

Matematika: oktatási-

tanulási technológiákkal 
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való megismerkedés, 

azok interaktív 

használata. 

A programozni kívánt 

művelettel kapcsolatos 

alapvető ismeretek. 

Elemi és összetett adatok megkülönböztetése, kezelése 

Elemi és összetett adattípusok megismerése és alkalmazása. 

Matematika: a 

feltételekkel való 

összevetés során annak 

tudatosítása, hogy a 

feltételek hogyan 

befolyásolják az 

eredményt.  

Robotvezérlési, grafikai feladatok megoldása 

fejlesztőrendszerrel 

Az automataelvű fejlesztőrendszer alapfogalmai. 

Robotvezérlési alapfogalmak. 

Síkgeometriai feladatok megoldása az adott 

fejlesztőrendszerben. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Alulról felfelé építkezés elve, lépésenkénti finomítás elve, elemi adat, 

összetett adat, bemenő adat, kimenő adat. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3.3. Egyszerűbb folyamatok modellezése  

Előzetes tudás Fejlesztői környezet ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tantárgyi szimulációs programok használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Véletlen jelenségek modelljeinek megismerése, a 

paramétermódosítás hatásainak megfigyelése 

Tantárgyi szimulációs programok használata, a beállítások 

hatásainak vizsgálata. 

A szabályozó eszközök hatásai az oktatóprogramokban. 

Véletlen jelenségek modelljei. 

Kémia; fizika; biológia; 

földrajz: szimulációs 

programok. 

 

Matematika: véletlen 

esemény. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Véletlen jelenség, modell, szimuláció, beállítás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Infokommunikáció 

Órakeret   

7 óra 

 4.1. Információkeresés, információközlési rendszerek  

Előzetes tudás 

Böngészőprogramok, keresők, levelezőrendszerek használata. 

Információkeresés az interneten. Megadott művek elektronikus 

katalógusban való visszakeresése. Az információk hatékony keresése, a 
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legfontosabb információk megtalálása, a hiteles és nem hiteles 

információk megkülönböztetése, információk kritikus kezelése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tartalmak publikálásra való előkészítése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Nyomtatásra és webes publikálásra szánt dokumentumok készítése 

Közlésre szánt szöveges és képi információval kapcsolatos 

elvárások, kiválasztási szempontok. 

Nyomtatási beállítások. 

Webes publikálásra alkalmas fájlformátumok megismerése. 

Internetes oldalak feltöltése egy nyilvános tárhelyre. 

Publikus és nem publikus adatok megkülönböztetése. 

 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 
Publikálás Keresés, letöltés, hitelesség, űrlap. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Az információs társadalom 

Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás 

. Informatikai biztonsággal, információkezeléssel kapcsolatos 

tapasztalatok. Infokommunikációs eszközök használata során 

tanúsított viselkedési módok megfigyelése, véleményezése 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az információ kezelése során felmerülő veszélyek felismerése, 

elhárításuk lehetőségei. 

Az információforrások hitelességének értékelése. 

Viselkedési szabályok közös kialakítása, a kulturált együttélés 

szabályainak betartása 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az informatikai eszközök alkalmazásának fontosabb etikai 

kérdései 

A jogtiszta szoftverhasználat előnyei. 

Szabadon vagy korlátozottan használható programok használata. 

A programhasználat során betartandó jogok és kötelességek 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: az iskolai 

környezet rendje, 

tisztasága. 

Az információforrások etikus felhasználásának megismerése 

Az információszerzés folyamatának ismerete. 

Az információforrások etikus felhasználása. 

Az információforrások feltüntetése. 

Az információ értékként való kezelése, megosztása 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a személyes 

felelősség belátása és 

érvényesítése a közvetlen 

környezet alakításában. 

Fizika, kémia, biológia-

egészségtan, földrajz, 

történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

információk keresése, 

könyvtár-, folyóirat- és 

internethasználat, 

adatbázisok, szimulációk 

használata, kiselőadások 

tervezése. 
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Magyar nyelv és irodalom: az 

információs kommunikációs 

társadalom műfajainak 

megfelelő olvasási szokások 

gyakorlása, az ezekhez 

kapcsolódó tipikus hibák és 

veszélyek felismerése, 

kiküszöbölése. 

Az információ és az informatika emberi kapcsolatokra gyakorolt 

hatásának megismerése 

Az információ szerepe az információs társadalomban. 

Az informatikai eszközök használatának következményei 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a probléma 

megoldásához szükséges 

komplex tájékozódás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Jogtiszta szoftver, licenc, ingyenes szoftver, korlátozottan használható 

szoftver. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5.2 Az e-szolgáltatás szerepe és használatasadalom  

Előzetes tudás 
Életkori sajátosságoknak megfelelő elektronikus szolgáltatásokkal 

kapcsolatos tapasztalatok, vélemények megfogalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az elektronikus szolgáltatások hétköznapi életben betöltött 

szerepének felismerése. 

Az elektronikus szolgáltatások használata, a biztonság 

figyelembevétele, a kritikus szemléletmód kialakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az e-szolgáltatások használatának célirányos megismerése 

Az elektronikus szolgáltatások funkcióinak megismerése. 

Az elektronikus szolgáltatások működésének megismerése, a 

szolgáltatások igénybevétele, használata, lemondása. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a 

megtakarítási 

lehetőségek felismerése, 

a hatékonyság, egészség- 

és környezettudatosság 

érvényesítése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Információs társadalom, média, elektronikus szolgáltatások, regisztráció, 

leiratkozás, azonosító, jelszó. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
6. Könyvtári informatika 

Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás 

Az iskolai könyvtár önálló használata a raktári rend ismeretében. 

Közkönyvtári tapasztalatok. Könyvtári katalógusok irányított 

használata. Az önálló műre való hivatkozás alapjainak ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az iskolai és lakóhelyi könyvtár alapszolgáltatásainak és a különböző 

információforrásoknak önálló, alkotó és etikus felhasználása egyszerű 

tanulmányi feladatok egyéni és csoportos megoldása során.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Dokumentumtípusok, kézikönyvek Matematika: 

ismerethordozók 
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Nyomtatott és elektronikus kézikönyvek, közhasznú 

információforrások és ismeretterjesztő művek típusainak 

ismerete. Közhasznú adatbázisok használata. 

használata - könyvek (pl. 

matematikai 

zsebkönyvek, 

szakkönyvek, 

ismeretterjesztő 

könyvek, lexikonok, 

feladatgyűjtemények, 

táblázatok, 

képletgyűjtemények). 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: az önálló 

feladatvégzés, 

információgyűjtés és 

ismeretszerzés 

módszereinek 

alkalmazása: 

segédkönyvek, szótárak, 

lexikonok, helyesírási 

kézikönyvek használata, 

ismeretlen kifejezések 

jelentésének 

megkeresése egynyelvű 

szótárakban. 

Anyanyelvi kultúra, 

ismeretek az 

anyanyelvről.  

 

Biológia-egészségtan: az 

élővilág 

rendszerezésében 

érvényesülő szempontok 

bemutatása 

határozókönyvek 

alapján. 

Forráskiválasztás 

A feladatnak megfelelő forrástípus önálló kiválasztása. 

Információforrások hitelességének vizsgálata, szelektálása. 

Többféle forrásra épülő tematikus gyűjtőmunka. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a tevékenység 

információforrásainak 

használata. A 

tevékenységekhez 

szükséges információk 

kiválasztása és 

alkalmazása. A 

különböző eredetű 

információk szűrése, 

értékelése, 

összekapcsolása, 

érvényességük 

kiterjesztése. 
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Magyar nyelv és 

irodalom: az információ 

kritikus befogadásának 

megalapozása (azonos 

témáról különböző 

forrásból származó 

rövidebb információk 

összevetése tanári 

irányítással, 

csoportosan). 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: a források 

megbízhatósága. 

Bibliográfiai hivatkozás, forrásfelhasználás 

Bibliográfiai hivatkozás önálló készítése. 

Idézés jelölése. A szerzői jogi vonatkozások megértése. 

Forrásjegyzék összeállítása. 

Magyar nyelv és 

irodalom: források 

megjelölése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kézikönyv, szaklexikon, szakkönyv, napilap, folyóirat, bibliográfia, 

linkgyűjtemény, keresőkérdés, tárgyszó, szerzői jog, információs érték, 

felhasznált irodalomjegyzék. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló az informatikai eszközök használata témakör végére 

ismerje meg a különböző informatikai környezeteket; 

tudja használni az operációs rendszer és a számítógépes hálózat 

alapszolgáltatásait; 

segítséggel legyen képes az adott feladat megoldásához alkalmas 

hardver- és szoftvereszközök kiválasztására. 

 

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére 

tudjon dokumentumokba különböző objektumokat beilleszteni; 

tudjon szöveget, képet és táblázatot is tartalmazó dokumentumot minta 

vagy leírás alapján elkészíteni; 

tudjon egyszerű táblázatot létrehozni; 

ismerje a diagramok szerkesztésének, módosításának lépéseit; 

tudjon bemutatót készíteni. 

 

A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel 

témakör végére 

lássa át a problémamegoldás folyamatát; 

ismerje és használja az algoritmusleíró eszközöket; 

ismerje egy programozási nyelv alapszintű utasításait; 

tudjon kódolni algoritmusokat; 

tudjon egyszerű vezérlési feladatokat megoldani fejlesztői 

környezetben; 

ismerjen és alkalmazzon tervezési eljárásokat; 

legyen képes meghatározni az eredményt a bemenő adatok alapján; 

legyen képes tantárgyi szimulációs programok használatára. 
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A tanuló az infokommunikáció témakör végére 

legyen képes megkeresni a kívánt információt; 

legyen képes az információ értékelésére; 

legyen képes előkészíteni az információt weben történő publikálásra; 

tudja megkülönböztetni a publikussá tehető és védendő adatait; 

használja a legújabb infokommunikációs technológiákat, 

szolgáltatásokat. 

 

A tanuló az információs társadalom témakör végére 

ismerje az informatikai biztonsággal és adatvédelemmel kapcsolatos 

fogalmakat; 

ismerje az adatokkal való visszaélésekből származó veszélyeket és 

következményeket; 

ismerjen megbízható információforrásokat; 

legyen képes értékelni az információ hitelességét; 

ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó 

szabályokat; 

ismerje az információforrások etikus felhasználási lehetőségeit; 

ismerje fel az informatikai eszközök használatának az emberi 

kapcsolatokra vonatkozó következményeit; 

ismerjen néhány elektronikus szolgáltatást; 

legyen képes a szolgáltatások igénybevételére, használatára, 

lemondására. 

 

A tanuló a könyvtári informatika témakör végére 

a könyvtár és az internet szolgáltatásait igénybe véve képes önállóan 

releváns forrásokat találni konkrét tantárgyi feladataihoz; 

a választott forrásokat képes alkotóan és etikusan felhasználni a 

feladatmegoldásban; 

képes alkalmazni a más tárgyakban tanultakat (pl. informatikai 

eszközök használata, szövegalkotás); 

egyszerű témában képes az információs problémamegoldás folyamatát 

önállóan végrehajtani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Kutakodás az energiával kapcsolatban 
Órakeret 

8 óra 

8 

  10% 2 

Előzetes tudás Energia-mértékegységek, exoterm folyamatok 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tudomány, technika, kultúra területén tudósaink világszerte 

alkalmazott módszereinek elismerése (Eötvös Loránd,Oláh György). 

Az ember szervezeteés egészsége szempontjából analógiák meglátása a 

cukor gyors, illetve a szervezetben végbemenő lassú égése között. 

Rendszerben történő gondolkodás alapján az aktuálisan helyes tűzoltási 

lehetőségek kiválasztása. A tűzveszélyes anyagokkal való bánásmód; a 

helyes tűzoltás megismertetése. A Nap kiemelkedő szerepének 

megértése a földi életben. A környezet és fenntarthatóság területén 

akörnyezetterhelő folyamatok felismerése, a prevenció fontosságának 

meglátása és a fosszilis energiaforrások kimerülésének és 

következményeinek megértése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

„Valami nagy-nagy tüzet kéne 

rakni…”, de mivel és hogyan? 

Mit, mivel, miért azzal oltanak? 

 

Ismeretek: 

Azégés, feltételei, fajtái. 

Magnéziumszalag, széntartalmú 

anyagok égése. 

Az égés oxidáció és exoterm 

folyamat. 

Tűzoltás, tűzvédelem, tűzoltó 

készülék használata. 

 

Felelősségteljes kísérletezés, 

balesetvédelmi szabályok 

betartása. 

Benzin, éter, szerves hígítók 

égetése oltási kísérletekkel 

(homok, víz), a következmények 

elemzése. 

Ismerkedés a tűzoltó készülék 

használatával, gyakorlati jártasság 

szerzése a tűzoltásban. 

Erdőtüzek, lakástüzek lehetősége, 

elkerülésének módjai; 

esettanulmányok gyűjtése és 

elemzése. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: tűzvédelem, 

tűzoltás. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

Miért „nyertek” a 

szénhidrogének? 

Miért alattomos gáz a szén-

monoxid? Miért okoz minden 

télen több halálos balesetet? 

 

Ismeretek: 

Fűtőérték. 

A kőolaj mint keverék, nevezetes 

komponensei, az alkotórészeire 

való szétválasztás alapja. 

Eötvös Loránd és a kőolajkutatás, 

Oláh György munkájának 

jelentősége. 

Tökéletlen égés, a biztonságos 

fűtés feltételei. Az 

energiaminimum elve mint a 

folyamatok irányát meghatározó 

tényező. 

A szénhidrogének széles körű 

felhasználása okainak keresése, 

környezeti következményének 

megértése. Egyéni cselekvési 

lehetőségek meglátása, globális 

kötelességek a 

környezetkíméléssel 

kapcsolatban. 

Kimagasló magyar tudományos 

eredmények megismerése, 

elismerése. 

Az energiaminimum elérése és a 

szén-monoxid megkötés közti 

kapcsolat megértése. 

A szén-monoxid-mérgezés 

mechanizmusának alapvető 

megértése, a halál reális 

lehetőségének felismerése, 

felelősségteljes viselkedés 

megalapozása, megfelelő 

Földrajz: fosszilis 

energiaforrások, 

keletkezésük és 

lelőhelyeik, 

kitermelés, 

Magyarország 

helyzete. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: a fosszilis 

energiahordozó-

készletek kimerülése 

és a gazdasági, 

politikai feszültségek. 

 

Fizika: fűtőérték, 

mértékegységei; a 

torziós inga és Eötvös 

Loránd. 
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A szén-monoxid okozta tragédiák 

megelőzésének lehetőségei. 

prevenció szükségének 

megértése. 

Univerzális természeti 

törvények jelentése, a 

termodinamika II. 

főtétele. 

 

Biológia-egészségtan: 

légzés. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Ha környezetkímélőbbek az 

alternatív energiaforrások, miért 

nem használjuk azokat nagyobb 

mértékben? Milyen lehetőségei 

vannak pl. az iskolának alternatív 

energiaforrások használatára? 

 

Ismeretek: 

Alternatív energiaforrások.  

Adatgyűjtés az egyes alternatív 

energiaforrások elterjedtségével 

kapcsolatban, csoportosításuk, 

előnyeik, hátrányaik 

összehasonlítása. 

Földrajz: 

energiaforrások. 

 

Fizika: energiafajták, 

átalakítások. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Miért esznek inkább szőlőcukrot, 

csokoládét (és nem például 

szalonnát) vizsga előtt? 

Hogyan hatnak az élő szervezetek 

energiaforrásai? 

Miért kell az éghetetlen hamu a 

cukor gyors égéséhez? 

Mikor, miért kezdi „égetni” a 

fehérjéit egy ember? Mi ennek a 

következménye? 

 

Ismeretek: 

Cukrok, keményítő, zsírok, olajok 

gyors égése, az égéstermékek 

kimutatása. Összetételük 

(C,H,O), energiatartalmuk 

különbözőségének okai. 

Energiamegmaradás. 

Katalizátor, enzimek szerepe.  

A gyors, egylépéses és a 

szervezetben lezajló lassú 

többlépéses égés 

összehasonlítása, a kiindulási 

anyagok és végtermékek, illetve a 

felszabaduló energia 

szempontjából. 

Kockacukor melegítésének, nem 

égésének, illetve a hamus 

kockacukor égésének, 

égéstermékeinek vizsgálata, 

kimutatása. A hamu szerepének 

vizsgálata a folyamatban. A 

jelenség magyarázata. 

Kilélegzett levegő CO2 és H2O 

tartalmának kimutatása. Analógia 

meglátása a cukor szervezetben 

történő lebontása és gyors égése 

között (azonos kiindulási és 

végtermékek). A Hess-tétel 

megsejtése. Hipotézis és 

bizonyítás megkülönböztetése. 

Biológia-egészségtan: 

a szőlőcukor szerepe a 

szervezet 

energiaháztartásában, 

tápanyagok, 

mennyiségi éhezés; 

enzimek az élő 

szervezetben; fehérjék 

funkciói az élő 

szervezetekben, 

mennyiségi és 

minőségi éhezése, 

enzimek és hormonok 

szerepe az 

anyagcserében, a 

sejtanyagcsere; 

anorexia, alultápláltság 

és veszélyei. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

Milyen messziről jön a napfény, 

és mi köze van a táplálékunkhoz? 

 

Ismeretek: 

Méretek a Naptól a 

vízmolekuláig, mértékegységek, 

nagyságrendek. 

A nagyság és kicsinység érzelmi 

átélése. 

Annak megértése, hogy közvetve 

a Nap energiája van a 

táplálékban. A növények és a 

napfény energiájának szerepe a 

fotoszintézis folyamatában. 

Adatgyűjtés, grafikonelemzés: az 

erdőterületek nagyságának 

Matematika: 

nagyságrendek, normál 

alak, mértékegységek. 

 

Fizika: csillagászat, 

gravitáció. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 
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A Nap kiemelt szerepe a Föld 

bolygó és a földi élőlények 

életében. 

A fotoszintézis mint endoterm 

folyamat, a szőlőcukor lebomlása 

mint exoterm folyamat. 

Energiamérleg, egyenlet. 

A fosszilis energiahordozók és a 

Nap kapcsolata. 

 

Gyakorlós , ismétlés , 

számonkérés. 

változásáról. Következtetések 

levonása.  

ismeretek: Egyiptom 

napkultusza, Ehnaton 

Naphimnusza. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: versek, 

szólásmondások a 

Napról. 

 

Biológia-egészségtan: 

fotószintézis, 

asszimiláció-

disszimiláció. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Égés, katalizátor, enzim, tudományos kutatás, hipotézis, tudományos 

bizonyítás, fotoszintézis. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Segít a kémia 
Órakeret 

10 óra 

10 

  10% 1 

Előzetes tudás 
Az anyagok részecskemodellje, oldatok, adszorpció, vegyülettípusok, 

kémiai reakciók fajtái, egyenletek, kémhatás, kísérletek végrehajtása, 

önálló munka egyénileg vagy csoportban. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A megszerzett ismeretek összekapcsolása, alkalmazása a napi életben 

tapasztalt jelenségekkel.Példák alapján a tudomány változásának 

bemutatása. Az ember megismerése és egészsége vonatkozásában a 

vitaminok, ásványi anyagok szerepének, túladagolásuk veszélyeinek 

beláttatása, reális tájékozódás az adalékanyagok (E-számok terén), 

Szent-Györgyi Albert munkásságának jelentősége. Homogén, heterogén, 

kolloid rendszerek felismerése. A környezet és fenntarthatóság 

kontextusában egyéni cselekvési lehetőségek megmutatása (pl. 

kémiatudatos környezetkímélő tevékenységek a háztartásban).  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Mit jelent kémikus szemmel: 

„Úgy szeretlek, mint a sót”? 

Miért túl sós sok felvágott? Miért 

tesznek sót a vérző ujjra? Miért 

sózzák télen az utakat? 

 

Ismeretek: 

Konyhasó, tengeri só, illetve 

„olvasztó”, fiziológiás sóoldat. 

Só a kémiában. A NaCl. 

Olvadáspont-csökkentő hatás és 

hőmérsékleti korlátai, növényeket 

károsító hatás, korrózió 

elősegítése, higroszkópia 

jelensége és élettani szerepe. 

A só létfontosságú szerepének 

alapfokú megértése. 

Információgyűjtés a túlzott 

sófogyasztással kapcsolatban. 

Tapasztalatok gyűjtése a 

nedvszívó hatásról. Tengeri só 

összetételének elemzése, a 

tömegszázalék alkalmazása. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: sóvámok. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: népmesék. 

 

Fizika: olvadáspont. 

 

Földrajz: sóbányák 

Európában. 

 

Biológia-egészségtan: a 

só szerepe, ozmózis, 

testfolyadékok 

ionegyensúlya, 

kiválasztás. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Mikor, hogyan, mivel 

tartósították az 

élelmiszereket?Miért gyakoribb a 

tartósítószer-hozzáadás, mint a 

pasztörizálás? 

 

Ismeretek: 

Ősi és mai tartósító eljárások, az 

eljárások célja, lényege (sózás, 

aszalás, dunsztolás, mélyhűtés). 

Házi és bolti lekvár 

összetételének, állagának, 

színének, ízének vizsgálata, árak 

közötti különbség magyarázata. 

A dunsztolás szerepe, 

természetes és mesterséges 

ételfestékek. A vízbe helyezett 

aszalt szilva vizsgálata, a jelenség 

okai és magyarázata. 

Kakaópor és liofilizált kakaó 

vizsgálata, kóstolás: 

magyarázatok keresése. 

Kutakodás az adalékanyagok (E-

Biológia-egészségtan: 

egészséges táplálkozás, 

ozmózis. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: egészséges 

táplálkozás. Fen
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Tartósítószerek szerepe, E-

számok (adalékanyagok) 

jelentése. 

számok) körül, tévképzetek 

oldása. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Tabletta vagy lágy 

zselatinkapszula? 

Miben hasonlít a vér a tejhez? 

Miért nem lehet a száraz bőrt 

vízzel hidratálni, miért 

előnyösebb a hidrogél? 

 

Ismeretek: 

Kolloidok fajtái, jelentőségük az 

élő szervezetekben. 

Ismerkedés a konyhai kolloid 

rendszerekkel (emulziók, 

szuszpenziók, gélek, összetett 

kolloidok). Burgonya 

mosóvizének tanulmányozása. 

Kísérletek a homogén és 

heterogén rendszerek határán; 

kakaó- és pudingkészítés, a 

tapasztalatok értelmezése. 

A testváladékok, illetve a vér 

példáján annak megértése, hogy 

az élő szervezetekben miért 

elterjedtek a kolloid rendszerek. 

Biológia-egészségtan: 

kolloid rendszerek; a 

bőr egészsége. 

 

Matematika: 

mértékegységek. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Miért tesznek a salátára egy kis 

olajat? 

Mérgező vagy egészséges-e 

vasszögeket tenni az 

almába?Oltja-e az esővíz, a 

desztillált víz a szomjat? 

 

Ismeretek: 

Vitaminok szerepe, vízben és 

zsírban való oldódás, elbomlás, a 

vitaminok hiánya, betegségek, 

túladagolás veszélye. 

Szent-Györgyi Albert. 

A táplálék-kiegészítők és 

szerepük, túladagolásuk 

veszélyei. 

Egyszerű vizsgálódások a C-

vitamin bomlásával kapcsolatban. 

Főzési, tárolási módszerek 

gyűjtése a gyümölcs 

vitamintartalmának megőrzésére. 

Friss, illetve különbözőképpen 

tartósított, valamint hazai és 

messziről szállított gyümölcsök 

vitamintartalmának 

összehasonlítása, következtetések 

levonása.  

Ismeretszerzés a tudomány 

állásfoglalásának változásáról (pl. 

egyes vitaminok szerepével, 

kívánatos dózisaival 

kapcsolatban). A desztillált víz 

fogyasztásával kapcsolatos 

problémák. 

Táplálék-kiegészítők címkéinek 

elemzése, a rajta lévő jelölések 

értelmezése. Néhány fémion 

(oldott állapotban lévő fém) 

fontos, illetve mérgező 

szerepének felismerése 

rézionokkal történő 

fehérjekicsapási reakció 

vizsgálata kapcsán. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: egészséges 

táplálkozás. 

 

Informatika: 

multimédiás 

megjelenítés. 

 

Biológia-egészségtan: 

Ásványi anyagok, 

vitaminok a 

szervezetben. Minőségi 

éhezés, 

hiánybetegségek; 

Skorbut. Szent-

Györgyi Albert; 

Vízháztartás, ásványi 

sók szerepe. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Megromlott a mosópor, hogy 

nem mos? Mi köze a 

sulykolásnak a mosáshoz? Van-e 

ideális mosószer? Hogyan lehet 

„kemény” a víz? Milyen 

Önálló ismeretszerzés a mosás 

történetével kapcsolatban. 

Szappan és mosópor 

mosóhatásának összehasonlítása. 

A mosás folyamatának 

részecskeszintű értelmezése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: mosás, 

mosakodás, tisztítás 

szerepe, módjai. 

 

Hon- és népismeret: 

sulykolófa. 
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vegyszert használjunk a 

vízkőoldáshoz?  

 

Ismeretek: 

A hab, a hőmérséklet és a 

mozgatás, dörzsölés, valamint a 

víz keménységének szerepe a 

folyamatban. 

Kemény víz, lágy víz, 

vízkőképzés okai, 

következményei, veszélyei, 

háztartási, ipari vízlágyítási 

eljárások. 

Vízkő anyaga, kalcium-karbonát 

oldása ecetben, sósavban: 

egyenletek. 

A kemény víz viselkedésének 

tanulmányozása forraláskor, a 

tapasztalat indoklása a 

részecskemodellel. Habzási 

vizsgálatok jobb minőségű 

mosóporral és a kereskedelemben 

kapható vízlágyítóval vagy 

vízlágyító nélkül, az eredmények 

elemzése. Szempontkeresés 

mosóporválasztáshoz, tudatos 

vásárlási szokások erősítése. 

Vízkő, fém hővezetésének 

összehasonlítása, 

energiatakarékosság 

figyelembevétele. 

Mosóporreklámok elemzése 

kémiai szempontból. 

 

Biológia-egészségtan: a 

személyes higiéné 

szerepe. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: a 

reklámok 

pszichológiája. 

 

Földrajz: 

barlangok - cseppkövek 

keletkezése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Valóban égetik-e a meszet? Miért 

készítenek mészkőből 

mészkövet? 

 

Ismeretek: 

Bomlás hő hatására, egyenletek, 

körfolyamat. 

Energiamegmaradás, Hess-tétel. 

A mészégetés folyamatában az 

égést és hőbomlást szenvedő 

anyagok azonosítása. 

Körfolyamat értelmezése a 

mészégetés, mészoltás, az oltott 

mész megkötésének példáján; 

egyenletek írása. Az energia 

megmaradásának felismerése a 

folyamat során. 

Magyar nyelv és 

irodalom: szavak, 

szólások eredete. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: építkezés. 

 

Hon- és népismeret: 

mészégető boksa. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Miért a zsírba teszik a borsot, a 

paprikát,miért sötétebb színű a 

húsleves tetején úszó zsírcsepp? 

Miért olvad hamarabb a sajt 

reszelve, miért omlósabb a rántott 

hús, miért tesznek a 

palacsintatésztába szódavizet, 

sört vagy szódabikarbonát, az 

elsózott levesbe krumplit? 

Miért daraboljuk a hozzávalókat, 

mire jó a kuktafazék, a 

cserépedény? Miért hűtenek, 

melegítenek ételkészítés során? 

 

Ismeretek: 

Kioldás, termikus bomlás, 

reakciósebesség függése a 

hőmérséklettől, a felület 

nagyságától, a nyomástól. 

A szódabikarbóna nem 

gyógyszer, csak tünetenyhítő! 

Önálló ismeretszerzés: konyhai 

praktikák és magyarázatuk 

kémiai ismeretekkel. 

Értelmezésük a 

részecskemodellel. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: konyhai 

műveletek. 

 

Fizika: forráspont 

nyomásfüggése.  

 

Biológia-egészségtan: 

a gyomorsav szerepe, 

emésztés, 

emésztőnedvek, 

felszívódás. 
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Gyakorlós , ismétlés , 

számonkérés. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kolloid rendszer, vízkeménység, vízlágyítás, termikus bomlás.  

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél „Egyedül nem megy” 
Órakeret 

12 óra 

12 

  10% 1 

Előzetes tudás Vegyjelek, tájékozódás a periódusos rendszerben, vegyértékhéj 

elektronszerkezete, oxidáció ismerete alapszinten. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Anyag és kölcsönhatás terén ismerkedés a kémiai kötésekkel. A 

szerkezet és tulajdonság kapcsolatának meglátása a különböző 

vegyülettípusoknál. Kísérletek megfigyelése, logikus 

következtetések levonása a tapasztalatok alapján. Az állandóság és 

változás vonatkozásában a reakciótípusok értelmezése, az 

energiamegmaradás felismerése a kémiai folyamatokban. A 

környezet és fenntarthatóság területén helyes, tudatos bánásmód 

kialakítása a környezetre, egészségre veszélyes anyagokkal. 

Problémák, jelenségek 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Miért nincs NaCl2 K2OH? 

Magnézium égése. 

Miért nem szabad nedves kézzel 

a villanykapcsolóhoz nyúlni? 

 

Ismeretek: 

Energiaminimumra való 

törekvés, I., II., III.–VI., VII. 

főcsoport ionjai. 

Az oxidáció, redukció 

fogalmának kiterjesztése 

(elektron felvétel-leadás). 

Töltésmegmaradás törvénye. 

Ionok vonzása, elsődleges kötés, 

ionkötés. Ionvegyületek.  

Ionvegyületek csoportja: 

jellegzetes fém-oxidok, -

hidroxidok és sók; a lúgos 

kémhatásért felelős ion a 

hidroxidion, összetett ionok és 

Kísérlet elemzése, vegyértékhéj 

változása, egyenlet értelmezése. 

Részecske és sokaság, azaz a 

mikro- és makroszint 

megkülönböztetése.  

Az energiaminimumra való 

törekvés belátása konkrét példák 

alapján. 

Nyomozás a lúgos kémhatásért 

felelős ion után, NaCl és NaOH 

oldatainak kémhatásvizsgálata 

segítségével. 

Képletek önálló felírása a 

töltésmegmaradás törvénye 

alapján, a megismert ionokkal; 

sók, oxidok, hidroxidok 

megkülönböztetése. 

Az ionok töltésváltozásának 

felismerése, a Bohr-modell 

határainak megértése. 

Fizika: Elektrosztatika. 

Elektromos 

töltésmegmaradás. 

Áramvezetés feltételei, 

ellenállás. 

 

Informatika: 

táblázatkezelő program. 

 

Biológia-egészségtan: 

növényvédő szerek, 

műtrágyák 

szerepe és a növények 

táplálékigénye. 
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savmaradékok képlete, a sók 

mint ionvegyületek.  

Néhány átmeneti fém-ion 

többféle formában létezik.  

Néhány nevezetes só mint 

ionvegyület, például CuSO4, 

KNO3, és felhasználásuk. 

Ionsokaság, ionkristályrács és 

olvadékának, oldatának 

áramvezetése, az áramvezetés 

feltételei. 

Információszerzés, 

tapasztalatban is a réz-szulfáttal, 

kálium-nitráttal kapcsolatban. 

Érvek keresése a műtrágyák, 

növényvédő szerek mellett és 

ellen, alternatív megoldások 

gyűjtése. 

Áramvezetési vizsgálatok, első- 

és másodfajú vezetők 

összehasonlítása a tapasztalatok 

alapján. 

Fizikai tulajdonság és szerkezet 

kapcsolatának felismerése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Miért lett a fekete grafit felszíne 

vörösesbarna? 

 

Ismeretek: 

Az elektrolízis mint térben 

elválasztott redoxi 

folyamat.Elektrolízis: 

elektromos energia átalakulása 

kémiai energiává. 

CuCl2-oldat áramvezetésének 

vizsgálata, az elektrolízis 

„felfedezése”, 

elektródfolyamatok megértése. 

Felhasználási lehetőségek 

keresése (például 

autóalkatrészek krómozása), a 

folyamat elemzése. 

Fizika: elektrolízis. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Miért I2 és nem I3? 

„Párosan szép az élet”: a 

kovalens kötés. 

 

Ismeretek: 

A kovalens kötés kialakulása, 

molekulaszerkezeti értelmezése. 

Példák különböző elem- és 

vegyületmolekulákban kialakuló 

kovalens kötésekre.  

Szerkezeti képletek savak, 

nemfémes-oxidok, 

hidrogénvegyületek példáján. 

Az energiaminimum-elv 

szerepének felismerése a 

kovalens kötés kialakulásában 

konkrét példák alapján. 

Egyszerű sztöchiometriai 

számítási feladatok elvégzése. 

Makettek, modellek kitalálása, 

elkészítése, illetve keresése a 

világhálón a szemléltetésre. 

Szerkezeti képletek felírása és 

értelmezése. 

Rendszerezés, példák keresése, 

bemutatkozó „névjegyek” 

készítése. 

Matematika: 

egyismeretlenes 

egyenlet, arányosságok. 

 

Fizika: elektromos 

töltés, elektrosztatika. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Kémiai vagy fizikai változás-e a 

savak vízben történő oldódása? 

Melyik ion felelős a savas 

kémhatásért? 

Ismeretek: 

Az oxóniunion a savas 

kémhatásért felelős ion. Savak 

HCl- és NaCl-oldat 

áramvezetésének vizsgálata 

alapján következtetés az oldat 

ionjaira. 

A víz amfoter jellege és pH-ja 

közti kapcsolat felismerése. 

Rendszerezés a nemfémes 

oxidok, a belőlük képződött 

savak és savmaradék ionjaik 

körében. 

Fizika: áramvezetés. 
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disszociációja vízben, 

egyenletek, H- és oxóniumion. 

A víz amfoter jellege. 

A nemfémes oxidok, a belőlük 

képződött savak és maradék 

ionjaik. Erős és gyenge sav 

mindennapi és kémiai 

értelmezése. Bánásmód a 

háztartásban található savakkal. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Miért kemény a jég, miért 

puhább, szublimál a jód? Miért 

nem vezeti a kén az 

áramot?Milyen lehet a szilárd 

WC-illatosító molekulájának 

polaritása? 

Mi a magyarázata a jód 

szublimációjának és a víz 

kiugróan magas forráspontjának? 

 

Ismeretek: 

Molekulák közötti másodlagos 

kötések alapszinten (apoláris 

elemmolekulák, illetve 

szénhidrogén-molekulák között 

gyenge, poláris molekulák között 

erősebb, vízmolekula erős 

polaritásának kiemelése). 

Molekularács és jellemzői: 

keménység, olvadáspont, 

áramvezetés. 

A jég kristályszerkezete és 

következményei, szárazjég. 

Logikai kapcsolat meglátása a 

halmazt alkotó molekulák 

közötti másodlagos kötések és a 

halmazok tulajdonságai között. 

Szerkezet és tulajdonság közötti 

kapcsolat megértése (pl. jég, 

szárazjég példáján). 

Fizika: felületi 

feszültség. forráspont, 

hőkapacitás. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Miért nincs a fémeknek 

molekulájuk? Közös elektronok 

hada, a fémes kötés. 

 

Ismeretek: 

A fémkristályrács szerkezete, 

áram- és hővezetése, 

megmunkálhatóságának okai. 

A fémes kötés összehasonlítása 

az ionos, illetve a kovalens 

kötéssel. A nem molekuláris 

rácsok tulajdonságainak 

hasonlósága. 

Oksági összefüggések 

felismerése. 

Fizika: fémek mint 

vezetők. 

 

Földrajz: terméselemek 

mint ércásványok. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Miért kemény a gyémánt, és 

puha a grafit, ha mindkettő 

Jellegzetes ásványok, drága- és 

féldrágakövek és az összetételük 

megismerése. 

Szerkezet-tulajdonság kapcsolat 

megértése, ezek alapján 

Földrajz: a drágakövek 

és féldrágakövek mint 

ásványok. 

 

Fizika: áramvezetés. 
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szénből van? „Homokszem” 

került a rendszerbe: az atomrács. 

 

Ismeretek: 

Kvarc, homok, gyémánt, grafit 

szerkezete, ebből adódó 

tulajdonságaik és felhasználásuk. 

A fullerén és az allotrópia 

jelensége (kötelező megnevezés 

nélkül). 

felhasználási lehetőségek 

magyarázata. Információgyűjtés 

a gyémánt és a grafit ipari 

felhasználási lehetőségeiről. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Mekkora lehet egy chip? 

A nanotechnológiáé a jövő? 

Mire használható a fullerén? 

Létezhetnek-e gyógyszerek, 

amelyek egyenesen az adott 

sejtbe jutnak? 

 

Ismeretek: 

Néhány, a kémiával kapcsolatos 

technikai fejlesztés és 

felhasználásuk (például az 

informatikában vagy az 

orvostudományban). 

Gyakorlós , ismétlés , 

számonkérés. 

 

A félfémek növekvő 

jelentőségének belátása konkrét 

példák alapján a technikai 

civilizációnkban. Érdekességek 

keresése a médiában, a 

világhálón. Tudományos 

ismeretterjesztő szövegek 

értelmezése. Adott innovációk 

összehasonlítása hatékonyság, 

energiafelhasználás 

szempontjából a régi 

eszközökkel, eljárásokkal. 

Fizika: félvezetők, az 

áram hőhatása.  

 

Informatika:merevlemez, 

processzor. 

 

Biológia-egészségtan: 

gyógyszerek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Kötés, ionvegyület, molekula, polárosság, összegképlet, szerkezeti képlet, 

ion, ionvezetés, elektronos vezetés, oxidáció, redukció, elektrolízis. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Kevesen vagyunk, de sokat tudunk – a nem fémes 

elemek 

Órakeret 

12 óra 

12 

  10% 1 

Előzetes tudás Periódusos rendszer és kapcsolata az atomok elektronszerkezetével, 

kovalens kötés. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Lényeglátás fejlesztése, logikus, áttekinthető jegyzetkészítésre való 

törekvés kialakítása, analógiák meglátása, csoportosítás, 

asszociációs képesség fejlesztése. Az önálló tanulás képességének 

fejlesztése (már megismert anyagrészek összekapcsolása az új 

ismeretekkel, önálló ismeretszerzés, önértékelés, világháló 

használata, grafikonelemzés). Nagy tudósaink életpályájának 

megismerése révén a hazához való kötődés erősítése (Semmelweis, 

Irinyi). A felépítés és működés kapcsolata tudásterülethez 

kapcsolódóan a nemfémes elemek vegyületeinek tulajdonságai és 
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felhasználásuk közötti összefüggés meglátása. Az állandóság és 

változás vonatkozásában az Arrhenius-elmélet alkalmazása, 

megfordítható folyamatok mélyebb értelmezése, jártasság a kémiai 

egyenlet rendezésében. A természet erői iránti tisztelet erősítése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Miért nem kaptak a nemfémek 

önálló nevet, mint a fémek? 

 

Ismeretek: 

Nemfémes elemek száma, helyük 

a periódusos rendszerben, 

jellemző elsődleges kötésük. 

  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Miben különbözik az ásványi 

szén, az elemi szén, a faszén és az 

aktív szén? Miért kell szén a 

gázálarcba? 

 

Ismeretek: 

Szén keletkezése, ásványi szén, 

elemi szén, a fa száraz lepárlása, 

mesterséges szenek.  

Az adszorpció mint 

megfordítható folyamat, 

alkalmazási területei. 

Pontos megfigyelések a fa száraz 

lepárlása kapcsán. Adszorpciós 

kísérlet tapasztalatának 

összevetése az aktív szén 

felhasználási lehetőségeivel 

(például háztartásban, 

kéményekben, gázálarcban). 

Földrajz: fosszilis 

energiaforrások. 

 

Biológia-egészségtan: 

allergia. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Mitől sújt a lég? A birka nemcsak 

béget? 

 

Ismeretek: 

A metán mint a földgáz 

alkotórésze. Tökéletes és 

tökéletlen égése, sújtólég és 

üvegház-gáz. 

Egyenletek írása.  

A természet erői iránti tisztelet. A 

természettudományos ismeretek 

jelentőségének belátása a 

védekezésben. 

Földrajz: fosszilis 

energiaforrások, 

hazánk földgáz-

lelőhelyei. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: Fekete 

gyémántok. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Mit árulhatnak a bögrecsárdában? 

Mi a véralkohol? 

 

Ismeretek: 

Kémiai alapon való megértése 

annak, hogy a 

metanolfogyasztással járó 

tragédiát csak megelőzni lehet. 

Esettanulmányok, statisztikák 

elemzése, egészségügyi 

következmények és a 

Biológia-egészségtan: 

etanol élettani hatásai, 

erjedés, mérgek. 

 

Földrajz: 

Magyarország 

nevezetes borvidékei. 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 

A metanol mint oldószer és 

veszélyei, hasonlósága az 

etanollal.  

Az etanol tulajdonságai és 

felhasználása közötti kapcsolat 

felismerése. Az alkoholfogyasztás 

következményei. Az 

alkoholszenvedély és a 

szenvedélybetegségek, az alkohol 

hatásai. Az etanol mint 

fertőtlenítő- és oldószer. 

Bor, sör, pálinka mint kémiai 

rendszerek.  

Alkoholos erjedés, ecet. 

bűnügyekkel való kapcsolat 

megértése. A hétköznapi 

elnevezések és a szaknyelvi 

elnevezések különbségéből adódó 

félreértések felismerése. 

A felelősségérzet erősítése 

magunkért és másokért. 

Erjedés, égés kapcsolatának 

felismerése. 

Az erjedés megfigyelése az 

ecetkészítés folyamatán keresztül. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: bordalok. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Miért „majdnem nemes” gáz a 

nitrogén? 

Miért lehetséges, hogy a NO2 

egyszer a bomlást, máskor az 

egyesülést segíti?  

 

Ismeretek: 

Nitrogén-molekula szerkezete, 

halmazsajátságai, anaerob 

baktériumok. 

Nitrogén-oxidok keletkezése, 

előfordulása és egészségkárosító 

hatásai, katalizáló szerepe az alsó 

és felső légköri ózonnal 

kapcsolatban. 

Az elektronszerkezet és a 

stabilitás közötti oksági 

összefüggés felismerése. 

Annak felismerése, hogy a 

körülmények is befolyásolják egy 

adott anyag viselkedését. 

Biológia-egészségtan: 

pillangós nővények és 

nitrogénkötő 

baktériumok 

szimbiózisa, 

keszonbetegség, 

nitrogén-körforgalom. 

 

Földrajz: Föld légköre, 

szmog. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Honnan tudjuk, hogy egy tárgy 

aranyból vagy rézből készült-e? 

Mi a karát? 

 

Ismeretek: 

Salétromsav, reakciói fémekkel, 

választóvíz, karát. 

A salétromsav sói, műtrágyák. 

Kísérletelemzés: pénzérme, 

jegygyűrű vizsgálata 

cseppreakciókkal és összefüggés 

keresése a salétromsav kémiai 

tulajdonságai és felhasználása 

között. 

A műtrágya-túladagolás 

következményeinek 

felismerésével a felelősségteljes 

felhasználás megalapozása. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: alkímia, az 

inka kultúra, 

aranyásók, az arany 

szerepe. 

 

Hon-és népismeret: 

arany műkincsek. 

 

Vizuális kultúra: 

aranyművesség, 

műkincsek aranyból. 

 

Biológia-egészségtan: 

műtrágyák, nitrátos 

ivóvíz. 
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Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Mi a kék betegség és kire nézve 

halálos? 

 

Ismeretek:  

Nitrátok, nitritek, kapcsolat a 

füstöléssel és a húsfélék 

tartósításával. 

A vízben való előfordulás okai, 

alattomossága, veszélyei, a 

megelőzés fontossága. 

A nitrites, nitrátos víz 

veszélyessége okainak megértés 

(egyszerű módszerekkel nem 

felismerhető, a nitrit- és 

nitráttartalma forralással nem 

kiűzhető, erre a háztartási 

víztisztítók sem képesek. Nitrit és 

nitráttartalom feltüntetése 

címkéken, a veszélyesség 

felmérése, értelmezése. Tudatos 

vásárlásra törekvés. 

Biológia-egészségtan: 

vérképző szervek, a 

vörösvértest 

oxigénszállító szerepe, 

a külső és belső légzés 

kapcsolata. 

 

Földrajz: a közműolló. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Mitől támad fel a tetszhalott? 

Hogyan kerülhet repülősó a 

süteményekbe? 

 

Ismeretek: 

Ammóniagáz tulajdonságai, vizes 

oldatának kémhatása, 

felhasználása. Az ammónium-

klorid tulajdonságai. 

Ammóniagáz és vizes oldata mint 

egyensúlyi rendszer értelmezése. 

Ammónium-klorid só vizes oldata 

kémhatásának vizsgálata. 

Biológia-egészségtan: 

egyensúlyok a 

szervezetben és az 

ökoszisztémákban. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Mi köze a gyufának 

Magyarországhoz?  Kell-e foszfor 

egy háborúhoz?  

 

Ismeretek: 

A gyufa története, Irinyi János 

szerepe. 

Foszfor. Foszforsav mint gyenge 

sav, üdítőitalok. 

A foszfor mint a haditechnikai 

anyagok összetevője (méreg és 

robbanóanyag) 

Önálló ismeretszerzés, 

rendszerezés. 

Alapfokú megértése annak, hogy 

az élő és élettelen világot 

ugyanazok az atomok építik fel, 

ugyanazok a törvények irányítják. 

 

Információgyűjtés foszfort 

tartalmazó haditechnikai 

eszközökről.  

Magyar nyelv és 

irodalom: mitológia. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: 1848–1849. 

 

Biológia-egészségtan: 

ATP, nukleotidok, 

nukleinsavak, 

molekuláris genetika, a 

csontok egészsége és a 

táplálkozás. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Az oxigén mint egyik 

leggyakoribb 

elemünk - előfordulása földben, 

vízben, levegőben. 

Hárman párban: hogyan 

kapcsolódhat össze három 

oxigénatom? 

Hogyan és miért kerül a 

mosóporba ózon? 

Adatok keresése és értelmezése a 

szabad és kötött állapotban lévő 

oxigén mennyiségéről. 

Egyenletek felírása. 

Rendszerben gondolkodás, 

általánosítás képessége. 

Kutakodás az ózon 

felhasználásával kapcsolatban.  

Grafikonelemzés: az ózonréteg 

változása hazánk felett, hatások, 

teendők értelmezése. 

Földrajz: kőzetek, a 

Föld burkai és 

összetétele, oxidos 

ásványok, 

levegőszennyezés. 

 

Biológia-egészségtan: 

a bőr és a barnulás, az 

ózon hatása a 

légzőszervekre. 
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Ismeretek: 

Előfordulás kötött és kötetlen 

állapotban, élő szervezetekben, 

fémes, nem fémes oxidokban, 

savakban, bázisokban, sókban. 

Nemfémes elemek és nemfémes 

oxidok kapcsolata, oxidos 

ásványok. 

A nemfémes oxid és víz 

reakciójával sav keletkezik 

(vízben oldódó fém-oxid oldata 

lúgos kémhatású). 

Az ózon szerkezete, színe, szaga, 

stabilitása és szerepe az alsó és a 

felső légkörben. 

A napsugárzás elleni védelem 

fontossága. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Megromlott ez az ásványvíz, 

hogy záptojásszaga van? 

 

Ismeretek: 

Elemi kén, kénhidrogén, egyes 

fehérjék bomlásterméke.  

Kénhidrogén-tartalmú 

gyógyvizek keresése, 

információkeresés a parádi 

ásványvíz hatásáról. A tojás 

zápulásának értelmezése. 

Földrajz: hévizek, 

gyógyvizek 

Magyarországon, 

szulfidos ásványok, 

utóvulkáni működések. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Miért égetnek kenet a 

boroshordókban? Miért oxidál, ha 

redukál a kén-dioxid? 

 

Ismeretek: 

A kén-dioxid mint redukáló- és 

oxidálószer; savas esőt okozó 

gáz. A kénessav. 

Kísérletek elemzésén keresztül 

annak felismerése, hogy a 

reakciópartner is befolyásolja egy 

vegyület tulajdonságait. 

A zuzmók és a SO2 koncentráció 

kapcsolata.  

Biológia-egészségtan: 

biomonitoring, 

zuzmótérkép. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Mikor beszélünk vitriolos 

humorról? 

 

Ismeretek: 

Kénsav szerkezeti képlete, 

nedvszívó és roncsoló 

tulajdonsága, fontosabb 

felhasználási területei.  

Nevezetes sói és felhasználásuk: 

rézszulfát, kristályvíz, gipsz. 

A kénsav kémiai tulajdonságai és 

felhasználása közötti kapcsolat 

magyarázata. 

Kristályvíz kimutatása és 

értelmezése. 

Önálló információkeresés a gipsz 

felhasználásával kapcsolatban. 

Forráskutatás és elemzés a 

kénvegyületek harci 

felhasználásával kapcsolatban  

Magyar nyelv és 

irodalom: idegen 

eredetű szavaink. 

 

Biológia-egészségtan: 

növényvédő szerek. 

 

Vizuális kultúra: 

gipszminták. 
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Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Mire lehet jó egy görög szótár? 

Miért nem önthetők össze 

különböző tisztítószerek?  

 

Ismeretek: 

Klór fertőtlenítő hatása, kapcsolat 

a papírgyártással, a klórgáz 

veszélyei és harci gázként való 

alkalmazása, sósav és hypo 

reakciójának következményei. 

Semmelweis Ignác munkássága 

és a klórmész. Uszodai balesetek, 

veszélyt jelző piktogramok. 

Kloridion kimutatása csapvízből. 

A klór fertőtlenítő és oxidáló 

hatása közötti kapcsolat 

felismerése. 

Semmelweiskapcsán annak 

belátása, hogy az „új” 

elfogadtatása sokszor mekkora 

nehézségekbe ütközik. 

Veszélyjelek, piktogramok és 

uszodai balesetekről szóló 

híradások értelmezése és a 

megelőzés lehetőségeinek 

keresése. Felelősségteljes 

vegyszerhasználat, veszélyt jelző 

piktogramok megismerése. 

Magyar nyelv és 

irodalom: halogén 

csoport tagjainak neve. 

 

Biológia-egészségtan: 

Fertőtlenítés, sterilitás. 

Légzőszervek. 

Semmelweis Ignác, az 

anyák megmentője; a 

gyermekágyi láz. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: a klór mint 

harci gáz alkalmazása.  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Miért „füstölög” a tömény sósav? 

Mi a kapcsolat, a kősó és a sósav 

között? 

 

Ismeretek: 

A sósav molekulaszerkezete, 

polaritása, vízben való oldódása, 

disszociáció, jelentősebb 

felhasználás az iparban. 

Sósav reakciójának vizsgálata 

fémekkel, vízkővel, mészkővel. 

A sósav oldódásának 

magyarázata részecskemodellel. 

A sósav reakcióinak értelmezése, 

egyenletek felírása. 

Földrajz:kőzetvizsgála

t. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Miért kősó a neve? Miért 

egészséges a levegő a tenger 

közelében vagy sóbányákban? 

 

Ismeretek: 

A NaCl fontosabb felhasználási 

területei a háztartásban, 

egészségügyben, iparban. 

Annak belátása adatok alapján, 

hogy a sóhiány és a túlzott 

sóbevitel is problémákat okoz. 

Információgyűjtés a sóterápiáról. 

Biológia-egészségtan: 

légzőszervek, 

idegrendszer, 

kiválasztás és 

sóháztartás, a 

vérnyomással 

kapcsolatos 

problémák. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Mi köze a pajzsmirigynek a 

jódhoz? Milyen formában van a 

jód a jódozott konyhasóban? 

 

Ismeretek: 

Radioaktív sugárzás és 

jódtabletták, jód kimutatása. 

 

A jódtabletták indok nélküli 

beszedése – a veszélyek belátása. 

Biológia-egészségtan: 

a pajzsmirigy 

működése. 

 

Fizika: radioaktív 

sugárzások. Fen
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Gyakorlós , ismétlés , 

számonkérés. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elem, vegyület, oxid, sav, képlet, egyenlet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Változatok négy elemre, az élet molekulái 
Órakeret 

14 óra 

14 

  10% 1 

Előzetes tudás 
Elsődleges kötés, egyszeres és többszörös kovalens kötés, tipikus 

poláris kötések, másodlagos kötés molekulák között, amorf 

szerkezet, energiaminimum elve, kolloidok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tudomány, technika, kultúra tudásterülethez kapcsolódóan a 

tudományos megközelítési mód, pl. a rendszerben történő 

gondolkozás hasznosságának belátása. Érdeklődés felkeltése a 

tudománytörténet iránt. Annak meglátása, hogy a kémiai, biokémiai 

eredmények hatással vannak az orvostudományra Az anyag, energia, 

információ területén annak felismerése, hogy az élet makromolekulái 

változatos tulajdonságaikat elsősorban térszerkezetükben hordozzák. 

Tapasztalatszerzés arról, hogy kevés, de biztos tudással, az 

alapelveket következetesen alkalmazva, képesek vagyunk új 

ismeretek szerzésére. Érzelmi átélése annak, hogy a természet 

csupán néhány fajta atomból milyen változatos struktúrákat tud 

létrehozni, megteremtve ezzel az élet lehetőségét. Önálló 

ismeretszerzés, kísérletezés, kiigazodás a kémiai modelleken, 

térlátás fejlesztése. A környezet és fenntarthatóság területén reális 

gondolkozás a műanyagokkal kapcsolatban, szelektív 

hulladékgyűjtés fontosságának belátása. Az ember szervezete és 
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működése területén a szerves kémiai ismeretek, gondolkozásmód 

alapján egészségtudatos magatartás kialakítása a táplálkozással 

kapcsolatban, drogokkal szembeni elutasító magatartás erősítése. 

Tudatos vásárlói szemlélet erősítése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Mit lehet építeni három 

különböző színű legóból? És 

három különböző atomból? Csak 

a szőlőben van szőlőcukor? 

Diétás receptek. 

 

Ismeretek: 

Szőlőcukor és gyümölcscukor 

összetételének azonossága, 

gyűrűs modelljeik.  

Modellek vizsgálata, konstitúciós 

izomer felfedezése és 

molekulamodellek 

összehasonlítása, különbségek 

meglátása. Annak meglátása, 

hogy a más szerkezet más kémiai 

tulajdonságokat eredményez. 

Matematika: 

kombinatorika, 

permutációk. 

 

Biológia-egészségtan: 

cukrok szerepe és 

lebontása, 

szénhidrátok; 

cukorbetegség; 

enzimek. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Tejben, répában, nádban: 

kettőscukrok. Milyen cukrot és 

mennyit együnk? Miért áldott a 

méz? Miért szőlő- és nem 

kockacukrot esznek a sportolók? 

 

Ismeretek: 

A tejcukor és a répacukor 

szerkezete, előfordulása, 

tulajdonságai. Tejcukor-

érzékenység, enzimek szerepe. 

A kétféle kettős cukor gyűrűs 

modelljének vizsgálata, 

hasonlóságok, különbözőségek 

észrevétele és kísérleti 

ellenőrzése. 

Lekvárok, édességek címkéinek 

elemzése. 

Magyar nyelv és 

irodalom: a méz mint 

metafora, édességek 

mint metaforák, 

hasonlatok 

édességekkel. 

 

Biológia-egészségtan: a 

helyes táplálkozás. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Mit lehet építeni még sok, három 

különböző színű legóval? 

Mekkora egy éléskamra, és 

mekkora helyen tartalékol az élő 

szervezet?  

 

Ismeretek: 

A keményítőtartalmú 

élelmiszerek. A 

keményítőmolekula szerkezete, 

mérete, gyűrűs modellje. 

Felismerés szintjén: 

Keményítő keresése, kimutatása 

az élelmiszerekben, 

levesporokban, kész szószokban. 

A molekulán belüli másodlagos 

kötések kialakulása és az 

energiaminimum közötti 

kapcsolat megértése.  

A keményítő lebontó hatásának 

érzékelése a szájban. 

A tapasztalatok összekapcsolása 

a vásárlói szemlélettel. 

Biológia-egészségtan: 

tartaléktápanyagok, 

enzimek, emésztés. 
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spirálszerkezet, alapegységek, 

külső és belső felületén lévő 

molekularészletek, polaritásbeli 

különbségek, és következményei, 

óriásmolekulán belüli 

másodlagos kötések, kolloidális 

oldódás. 

A keményítő enzimes lebontása 

cukorra, amilázenzim.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Mit lehet építeni még sok, három 

különböző színű legóval? Miért 

nem oldódik esőben a fűszál? 

Miért kell rostdúsan táplálkozni? 

Vegyünk-e külön élelmi 

rostokat? 

 

Ismeretek: 

Cellulóz molekula mérete gyűrűs 

virtuális modellje alapján, a 

molekularészletek között 

kialakuló másodlagos kötések 

szerepe. 

Cellulóz rostok modellje: a 

cellulózmolekulák közötti 

másodlagos kötések mint a 

nagyfokú kémiai stabilitás okai 

Ábraelemzés alapján az 

alapegységek, térszerkezet, 

molekulán belüli másodlagos 

kötések szerepének felismerése, 

az energiaminimum elvének 

alkalmazása 

Ábraelemzés: a szerkezet és 

vízoldhatatlanság, 

molekulastabilitás kapcsolatának 

felismerése. 

Napi menü összeállítása, törekvés 

tudatos vásárlásra. 

Biológia-egészségtan: 

Növények, 

vázanyagok. 

Táplálkozás, 

cellulózbontás 

 

Fizika: 

hajszálcsövesség. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

„Ne vágj ki minden fát!” 

Miért drága a papír? Mikor írtál 

utoljára levelet, és mikor e-mailt? 

 

Ismeretek: 

Fa és papírgyártás közötti 

kapcsolat. 

A cellulózrostok, a cellulóz 

óriásmolekula kémiai stabilitása 

és a kisebb egységekre „törés” 

energiaszükséglete közti 

kapcsolat. 

Papírfehérítéshez használt 

néhány vegyszer. 

Papírgyártás miatti 

környezetszennyezés néhány oka. 

Papírgyártás sematikus 

folyamatábrájának elemzése, a 

felhasznált ismert vegyszerek 

illetve energiaszükséglet 

szempontjából. A 

környezetszennyezés 

problémájának értelmezése. 

Papírtakarékosság, újrapapír 

használatának megfontolása.  

Becslés: felesleges papírhasználat 

mennyisége tanulóra és osztályra 

vonatkoztatva. Papírt kiváltó 

lehetőségek gyűjtése. 

Biológia-egészségtan: 

fotoszintézis. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: Gondolatok 

a könyvtárban. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: papír 

kultúrtörténete, 

könyvnyomtatás. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Összegképlet alapján 

analógiakeresés a szénhidrogének 

tulajdonságaival. 

Biológia-egészségtan: 

táplálkozás, enzimek. 
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Mit lehet még építeni sok három, 

különböző színű legóval? Miért 

hizlal a zsír? Szalonna égetése, 

égéstermékei kimutatása. 

 

Ismeretek: 

A disznózsír fő alkotórészének 

összegképlete alapján polaritása, 

vízben való oldhatatlansága, 

energiatartalma, lebontási 

nehézségek. 

Annak megértése, hogy a sejt 

vizes közegében, az óriás 

apoláris molekula lebontásához, 

az „energia kinyeréshez” sok 

enzim szükséges. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Miért együnk halakat, mire jó az 

„omega 3, 6”? Tengeri halas 

receptek. 

 

Ismeretek: 

Zsírok, olajok szerkezete, 

halmazállapota közötti 

különbség, telítetlen kötések 

szerepe. 

Túlhevített olaj, zsír veszélyei. 

Olajok, zsírok kísérleti 

megkülönböztetése.  

Tapasztalat értelmezés 

konstitúciós képleteik vizsgálata 

alapján. 

Biológia-egészségtan: 

szív- és érrendszer 

egészsége, táplálkozás. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Csak a tojásfehérje a fehérje? 

Nitrogén kimutatása szerves 

anyagokban. 

Milyen a hajunk?  

 

Ismeretek: 

Aminosavakat felépítő atomok, 

C, H, O, N (S). 

20 féle aminosav, sorrend, 

gyakorlatilag végtelen variáció 

szemléletes érzékeltetése.  

A keratin modellje alapján 

másodlagos kötésekkel 

megerősített térszerkezetéből 

adódó stabilitása, a vázfehérjék 

és funkcióik. 

Vázfehérjék: haj oldódásának 

vizsgálata ecetben, kénsavban. 

Molekulán belüli, másodlagos 

kötések felismerése egy fehérje 

virtuális modelljén. 

Elismerés és rácsodálkozás 

érzése: annak megértése az 

energiaminimum elvén, hogy 

egyetlen aminosav felcserélése is 

már más térszerkezetet, 

tulajdonságot hoz létre. 

Keratin virtuális modelljének 

vizsgálata molekulán belüli 

másodlagos kötések, térbeli 

rendezettség szempontjából. 

Energiaminimum és térszerkezet 

kialakulásának kapcsolata. 

A hajsütés, hajfestés értelmezése 

a haj szerkezetének ismeretében. 

Magyar nyelv és 

irodalom: versek, 

amelyek a természet 

nagyszerűségéről 

szólnak. 

 

Biológia-egészségtan: 

fehérjék. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Miért veszélyesek az égési 

sérülések, miért nem szabad a 

bordói lét sörös üvegben tartani? 

Fehérje kicsapási reakciók. 

 

Kísérletek elemzése alapján 

egyes anyagok egészségkárosító 

hatásának értelmezése. 

Biológia-egészségtan: 

enzimek. Fen
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Ismeretek: 

Fehérjék térszerkezetének 

sérülékenysége (és annak oka) és 

érzékenysége hőre, egyes 

nehézfémionokra. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Milyen a jó titok?Miért nem 

célszerű a laptopot a fiúknak 

ölben tartani, miért veszélyesek a 

gyakori röntgensugárzások, és 

miért ne tegyük a mobilt zsebre? 

Mitől szerves, mitől szervetlen a 

kémia? 

 

Ismeretek: 

DNS. 

Modell alapján: 

másodlagos kötések meglátása, 

szerepe, külső felületek 

azonossága, vízoldékonyság oka, 

belül a „létrafokok” 

különbözősége. 

A térszerkezet és tulajdonság 

kapcsolata, a DNS funkciója, 

sérülékenysége hőre, esetlegesen 

gyengébb elektromágneses 

sugárzásokra is. 

A szén kiemelt szerepe az élő 

szervezetek molekuláiban. 

Szerves, szervetlen kémia 

hagyomány szerinti elnevezése és 

mai jelentése. 

Az élő és élettelen világot 

ugyanazok az atomok építik fel, 

ugyanazon törvények irányítják. 

Koncentrációképesség, 

mechanikus vagy digitálisan 

kivetített modellen történő 

tájékozódás. A modell alapján 

annak belátása, hogy a kettős 

spirál külső felülete azonos és 

poláris. 

Annak felismerése, hogy a kód a 

molekulán belül, hármas 

csoportok meghatározott 

sorrendjének alapján fejthető 

meg, a másodlagos kötések 

fontos szerepe, Watson, Crick és 

más kutatók elismerése. 

Annak megértése, hogy a szerves 

és szervetlen kémia atomjai, a 

köztük levő kölcsönhatások 

jellege, az „életüket” irányító 

törvények azonosak.  

Biológia-egészségtan: 

öröklődés alapjai, 

géntechnológia. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Miért ne?! „Szenvedély, 

nagyhatalmú láng”. Mit jelent 

általában a szenvedély, van-e 

hatalma? 

Vennél-e egy fél pohár kakaót 

egy piszkos kezű ismeretlentől? 

Lehet valaki a drogokra 

allergiás? Ad-e a díler 

termékleírást? Hatékonyan 

segíthet-e az orvos, ha nem tudja, 

mi okozza a tüneteket? 

Kémiai ismereteik alapján annak 

megértése, hogy a nikotin, az 

alkohol, az LSD, a heroin 

molekulái és a szervezet 

molekulái közötti 

kölcsönhatásokat, reakciókat, 

nem a tudat, hanem a megismert 

természeti törvények irányítják. 

Esettanulmányok elemzése. 

A gyógyszerek tervezésének, 

gyártásának, ellenőrzésének, 

összetételének, mellékhatásának 

Biológia-egészségtan: 

sejtek kommunikációja, 

idegrendszer, 

szenvedélybetegségek. 

 

Vizuális kultúra: 

szenvedélybetegek 

alkotásai, filmek a 

témakörben. 

 

Erkölcstan: felelősség 

önmagunkért, 

másokért. 
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Ismeretek: 

Pszichoaktiv szerek 

elterjedésének okai, hatásuk, a 

leszokás nehézségeinek kémiai 

okai. 

Egy gyógyszer útjának nyomon 

követése és fontosabb lépései, az 

ötlettől a patikáig. 

ismereteinek összehasonlítása a 

diszkóban vett pirulával. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Építkezés két atomból? 

Csak a környezetszennyezés 

miatt, kellene lemondani a 

fosszilis energiaforrásokról? 

Kerülendők vagy 

nélkülözhetetlenek-e a 

műanyagok? Valóban 

környezetvédő a zöld jelzésű PE-

zacskó? 

Miért ne égessük a 

műanyagokat?  

 

Ismeretek: 

Műanyagok, változatossága, 

elterjedtségének okai és 

környezetszennyezése és 

lebomlásuk. 

Jelölések, és magyarázatuk 

PE, PP, PS, 

„környezetbarátságra”, 

vonatkozó jelzések. 

Az adalékanyagok 

környezetszennyező hatása. 

PE- zacskó apró darabkájának 

égetése, érzékszervi 

kísérletelemzés adalékanyagok 

létének „felfedezésére”. A 

műanyagok 

nélkülözhetetlenségének, 

előállításuk, hulladékuk 

környezetszennyező voltának 

tudatosulása. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: műanyagok. 

 

Földrajz: fenntartható 

fejlődés. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: 

életmódváltozás, 

technológiai fejlődés. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Minden rossz póló jó 

felmosórongynak? 

 

Ismeretek: 

Fontosabb CHO, CHON tartalmú 

műanyagok 

(poliamidok, poliészterek) 

Mikrohullámú sütőben használt 

műanyagok, veszélyek. 

Természetes alapú műanyagok. 

Pamut- és poliészter-zoknik 

nedvszívó hatásának vizsgálata, 

következtetések. 

Fizika: 

hajszálcsövesség. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Életciklus-elemzés. Törekvés a 

műanyagok ésszerű használatára, 

kiváltására a napi életben. 
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Miből készül a polár pulóver és a 

kerti műanyag szék vagy a 

szatyor? 

 

Ismeretek: 

Újrahasznosítás, életciklus. 

Szelektív gyűjtés fontossága. 

Környezetkímélő magatartás 

tudatosodása. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Csak a plasztikai sebészet 

használ szilikont? Milyen 

festékkel védik a műemlékeket, 

hol használják a 

szilíciumtartalmú műanyagokat 

az orvostudományban? 

 

Ismeretek: 

A szilíciumtartalmú műanyagok 

széles körű felhasználása. 

Kapcsolat keresése konkrét 

példán a gyakorlati alkalmazás és 

az adott műanyag fizikai, kémiai 

tulajdonságai között. 

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Ami természetes, az mindig jó? 

Ki az urát nem szereti… 

 

Ismeretek: 

Az azbeszt előnye és 

veszélyessége.  

Példák természetes mérgekre és 

életmentő szintetikus 

gyógyszerekre. 

 

Gyakorlós , ismétlés , 

számonkérés. 

Tévképzetek oldása a természetes 

és mesterséges anyagokkal 

kapcsolatban. 

Annak megértése, hogy ha nem 

szintetikus úton gyártanának 

egyes gyógyszereket, akkor 

előállításuk miatt egész fajokat 

irtanának ki (például taxol 

rákterápiás szer - kanadai 

ősfenyő. illetve tiszafa kérgében). 

Magyar nyelv és 

irodalom: mérgek, 

altatók irodalmi 

művekben (Rómeó és 

Júlia, Hamlet, Bánk 

bán); „Az ember ezt, ha 

egyszer ellesi, 

vegykonyhájában 

szintén megteszi.” 

 

Biológia-egészségtan: 

mérges gombák, 

kígyómérgek. 

 

Ének-zene: a mérgezés, 

illetve altatószer mint 

operatéma.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Óriásmolekulán belüli másodlagos kötés, térszerkezet, fehérje, telítetlen 

kötés, megelőzés, életciklus, újrahasznosítás, természetes és mesterséges 

anyag. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Aranykor, vaskor, bronzkor – a fémek nyomában 
Órakeret 

9 óra 

9 

  10% 1 
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Előzetes tudás 
Fémkristály szerkezete, áramvezetés, oxidáció, redukció, 

elektrolízis savak, egyenletírás, megmaradási törvények, E 

minimumra való törekvés. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A fémek, ötvözetek, mint rendszerek. 

Állandóság és változás tudásterülethez kapcsolódóan a 

körfolyamatok és az energiamegmaradás kapcsolata. Felépítés és 

működés kapcsolata szempontjából a fémek szerkezete és 

tulajdonságai, felhasználása közötti összefüggés meglátása. A 

tudomány, technika, kultúra területén a természettudományos 

látásmód alkalmazása új probléma esetén, nyitottság, érdeklődés a 

kémiával összefüggésbe hozható jelenségek, kultúrtörténet iránt, a 

jóslás és a tudományos következtetés megkülönböztetése. A 

fenntarthatóság témájában fokozott figyelem a környezetre, a 

környezeti rendszerek állapotának megőrzésére. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Miért éppen az aranyat akarták az 

alkimisták előállítani? Miért 

aranyos vagy, és nem „vasas”? 

Mitől „nemes” egy fém? 

Stabil állapotban van-e az ércben 

lévő fém? Energetikai 

szempontból milyen folyamat a 

fémek előállítása? 

Miért szükségszerű a korrózió 

folyamata? 

Hogyan, mivel és miért úgy: 

kerítésfestési praktikák. 

Mit tegyünk, ha az autón 

megjelenik egy apró rozsdafolt? 

Miért használ alumíniumot a 

repülőgépipar, és miért veszélyes 

az alumíniumlábas? 

 

Ismeretek: 

Elemi és kötött állapotú fémek. 

Az ásvány (mint elem vagy 

vegyület) és érc, illetve kőzet 

(mint keverék) kapcsolata. 

Fémek érceiből való 

előállításának lényege: endoterm 

folyamat, redukció. A redukció 

különböző megvalósítási formái, 

néhány példán keresztül. 

Tudomány- és kultúrtörténeti 

érdekességek. 

Ok-okozati összefüggések 

keresése. 

Természettudományos látásmód, 

ismeret alkalmazása új probléma 

esetén. 

Folyamatábraelemzések, 

alaplépések megértése a 

vasgyártás és a timföld 

elektrolízise példáján. 

Rozsda pikkelyes szerkezetének 

megfigyelése, következmények. 

Kísérlet: alumínium fém 

vízbontása. Alumínium tárgy 

felületének megfigyelése, savval 

szembeni viselkedésének 

vizsgálata.  

Magyar nyelv és 

irodalom: az Aranykor, 

az eposzokban versek, 

mesék, szólások az 

arannyal kapcsolatban. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: vaskor, 

bronzkor, aranybányák 

a történelmi 

Magyarországon, és 

szerepük az 

évszázadok során, 

alkimisták. 

 

Földrajz: Nemesfémek 

előfordulása, 

termésfémek. 

Bauxitlelőhelyek 

Magyarországon. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

korrózióvédelem. Fen
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Korrózió mint oxidáció, és mint 

exoterm folyamat. 

Rozsda, rozsdátlanítás, 

korrózióvédelem otthon. 

Alumínium felületi oxidrétegének 

tömör szerkezete, Al2O3 oldódása 

étkezési savakban, alumínium 

fém oldódása vízben. 

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Miért nem használnak mindenütt 

rozsdamentes ötvözeteket? 

 

Ismeretek: 

Néhány nevezetes ötvözet: acél, 

bronz, sárgaréz, szövetbarát 

ötvözetek. 

Kristályszerkezeti előnyök, 

felhasználási területek. 

Gazdaságossági kérdések 

figyelembevétele a felhasználás 

magyarázatában. 

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Melyik fém miben oldódik, és 

miben nem? 

 

Miért ne együnk rézedényből, és 

miért húznak arany szálat az 

öregedő filmsztárok bőre alá? 

 

Ismeretek: 

Fémek aktivitási sora, 

felhasználhatóság  

„Jóslás” és ellenőrzés az 

aktivitási sor alapján. 

Rézreve oka, oldódása étkezési 

savakban. 

A kísérleti eredmények 

meghatározott szempontok 

szerinti csoportosítása, 

egyenletek írása.  

Jóslás és a tudományos 

következtetés közötti különbség 

felismerése. A kísérleti ellenőrzés 

szerepe. 

Cseppreakciók fémek oldásával. 

Réz- (ezüst-, króm-) „bevonat” 

 készítése, a folyamat 

értelmezése.  

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Tényleg kalcium van a tejben? 

Kalciumra van szüksége a 

csontoknak, vagy a fém 

ionjaira?Mivel foglalkozhat a 

bioszervetlen kémia? Miért 

hirdetik a „szerves vas”-at? 

 

Ismeretek: 

Néhány nevezetes fémion szerepe 

az élő szervezetekben. 

Kalcium fém vízben történő 

oldása cseppreakcióval. 

Anyaggyűjtés a nyomelemekkel 

kapcsolatban, az információk 

értelmezése. 

Biológia-egészségtan: 

klorofill, hemoglobin 

szerepe. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Képek és adatok gyűjtése arról, 

hogy melyik ion milyen színt 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: üveg. 
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Mitől színesek a drágakövek és 

az üvegek? 

 

Ismeretek: 

A színt okozó ionok helye a 

periódusos rendszerben 

alapszintű magyarázattal; 

fényelnyelés és nem stabil 

vegyértékhéj-szerkezet 

kapcsolata. 

Az üveg tulajdonságai, előnyök, 

hátrányok, különböző üvegfajták. 

okoz. A kabalakövek, az 

asztrológia és a tudomány 

kapcsolatának értelmezése. 

Érdekességek keresése az 

üveggel kapcsolatban, 

prezentáció-, poszterkészítési 

lehetőség. 

 

Vizuális kultúra: 

üvegablakok a gótikus 

templomokban, a 

magyar szecesszió. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Mi köze a galvanizálásnak a 

galvánelemhez és Galvanihoz? 

Hogyan lehet bearanyozni egy 

ezüsttárgyat? 

Vész esetén hogyan lehet 

feltölteni a telefont, világítani a 

zseblámpával? 

 

Ismeretek: 

Galvanizálás, elektrolízis 

Elektromos energia kémiai 

energiává alakulása. 

Elektrolízis, galvánelem 

egymáshoz való viszonya. 

 

 

Kísérletelemzés: 

elektrolízis, elektród 

folyamatainak értelmezése, a 

feszültségforrás szerepe a 

folyamatban. 

Galvánelem készítése, 

működtetése (például alma, 

paradicsom, citrom, 

vas, rézszög). 

Réz-klorid elektrolízise után a 

folyamat miatt keletkező 

galvánelem észlelése, ellentétes 

polaritása. 

Fizika: feszültség, 

áramerősség, 

elektrolízis, 

galvánelem, 

energiamegmaradás. 

 

Biológia-egészségtan: 

sejtek ingerlékenysége. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Hogy kerül fém, fémion a  

levegőbe? 

 

Ismeretek: 

Fémporok eredete a levegőben, 

biológiai hatásai. A stroncium 

helye a periódusos rendszerben, 

csontba történő beépülésének 

kémiai okai és következményei. 

Információgyűjtés fémporokkal 

kapcsolatban, veszélyek 

értelmezése. 

Csernobil levegőszennyezettségi 

adatainak értelmezése. 

A periódusos rendszer értő 

használata. 

Biológia-egészségtan: 

légzés, csontok 

 

Fizika: radioaktivitás. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Fémek, elemi vagy kötött 

állapotban itt-ott, mindenütt: 

gombelemtől a talajig, 

természetes vizektől az ércekig, 

ékszerekig, közlekedésig, 

élőrendszerekig… 

Miért „metal” a zene? 

Kémiai ismeretek összegzése, 

felhasználása önálló vagy 

csoportos munka elkészítésére. 

Magyar nyelv és 

irodalom: érvelő 

beszéd, retorika. 

 

Informatika: 

multimédiás bemutató. 

 

Vizuális kultúra: 

plakát, videokészítés. 
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Ismeretek:  

Fémek természetes előfordulása. 

 

Gyakorlós , ismétlés , 

számonkérés. 

 

Ének-zene: (heavy) 

metal zene. 

 

Idegen nyelvek: 

poszter, plakát. 

 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Kémiai stabilitás, korrózió, fémek aktivitási sora, elektrolízis. 

 

                  kémia   8. osztály heti 2 óra , évi  72 óra 

 

                              órakeret :  65 óra  

     10 %     :   7 óra 

                            összesen     :  72 óra 

 

FIZIKA 8. OSZTÁLY 

Heti óraszám: 1 óra 

Évi óraszám: 36 óra 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A fény Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás Napfény, fényforrások. A hullám fogalma.  

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

Természettudományos gondolkozás (lényeglátás, problémaérzékenység, 

szempontkeresés, csoportosítás, rendszerbe foglalás igénye és képessége, 

asszociációs képesség, absztrakciós képesség, oksági összefüggések 

keresésének igénye, meglátása, belátása). Tudás, tudomány eredményeinek, 

tudósok munkásságának, magyar találmányok elismerése.  

A modellalkotás mint tudományos megismerési módszer használata, 

korlátainak felismerése. Egyszerűbb kémiai kísérletek felelősségteljes 

elvégzése, azok elemzése, összevetése előző tapasztalatokkal, ismeretekkel. 

Fizikai változások ismerete, megkülönböztetése a kémiai változásoktól 

(halmazállapot-változás, oldódás, szűrés, desztilláció, adszorpció). 

Eligazodás a periódusos rendszerben. Egyszerűbb számítások végzése az 

anyagmennyiség és kémiai egyenletek alapján. 

Alapszintű ismerete néhány, az életben fontos fémnek, nemfémes elemnek 

és legfontosabb vegyületeiknek, felhasználásuknak, biológiai hatásuknak. 

Ismerete az élet makromolekuláinak, és azok legfontosabb funkcióinak. 

Jellegzetes kémiai változások ismerete, és ezek meghatározott szempontok 

szerinti csoportosítása. Annak a tudása, hogy az élő és az élettelen világ 

ugyanazokból az atomokból épül fel, és a szerkezet meghatározza a 

tulajdonságokat, hogy a legkülönbözőbb folyamatokban mindig érvényesül a 

tömeg-, energia- és az elektromos töltésmegmaradás törvénye, és ezeket a 

folyamatokat (általában) az energiaminimumra való törekvés irányítja. 
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A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tudomány, technika, kultúra területen a tudomány és a technika a 

társadalom és a gazdaság fejlődésében játszott szerepének megismerése 

az optikai eszközök gyakorlati alkalmazásán keresztül. A kutató és 

mérnöki munka jelentőségét felismerő és értékelő attitűd megalapozása. 

A felépítés és működés kapcsolata területen a napfény és a földi élet 

közötti összefüggés felismerése, a kapcsolat értelmezése a fény fizikai 

jellemzőivel. 

A környezet és fenntarthatóság szemszögéből a természeti környezet 

szépségének megjelenítése a vizsgált természeti jelenségeken keresztül.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Miért kell a szemüveg? Hogyan 

működik a távcső? Miért színes a 

szivárvány? Tükrök, lencsék 

technikai alkalmazása. Síktükör, 

visszapillantó tükör, borotválkozó 

tükör, nagyító, távcső, 

mikroszkóp. Égitestek 

megfigyelése. Szivárvány. 

Elektromágneses hullámok a 

környezetünkben: rádió, televízió, 

mobiltelefon, mikrohullámú sütő, 

távirányítók, fény, röntgen. 

 

Ismeretek: 

A fényforrás. A fény 

tulajdonságai, terjedése 

különböző közegekben. A 

fénysebesség és jelentősége. 

Fényvisszaverődés, fénytörés. 

Színkép. 

A szem és a látás. A látás fizikai 

alapja. Látáshibák és javításuk. 

Lencsék, tükrök szerepe a 

technikában: fényképezőgép, 

mikroszkóp, távcsövek (földi 

távcső, csillagászati távcső, 

tükrös távcső). A világűr 

megismerésének eszközei 

(távcső, marsjáró, űrteleszkóp). 

A látható fény és a hétköznapi 

életben használt elektromágneses 

hullámok kapcsolata. 

Tükrök fényvisszaverésének, 

képalkotásának kísérleti 

vizsgálata. 

Lencsék fénytörésének, 

képalkotásának kísérleti 

vizsgálata. 

A valódi és látszólagos kép 

közötti különbség megértése a 

kísérleti tapasztalatok alapján. 

Prizma fénytörésének kísérleti 

vizsgálata. A fény színe és 

frekvenciája közötti kapcsolat 

igazolása a gyakorlatban. 

A szivárvány keletkezésének 

vizsgálata. 

A szem működésének megértése 

ábra alapján. A közel- és 

távollátás okának és javítási 

lehetőségeinek gyakorlati 

megismerése. Tudatos viselkedés 

a látás megóvása érdekében. 

A fényképezőgép, a földi és 

csillagászati távcső, a tükrös 

távcső, a mikroszkóp 

működésének kísérleti vizsgálata. 

A látható fény és a hétköznapi 

életben alkalmazott 

elektromágneses hullámok 

kapcsolatának vizsgálata a 

környezetünkben fellelhető 

eszközök, eltérő frekvencia 

tartományban észlelő élőlények 

bemutatása révén, az 

elektromágneses spektrum 

szemléletes megismerése. 

Biológia-egészségtan: 

A napfény és a földi 

élet összefüggése. A 

szem és a látás 

egészségtana. 

 

Kémia: lángfestés. 

 

Földrajz: az égitestek 

látszólagos mozgása. 

 

Informatika: 

biztonságos 

internethasználat; 

Internetes adatbázisok, 

enciklopédiák 

alkalmazása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Fényforrás, fénysebesség, színkép, frekvencia, fénytörés, 

fényvisszaverődés, közellátás, távollátás, elektromágneses hullám. 
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Előzetes tudás A fény tulajdonságai. Néhány, a háztartásokban használt 

energiahordozó. Az égés mint energia-felszabadító folyamat.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél A Naprendszer 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás A fény tulajdonságai. Körmozgás jellemzői. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tudomány, technika, kultúra szemszögéből a tudományos gondolkodás 

műveleteinek megismerése. A tudományos és a nem tudományos 

elképzelések megkülönböztetése. A tudományos modellek változásának 

felismerése. A témához illeszkedő ismeretterjesztő források önálló 

keresése, értelmezése, az ismeretszerzés eredményeinek bemutatása, 

mások eredményeinek értelmezése.  

A felépítés és működés kapcsolata szerint a Naprendszer felépítésének, 

égitest- típusainak megismerése. A Hold fázisainak megértése. 

Távolságok és időbeli nagyságrendek összehasonlítása. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Helyünk a világmindenségben. A 

csillagok és a földi élet kapcsolata. 

 

Ismeretek: 

A Naprendszer. A Naprendszer 

objektumai (bolygók, holdak, 

üstökösök, meteorok). Bolygók, holdak 

és a rajtuk uralkodó fizikai viszonyok.  

A Hold jellemzői, fázisai.  

Az idő mérése az égitestek mozgása 

alapján. 

Naptár. Árapály. Napfogyatkozás, 

holdfogyatkozás. 

Csillagképek, csillagászati távolságok, 

fényév. Tejútrendszer. Asztrológia és 

asztronómia. A földközéppontú és a 

napközéppontú világkép jellemzői. A 

Föld, a Naprendszer és a 

Világmindenség fejlődéséről alkotott 

elképzelések. 

A Naprendszer legfontosabb 

objektumainak megismerése 

képek, adatok gyűjtése 

alapján. Bolygók, holdak 

mozgásának modellezése, 

vizsgálata. Ptolemaiosz és 

Kopernikusz módszereinek 

és tudományos 

eredményeinek elemzése. 

A holdfázisok értelmezése. 

Napfogyatkozás, 

holdfogyatkozás 

jelenségének modellezése, 

megfigyelése filmen, a 

természetben. 

A naptár és az időszámítás 

kialakulásának elemzése, 

történeti áttekintése 

adatgyűjtés alapján. 

Csillagászati távolságok és 

az ezt leíró egységek 

értelmezése, az Univerzum 

méretviszonyainak 

elemzése. 

A legfontosabb csillagképek  

felismerése, használata 

helymeghatározásban. Az 

asztrológiai jóslás 

Biológia-egészségtan: 

a napsugárzás és a 

földi élet közötti 

összefüggés. 

 

Földrajz: Égitestek. 

Földrajzi-környezeti 

folyamatok, 

földtörténeti 

események időrendje.  

 

Informatika: 

Számítógépes 

animációk. 

Elektronikus könyvtár, 

online enciklopédia. 
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esetlegességének vizsgálata 

konkrét példákon.  

A világról alkotott múltbeli 

elképzelések gyűjtése, 

rendszerezése, elemzése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nap, Naprendszer, csillag, bolygó, hold, meteor, holdfázis, 

napfogyatkozás, holdfogyatkozás, árapály, tejútrendszer, csillagkép, 

fényév, asztronómia, asztrológia. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Elektromos alapjelenségek, elektromos áram Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás Elektromosság. Az elektromos energia felhasználása, szerepe a 

mindennapi életben. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tudomány, technika, kultúra területen a tudományos modellek 

változásának felismerése.  

Az anyag, energia, információ szemszögéből az atomok szerkezetét leíró 

modellek használata fizikai jelenséggel összefüggésben. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

Miért életveszélyes az elektromos 

vezeték közelsége, megérintése? 

Az elektromos áram.Az 

atomszerkezet és az 

elektromosság kapcsolata. 

 

Ismeretek: 

Az anyag részecskéinek 

szerkezete. Atomi méretek. 

A testek elektromos állapota. 

Villámlás. Az elektromos áram. 

Áramerősség, áramerősség 

mértékegysége. Elektromos 

vezetők, szigetelők. 

Fogyasztók soros és párhuzamos 

kapcsolása.  

Az elektromos feszültség, a 

feszültség mértékegysége. 

Áramkörök. Elektromos 

ellenállás. 

A háztartások elektromos energia 

fogyasztása. 

Elektromos munka és 

teljesítmény.  

Az atom felépítésnek, a 

részecskék elektromos töltésének 

megismerése, modellezése.  

Elektromos töltéssel rendelkező 

testek kísérleti vizsgálata. Az 

elektromos áram hatásának 

kísérleti vizsgálata, az 

áramerősség mérése. Különböző 

anyagok vizsgálata elektromos 

vezetés szempontjából. 

Áramkörök építése, áramerősség 

és feszültség mérése. A soros és 

párhuzamos kapcsolás kísérleti 

vizsgálata, gyakorlati 

alkalmazásának megismerése. 

Adott feszültség esetén a 

fogyasztó ellenállása és a rajta 

áthaladó áramerősség 

kapcsolatának vizsgálata, a 

rövidzárlat és a balesetveszély 

megismerése. 

Az elektromos áram élettani 

hatásának elemzése adatgyűjtés 

alapján. A feszültség nagysága és 

veszélyessége közötti kapcsolat 

megismerése. Az elektromos 

készülékek használata során 

Kémia:Atommag és 

elektronok. Atom, 

molekula, ion. 

Atomszerkezet. 

Elektromos töltés. 

Veszélyszimbólumok. 

 

Biológia-egészségtan: 

az életfolyamatokat 

kísérő elektromos 

változások. 

 

Informatika: 

Adatgyűjtés. 

Animációk. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: Háztartási 

gépek, eszközök 

biztonságos 

használata. 

Energiatakarékosság. Fen
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Az elektromos áram hatása az élő 

szervezetre. Veszélyek, 

érintésvédelmi ismeretek. 

fellépő kockázatok és veszélyek 

elemzése.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elektron, elektronfelhő, atommag, proton, neutron, elektromos töltés, 

atom, molekula, elektromos áram, elektromos vezető, szigetelő, feszültség, 

teljesítmény, fogyasztás, érintésvédelem. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Elektromágneses indukció, váltakozó áram 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás Elektromos áram, áramerősség, feszültség, energia, energiaforrások. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az anyag, energia, információ szemszögéből az atomok szerkezetét leíró 

modellek használata az elektromágneses jelenségekkel összefüggésben. 

Az energiatakarékosság módszerei és fontosságuk felismerése. 

Energiatípusok (kémiai-, nap-, elektromos-) egymásba alakítását jelentő 

folyamatok megismerése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

Hogyan keletkezik az áram?Az 

elektromos áram előállítása. 

Elektromos áram a 

háztartásokban.  

Ismeretek: 

Az anyag mágneses tulajdonsága. 

Mágnesezhető, nem 

mágnesezhető anyagok. 

Az elektromágneses indukció. 

Generátor, váltakozó áram. 

Elektromos motorok.  

Elektromos energia termelése.  

Erőművek. Atomenergia. 

Villamosenergia-hálózat. A 

villamos energia szállításának 

problémái. Lakások elektromos 

hálózata. Az elektromos áram 

hatása az élő szervezetre. 

Veszélyek, érintésvédelmi 

ismeretek. 

Energiatakarékos eljárások, 

eszközök ismerete 

(energiatakarékos izzó, 

hőszivattyú). 

Permanens mágnes 

tulajdonságainak vizsgálata, 

gyakorlati alkalmazások gyűjtése, 

elemzése. A Föld 

mágnesességének vizsgálata, 

elemzése, az iránytű használata. 

Az elektromágnes kísérleti 

vizsgálata, gyakorlati 

alkalmazások gyűjtése elemzése. 

Különböző anyagok vizsgálata 

mágnesezhetőség szempontjából. 

Az elektromágneses indukció 

kísérleti vizsgálata, a generátor és 

az elektromos motor 

működésének elemzése modell 

alapján. A váltakozó áram 

tulajdonságainak vizsgálata. 

Elektromos motor modellezése. 

Erőművek csoportosítása, a 

környezetünkben található 

erőművek jellemzése adatgyűjtés 

alapján. Az atomenergia 

energiaellátásban betöltött 

szerepének áttekintése. 

Transzformátor kísérleti 

vizsgálata, a villamos energia 

Földrajz: A Föld 

mágneses pólusai, 

tájékozódás a Föld 

felszínén. 

Energiatakarékosság, 

fenntarthatóság. 

 

Informatika: filmek, 

animációk keresése. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat:Háztartási 

gépek, eszközök 

biztonságos 

használata. 

Energiatakarékosság. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: az 

elektromosság szerepe 

az ipari fejlődésben, 

magyar találmányok az 

elektromossággal 

kapcsolatban. 
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szállításában betöltött szerepének 

elemzése. 

Magyar tudósok szerepének 

vizsgálata az elektromosság 

gyakorlati felhasználása 

tekintetében adatgyűjtés alapján.  

A háztartásokban található 

elektromos fogyasztók adatainak 

értelmezése, csoportosításuk 

energiaigény szerint. A 

háztartásokban használt 

elektromos fogyasztók működési 

költségeinek meghatározása 

egyszerű számításokkal. Az 

energiatakarékosság 

lehetőségeinek vizsgálata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Permanens mágnes, elektromágnes, elektromágneses indukció, generátor, 

váltakozó áram, elektromos motor, erőmű, villamosenergia-hálózat, 

transzformátor, elektromos fogyasztó, érintésvédelem. 

 

 

 

 

 

8. osztály MATEMATIKA 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai 

logika, kombinatorika, gráfok 

Órakeret 

 + folyamatos 

 

3 

  10% 0 

  

szabadon 

választható 

órakeret 

 

1 

Előzetes tudás 

Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján. A részhalmaz fogalma. 

Két véges halmaz közös része. 

Egyszerű, matematikailag is értelmezhető hétköznapi szituációk 

megfogalmazása szóban és írásban. Állítások igazságának eldöntése. 

Igaz és hamis állítások megfogalmazása. Összehasonlításhoz szükséges 

kifejezések értelmezése, használata. Definíció megértése és alkalmazása. 

Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint. Néhány elem sorba 

rendezése különféle módszerekkel. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az önálló gondolkodás igényének kialakítása. Halmazok eszköz jellegű 

használata, halmazszemlélet fejlesztése. 

Szóbeli és írásbeli kifejezőkészség fejlesztése, a matematikai szaknyelv 

pontos használata. Saját gondolatok megértetésére való törekvés (szóbeli 

érvelés, szemléletes indoklás). Rendszerszemlélet, kombinatorikus 

gondolkodás fejlesztése. 

Fogalmak egymáshoz való viszonyának, összefüggéseknek a megértése. 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 

 

  

A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok használatának 

fejlesztése. 

A bizonyítás, az érvelés iránti igény felkeltése, a kulturált vitatkozás 

gyakoroltatása. 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Halmazba rendezés több 

szempont alapján a 

halmazműveletek 

alkalmazásával. 

Két véges halmaz uniója, 

különbsége, metszete. A 

részhalmaz. 

Gyakorló óra halmazba rendezés 

körében. 

 

A halmazszemlélet fejlesztése. 

Rendszerszemlélet fejlesztése. 

 

Az „és”, „vagy”, „ha”, „akkor”, 

„nem”, „van olyan”, „minden” 

„legalább”, legfeljebb” 

kifejezések használata. 

 

A matematikai szaknyelv pontos 

használata. 

A nyelv logikai elemeinek egyre 

pontosabb, tudatos használata. 

Magyar nyelv és 

irodalom: a lényeges és 

lényegtelen 

megkülönböztetése. 

A matematikai bizonyítás 

előkészítése: sejtések, 

kísérletezés, módszeres 

próbálkozás, cáfolás. 

A bizonyítási igény felkeltése. 

Tolerancia, kritikai szemlélet, 

problémamegoldás. 

A kulturált vitatkozás 

elsajátítása. 

 

A gyakorlati élethez és a 

társtudományokhoz kapcsolódó 

szöveges feladatok megoldása. 

Szövegelemzés, értelmezés, 

szöveg lefordítása a matematika 

nyelvére. 

Ellenőrzés, önellenőrzés iránti 

igény erősítése. Igényes grafikus 

és verbális kommunikáció. 

Fizika; kémia; 

biológia-egészségtan; 

földrajz; technika, 

életvitel és gyakorlat: 

számításos feladatok. 

Egyszerű kombinatorikai 

feladatok megoldása különféle 

módszerekkel (fadiagram, 

útdiagram, táblázatok készítése).  

Sorba rendezés, kiválasztás. 

Néhány elem esetén az összes 

eset felsorolása. 

Szintfelmérés. 

 

A kombinatorikus gondolkodás 

fejlesztése. 

Tapasztalatszerzés az összes eset 

rendszerezett felsorolásában. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Halmaz, elem, részhalmaz, egyesítés, metszet. Alaphalmaz. 

Igaz, hamis, nem, és, vagy, minden, van olyan, biztos, lehetséges, 

lehetetlen. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Számelmélet, algebra 

Órakeret 

óra 

 

41 

  10% 4 

  

szabadon 

választhat 

órakeret 

 

4 

Előzetes tudás 

Racionális számkör. Számok írása, olvasása, összehasonlítása, 

ábrázolása számegyenesen. Műveletek racionális számokkal. 

Ellentett, abszolút érték, reciprok. 

Mérés, mértékegységek használata, átváltás egyszerű esetekben. 

A mindennapi életben felmerülő egyszerű arányossági feladatok 

megoldása következtetéssel, egyenes arányosság. 

Alapműveletek racionális számokkal írásban. 

A zárójelek, a műveleti sorrend biztos alkalmazása. Helyes és értelmes 

kerekítés, az eredmények becslése, a becslés használata ellenőrzésre is. 

Szöveges feladatok megoldása. 

A százalékszámítás alapjai. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A matematikai ismeretek és a mindennapi élet történései közötti 

kapcsolat tudatosítása. Szavakban megfogalmazott helyzet, történés 

matematizálása; matematikai modellek választása, keresése, készítése, 

értelmezése adott szituációkhoz. Konkrét matematikai modellek 

értelmezése a modellnek megfelelő szöveges feladat alkotásával. 

A szabványos mértékegységekhez tartozó mennyiségek és 

többszöröseik, törtrészeik képzeletben való felidézése. 

Az együttműködéshez szükséges képességek fejlesztése páros és 

kiscsoportos tevékenykedtetés, feladatmegoldás során – a munka 

tervezése, szervezése, megosztása. 

Az ellenőrzés, önellenőrzés iránti igény, az eredményért való 

felelősségvállalás erősítése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Racionális számok (véges, 

végtelen tizedes törtek), példák 

nem racionális számra (végtelen, 

nem szakaszos tizedes törtek). 

Számológép használatának 

elsajátítása jártasság szinten. 

 

A számfogalom mélyítése. 
 

A természetes, egész és racionális 

számok halmazának kapcsolata. 

Halmaz elemeinek meghatározása 

adott halmaz tulajdonságok 

alapján. 

 

A rendszerező képesség 

fejlesztése. 

 

Műveletek racionális számkörben 

írásban és számológéppel. Az 

Műveletfogalom mélyítése. Fizika; kémia; 

biológia-egészségtan; 
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eredmény helyes és értelmes 

kerekítése. 

Eredmények becslése, 

ellenőrzése. 

 

Műveletek törtekkel- gyakorlás. 

 

A zárójel és a műveleti sorrend 

biztos alkalmazása. 

Számolási és a becslési készség 

fejlesztése. 

Az algoritmikus gondolkodás 

fejlesztése. 

földrajz: számításos 

feladatok. 

A négyzetgyök fogalma. 

Számok négyzete, négyzetgyöke. 

Példa irracionális számra  

(π, 2 ). 

 

Mértani közép és a gyökvonás 

kapcsolata. 

 

 

Négyzetgyök meghatározása 

számológéppel. 

 

Prímszám, összetett szám. 

Prímtényezős felbontás. 

Matematikatörténet: érdekességek 

a prímszámok köréből. 

 

Közös osztó , közös többszörös 

meghatározása. 

 

A korábban tanult ismeretek és az 

új ismeretek közötti 

összefüggések felismerése. 

 

 

Mértékegységek átváltása 

racionális számkörben. 

 

Mérték váltás gyakoroltatása –

jártasság szint elérése. 

Gyakorlati mérések, 

mértékegység-átváltások helyes 

elvégzése. 

Ciklusonként átélt idő és lineáris 

időfogalom, időtartam, időpont 

szavak értő ismerete, használata. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: Főzésnél a 

tömeg, az űrtartalom 

és az idő mérése. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: évtized, 

évszázad, évezred. 

Az alap, a százalékérték és a 

százalékláb fogalmának ismerete, 

értelmezése, kiszámításuk 

következtetéssel, a megfelelő 

összefüggések alkalmazásával.  

Kamatos kamat számítás, 

Hitel , kamattörlesztés, kamat 

kiszámítás, futam idő.  

 

 

A mindennapi élet és a 

matematika közötti gyakorlati 

kapcsolat meglátása a gazdasági 

élet, a környezetvédelem, a 

háztartás köréből vett egyszerűbb 

példákon. 

 

A mindennapjainkhoz köthető 

százalékszámítási feladatok. 

Gazdaságossági számítások. 

Feladatok az árképzés: 

árleszállítás, áremelés, áfa, 

betétkamat, hitelkamat, adó, 

Magyar nyelv és 

irodalom:szövegértés, 

szövegértelmezés. 
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Keveréses feladatok megoldása 

százalék számítással. 

 

bruttó bér, nettó bér, valamint 

különböző termékek (pl. 

élelmiszerek, növényvédő-szerek, 

oldatok) anyagösszetétele 

köréből. 

Szövegértés, szövegalkotás 

fejlesztése. 

Becslések és következtetések 

végzése. 

Zsebszámológép célszerű 

használata a számítások 

egyszerűsítésére, gyorsítására. 

 

Fizika; kémia: 

számítási feladatok. 

 

Kémia: oldatok 

tömegszázalékos 

összetételének 

kiszámítása. 

 

Fizika: hatásfok 

kiszámítása. 

Elsőfokú, illetve elsőfokúra 

visszavezethető egyenletek, 

elsőfokú egyenlőtlenségek 

megoldása. 

Azonosság. 

Azonos egyenlőtlenség. 

Alaphalmaz, megoldáshalmaz. 

 

Egyszerű és zárójeles egyenletek , 

törtes egyenletek, közös nevezőre 

hozással megoldható egyenletek. 

Másodfokú egyenletek egyszerű 

megoldása.  

 

Az egyenlő, nem egyenlő 

fogalmának elmélyítése. 

Algoritmikus gondolkodás 

továbbfejlesztése. A megoldások 

ábrázolása számegyenesen.  

Pontos munkavégzésre nevelés. 

Számolási készség fejlesztése. 

Az ellenőrzés igényének 

fejlesztés. 

Fizika; kémia; 

biológia-egészségtan: 

számításos feladatok.  

A matematikából és a mindennapi 

életből vett egyszerű szöveges 

feladatok megoldása a tanult 

matematikai módszerek 

használatával. Ellenőrzés. 

 

Egyszerű matematikai problémát 

tartalmazó hosszabb szövegek 

feldolgozása. 

 

Feladatok például a 

környezetvédelem, az egészséges 

életmód, a vásárlások, a család 

jövedelmének ésszerű 

felhasználása köréből. 

 

Egyenlete felírása szöveg alapján. 

Út-idő-sebesség feladatok. 

Keverési feladatok, helyiértékes 

feladatok. 

 

Szövegértelmezés, 

problémamegoldás fejlesztése. 

A lényeges és lényegtelen 

elkülönítésének, az összefüggések 

felismerésének fejlesztése. 

A gondolatmenet tagolása. 

Az ellenőrzési igény további 

fejlesztése. 

Igényes kommunikáció 

kialakítása. 

Szöveges feladatok megoldása a 

környezettudatossággal, az 

egészséges életmóddal, a családi 

élettel, a gazdaságossággal 

kapcsolatban.  

Magyar nyelv és 

irodalom:szövegértés, 

szövegértelmezés. A 

gondolatmenet 

tagolása. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Racionális szám. Hatvány, alap, kitevő. 

Négyzetgyök. Százalékalap, százalékláb, százalékérték. 

Prímszám, összetett szám, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös 

többszörös. 

Arány, aránypár, arányos osztás, egyenes és fordított arányosság.  

Változó, együttható, algebrai egész kifejezés, helyettesítési érték, 

egynemű kifejezés, összevonás, zárójelfelbontás. 

Egytagú, többtagú kifejezés. 

Egyenlet, változó, egyenlőtlenség, azonosság, mérlegelv, ellenőrzés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Függvények, az analízis elemei Órakeret 

 óra 

14 

  10% 2 

  
szabadon 

választható

órakeret 

 

4 

Előzetes tudás 

Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint. 

Biztos tájékozódás a derékszögű koordináta-rendszerben. 

Egyszerű grafikonok értelmezése. Egyszerű kapcsolatok ábrázolása 

derékszögű koordináta-rendszerben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 

Függvényszemlélet fejlesztése. Grafikonok, táblázatok adatainak 

értelmezése, elemzése. 

Megoldás a matematikai modellen belül. Matematikai modellek 

ismerete, alkalmazásának módja, korlátai (sorozatok, függvények, 

függvényábrázolás). 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Két halmaz közötti 

hozzárendelések megjelenítése 

konkrét esetekben. Függvények 

és ábrázolásuk a derékszögű 

koordinátarendszerben. 

Lineáris függvények ábrázolása 

táblázat segítségével készség 

szinten.  

A függvényszemlélet fejlesztése. 

Időben lejátszódó valós 

folyamatok elemzése a grafikon 

alapján. 

Fizika; biológia-

egészségtan; kémia; 

földrajz: 

függvényekkel leírható 

folyamatok. Fen
nta

rtó
 ál

tal
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Lineáris függvények. 

Egyenes arányosság grafikus 

képe. 

Függvények jellemzése 

növekedés, fogyás. 

Példa nem lineáris függvényre: 

f(x) = x2, f(x) =׀x׀ 

 

Másodfokú , abszolút érték, tört 

függvények 

 ábrázolása  

értelmezése 

jellemzése 

 

 

A mindennapi élet, a tudományok 

és a matematika közötti kapcsolat 

fölfedezése konkrét példák 

alapján. 

Számolási készség fejlesztése a 

racionális számkörben. 

Számítógép használata a 

függvények ábrázolására. 

Fizika: út-idő; 

feszültség-

áramerősség. 

Grafikonok olvasása, 

értelmezése, készítése: szöveggel 

vagy matematikai alakban 

megadott szabály grafikus 

megjelenítése értéktáblázat 

segítségével. 

 

Kapcsolatok észrevétele, 

megfogalmazása szóban, írásban. 

Környezettudatosságra nevelés: 

pl. adatok és grafikonok elemzése 

a környezet szennyezettségével 

kapcsolatban. 

Földrajz: adatok 

hőmérsékletre, 

csapadék 

mennyiségére. 

 

Kémia: adatok 

vizsgálata a levegő és a 

víz szennyezettségére 

vonatkozóan. 

Egyszerű sorozatok vizsgálata. 

Matematikatörténet: Gauss 

 

 

Gauss-módszer.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hozzárendelés, függvény, lineáris függvény, növekedés, fogyás, 

értelmezési tartomány, értékkészlet. 

Számtani sorozat, számtani közép. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Geometria Órakeret 

óra 

24 
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  10% 4 

  
szabadon 

választhat 

órakeret 

 

2 

Előzetes tudás 

Pont, vonal, egyenes, félegyenes, szakasz, sík, szögtartomány. 

Háromszögek, csoportosításuk. Négyszögek, speciális négyszögek 

(trapéz, paralelogramma, deltoid). Kör és részei. Adott feltételeknek 

megfelelő ponthalmazok. Háromszög, négyszög belső és külső 

szögeinek összegére vonatkozó ismeretek. 

Téglatest tulajdonságai. 

Tengelyesen szimmetrikus alakzatok. Egyszerű alakzatok tengelyes 

tükörképének megszerkesztése. 

Két pont, pont és egyenes távolsága, két egyenes távolsága. 

Szakaszfelezés, szögfelezés, szögmásolás. Merőleges és párhuzamos 

egyenesek szerkesztése. Néhány nevezetes szög szerkesztése. 

Szerkesztési eszközök használata. 

Koordináta-rendszer megismerése, pont ábrázolása, adott pont 

koordinátáinak a leolvasása. 

A téglalap és a deltoid kerületének és területének kiszámítása. 

A téglatest felszínének és térfogatának a kiszámítása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Rendszerező készség fejlesztése. 

A mindennapi élethez kapcsolódó egyszerű geometriai számítások 

elvégzésének fejlesztése. A gyakorlatban előforduló geometriai 

ismereteket igénylő problémák megoldására való képesség fejlesztése. 

Statikus helyzetek, képek, tárgyak megfigyelése. Geometriai 

transzformációkban megmaradó és változó tulajdonságok megfigyelése. 

Az esztétikai-, művészeti tudatosság és kifejezőképesség fejlesztése. 

Képzeletben történő mozgatás: átdarabolás elképzelése, testháló 

összehajtásának, szétvágásának elképzelése. 

A pontos munkavégzés igényének fejlesztése. 

A geometriai problémamegoldás lépéseinek megismertetése 

(szerkesztésnél: vázlatrajz, adatfelvétel, a szerkesztés menete, 

szerkesztés, diszkusszió). 

Az együttműködéshez szükséges képességek fejlesztése páros és kis 

csoportos tevékenykedtetés, feladatmegoldás során – a munka tervezése, 

szervezése, megosztása; kezdeményezőkészség, együttműködési 

készség, tolerancia. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A háromszögek magassága, 

magasságvonala, 

magasságpontja.  

A háromszögek kerületének és 

területének kiszámítása. 

 

Számolási készség fejlesztése. 

Átdarabolás a terület 

meghatározásához. Eredmények 

becslése. 

Informatika: tantárgyi 

szimulációs program. 

 A megfigyelőképesség 

fejlesztése. 

Vizuális kultúra; 

biológia-egészségtan: 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 

Középpontosan szimmetrikus 

alakzatok a síkban.  

A tanult sokszögek osztályozása 

szimmetria szerint. 

 

Halmazba rendezés. 

Halmazképző, rendszerező 

képesség fejlesztése. 

A matematika kapcsolata a 

természettel és a művészeti 

alkotásokkal: művészeti 

alkotások vizsgálata (Penrose, 

Escher, Vasarely). 

Gondolkodás fejlesztése 

szimmetrián alapuló játékokon 

keresztül. 

 

középpontosan 

szimmetrikus 

alakzatok 

megfigyelése, 

vizsgálata a 

műalkotásokban és a 

természetben. 

Tengelyes és középpontos 

szimmetria alkalmazása 

szerkesztésekben. 

Szerkesztési feladatok. 

 

Áttekinthető, pontos szerkesztés 

igényének fejlesztése. 

Vizuális kultúra: 

festmények geometriai 

alakzatai. 

Eltolás, a vektor fogalma. 

 

Egyszerű alakzatok eltolt 

képének megszerkesztése. 

A megfigyelőképesség 

fejlesztése. 

Áttekinthető, pontos szerkesztés 

igényének fejlesztése. 

 

 

Párhuzamos szárú szögek. 

Alakzatokon párhuzamos szárú 

szögek felismerése, egyállású, 

váltószög fogalma. 

A tanult transzformációk 

tulajdonságainak felismerése, 

felhasználása a fogalmak 

kialakításánál. 

 

 

Az egybevágóság szemléletes 

fogalma, a háromszögek 

egybevágóságának esetei. 

Az egybevágóság jelölése.  

 

A megfigyelőképesség 

fejlesztése. 

A szaknyelv pontos használata. 

Vizuális kultúra: 

festmények, művészeti 

alkotások egybevágó 

geometriai alakzatai. 

Három- és négyszög alapú 

egyenes hasábok, forgáshenger 

hálója, tulajdonságai, felszíne, 

térfogata.  

Ismerkedés a forgáskúppal, 

gúlával, gömbbel. 

 

Számítási feladatok. 

A halmazszemlélet és a 

térszemlélet fejlesztése. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: modellek 

készítése, 

tulajdonságainak 

vizsgálata. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári: 

történelmi épületek 

látszati képe és 

alaprajza közötti 

összefüggések 

megfigyelése. 
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Vizuális kultúra:térbeli 

tárgyak síkbeli 

megjelenítése. 

Mértékegységek átváltása 

racionális számkörben.  

A gyakorlati mérések, 

mértékegységváltások helyes 

elvégzésének fejlesztése.  

Testnevelés és sport: 

távolságok és idő 

becslése, mérése. 

 

Fizika; kémia: mérés, 

mértékegységek, 

mértékegységek 

átváltása. 

 

Pitagorasz tétele 

Matematikatörténet: Pitagorasz 

élete és munkássága. A 

pitagoraszi számhármasok. 

 

 

 

A Pitagorasz-tétel alkalmazása 

geometriai számításokban. 

Annak felismerése, hogy a 

matematika az emberiség 

kultúrájának része. 

A bizonyítási igény felkeltése. 

Számítógépes program 

felhasználása a tétel 

bizonyításánál. 

 

 

Egyszerű számításos feladatok a 

geometria különböző területeiről. 

A számolási készség, a becslési 

készség és az ellenőrzési igény 

fejlesztése. 

Zsebszámológép célszerű 

használata a számítások 

egyszerűsítésére, gyorsítására. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: szövegértés, 

szövegértelmezés. 

Kicsinyítés és nagyítás. 

 

 

A megfigyelőképesség 

fejlesztése: a középpontos 

nagyítás, kicsinyítés felismerése 

hétköznapi szituációkban. 

Földrajz: térkép. 

 

Biológia-

egészségtan:mikroszkó

p. 

 

Vizuális kultúra:valós 

tárgyak arányosan 

kicsinyített vagy 

nagyított rajza. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Geometriai transzformáció, tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés, 

eltolás. Vektor. Egybevágóság.  

Középpontos szimmetria, paralelogramma, rombusz. 

Egyállású szög, váltószög, csúcsszög. 

Belső és külső szög. Háromszög, magasságvonal, magasságpont. 

Hasáb, henger, gúla, kúp, gömb. Alaplap, alapél, oldallap, oldalél. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Statisztika, valószínűség 

Órakeret 

 óra 

6 

  10% 0 

  

szabadon 

választhat

órakeret 

5 

Előzetes tudás 

Egyszerű diagramok készítése, értelmezése, táblázatok olvasása. 

Néhány szám számtani közepének kiszámítása. 

Valószínűségi játékok és kísérletek az adatok tervszerű gyűjtése, 

rendezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A statisztikai gondolkodás fejlesztése. 

A valószínűségi gondolkodás fejlesztése. 

Gazdasági nevelés. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Adatok gyűjtése, rendszerezése, 

adatsokaság szemléltetése, 

grafikonok készítése. 

 

Grafikonok diagramok készítése. 

Adatsokaságban való eligazodás: 

táblázatok olvasása, grafikonok 

készítése, elemzése. 

Statisztikai szemlélet fejlesztése. 

Együttműködési készség 

fejlődése. 

Testnevelés és 

sport:teljesítmények 

adatainak, mérkőzések 

eredményeinek 

táblázatba rendezése. 

Adathalmazok elemzése (átlag, 

módusz, medián) és értelmezése, 

ábrázolásuk. 

 

 

Számtani közép kiszámítása. 

 

 

Gazdasági statisztikai adatok, 

grafikonok értelmezése, 

elemzése. Adatsokaságban való 

eligazodás képességének 

fejlesztése. 

Ok-okozati összefüggéseket 

felismerő képesség fejlesztése. 

Elemző képesség fejlesztése. 

Fizika; kémia; 

biológia-egészségtan; 

földrajz; történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: táblázatok 

és grafikonok 

adatainak ki- és 

leolvasása, elemzése, 

adatok gyűjtése, 

táblázatba rendezése. 

Informatika: 

statisztikai 

adatelemzés. 

Valószínűségi kísérletek. 

 

Valószínűség előzetes becslése, 

szemléletes fogalma. 

 

Valószínűségi kísérletek, 

eredmények lejegyzése.  

 

Valószínűségi szemlélet 

fejlesztése. 

Tudatos megfigyelőképesség 

fejlesztése. 

A tapasztalatok rögzítése 

képességének fejlesztése.  

Tanulói együttműködés 

fejlesztése. 
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Gyakoriság, relatív gyakoriság 

fogalma. 

 

 

Matematikatörténet: 

érdekességek a valószínűség- 

számítás fejlődéséről. 

 

 

Számítógép használata a 

tudománytörténeti érdekességek 

felkutatásához. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Diagram, gyakoriság, relatív gyakoriság, valószínűség. 
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A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos 

ciklus végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

 Elemek halmazba rendezése több szempont alapján. 

 Egyszerű állítások igaz vagy hamis voltának eldöntése, állítások 

tagadása. 

 Állítások, feltételezések, választások világos, érthető közlésének 

képessége, szövegek értelmezése egyszerűbb esetekben. 

 Kombinatorikai feladatok megoldása az összes eset szisztematikus 

összeszámlálásával. 

 Fagráfok használata feladatmegoldások során. 

 

Számtan, algebra 

  Biztos számolási ismeretek a racionális számkörben. A műveleti 

sorrendre, zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete, helyes 

alkalmazása. Az eredmény becslése, ellenőrzése., helyes és értelmes 

kerekítése. 

 Mérés, mértékegység használata, átváltás. Egyenes arányosság, 

fordított arányosság. 

 A százalékszámítás alapfogalmainak ismerete, a tanult 

összefüggések alkalmazása feladatmegoldás során. 

 A legnagyobb közös osztó kiválasztása az összes osztóból, a 

legkisebb pozitív közös többszörös kiválasztása a többszörösök 

közül. 

 Prímszám, összetett szám. Prímtényezős felbontás. 

 Egyszerű algebrai egész kifejezések helyettesítési értéke. 

Összevonás. Többtagú kifejezés szorzása egytagúval. 

 Négyzetre emelés, négyzetgyökvonás, hatványozás pozitív egész 

kitevők esetén. 

 Elsőfokú egyenletek és egyenlőtlenségek. A matematikából és a 

mindennapi életből vett egyszerű szöveges feladatok megoldása 

következtetéssel, egyenlettel. Ellenőrzés. A megoldás ábrázolása 

számegyenesen. 

 A betűkifejezések és az azokkal végzett műveletek alkalmazása 

matematikai, természettudományos és hétköznapi feladatok 

megoldásában. 

 Számológép ésszerű használata a számolás megkönnyítésére. 

 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

 Megadott sorozatok folytatása adott szabály szerint. 

 Az egyenes arányosság grafikonjának felismerése, a lineáris 

kapcsolatokról tanultakalkalmazása természettudományos 

feladatokban is. 

 Grafikonok elemzései a tanult szempontok szerint, grafikonok 

készítése, grafikonokról adatokat leolvasása. Táblázatok adatainak 

kiolvasása, értelmezése, ábrázolása különböző típusú grafikonon. 

 

Geometria 

 A tanuló a geometriai ismeretek segítségével képes jó ábrákat 

készíteni, pontos szerkesztéseket végezni. 
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 Ismeri a tanult geometriai alakzatok tulajdonságait (háromszögek, 

négyszögek belső és külső szögeinek összege, nevezetes négyszögek 

szimmetriatulajdonságai), tudását alkalmazza a feladatok 

megoldásában. 

 Tengelyes és középpontos tükörkép, eltolt alakzat képének 

szerkesztése. Kicsinyítés és nagyítás felismerése hétköznapi 

helyzetekben (szerkesztés nélkül). 

 A Pitagorasz-tételt kimondása és alkalmazása számítási 

feladatokban. 

 Háromszögek, speciális négyszögek és a kör kerületének, 

területének számítása feladatokban. 

 A tanult testek (háromszög és négyszög alapú egyenes hasáb, 

forgáshenger) térfogatképleteinek ismeretében ki tudja számolni a 

mindennapjainkban előforduló testek térfogatát, űrmértékét. 

 

Valószínűség, statisztika 

 Valószínűségi kísérletek eredményeinek értelmes lejegyzése, relatív 

gyakoriságok kiszámítása. 

 Konkrét feladatok kapcsán a tanuló érti az esély, a valószínűség 

fogalmát, felismeri a biztos és a lehetetlen eseményt. 

 Zsebszámológép célszerű használata statisztikai számításokban.  

 Néhány kiemelkedő magyar matematikus nevének ismerete, 

esetenként kutatási területének, eredményének megnevezése. 

 

 

Az egyes tematikus egységekre javasolt óraszámokat a táblázatok tartalmazzák. 

Ezen kívül számonkérésre és  ismétlésre   8. osztályban 12  órát terveztünk. 

 

 

 

matematika  8. osztály heti 3,5 óra , évi 126 óra 

 

                              órakeret :  88  óra  

                                 10 %     : 10  óra 

számonkérésre  ismétlésre  : 12 óra   

szabadon választható óra : 16  óra  

  

összesen : 126 óra  
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8. évfolyam Testnevelés 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Természetes és nem természetes mozgásformák 

Órakeret 

17 óra 

Előzetes tudás 

A gyakorláshoz szükséges alakzatok öntevékeny gyors kialakítása. 

A tanult rend-, illetve gimnasztikai gyakorlatok folyamatos, pontosságra 

törekvő és megfelelő intenzitású végrehajtása. 

810 gyakorlattal önállóan bemelegítés végrehajtása. 

Az autogén tréning alapfokú gyakorlatainak ismerete. 

A biomechanikailag helyes testtartás kialakítása. 

A tanévben alkalmazott gimnasztika alapvető szakkifejezéseinek ismerete. 

A bemelegítés és a levezetés szempontjainak ismerete.  

Öntevékenyen részvétel a szervezési feladatok végrehajtásában. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Gyakorlottság a szervezés célszerűségét, gyorsaságát szolgáló új 

térformák, alakzatok kialakításában. 

Egyszerű relaxációs technikák elsajátítása. 

Motoros tesztekkel mérhető fejlődés a kondicionális képességekben. 

A gimnasztikai gyakorlatok, gyakorlatsorok zenével összhangban történő 

végrehajtása. 

A kreativitás kinyilvánítása önállóan összeállított gimnasztikai 

gyakorlatfüzérrel.  

Az erősítés és nyújtás ellenjavallt gyakorlatainak ismerete és az okozati 

összefüggés egyszerű magyarázata. 

Igényesség a harmonikus, szép testtartás kialakításában. 

A kamaszkori személyi higiénével kapcsolatos ismeretek bővülése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Rendgyakorlatok, térbeli alakzatok kialakítása. 

A testnevelésóra szervezéséhez szükséges egyéb térformák, alakzatok. 

Mozgások zárt rendben, alakzatváltozások. Alakzatfelvételek járás és 

futás közben, a lépéshossz és a járás sebességének változtatásával. 

Ellenvonulások járásban és futásban. Fejlődések és szakadozások 

ellenvonulásban. 

 

Gimnasztika 

Természetes mozgásformák egyéni és társas gyakorlatok formájában, 

szerek, kéziszerek felhasználásával, játékos feladatokkal és 

versengésekkel összekötve. Játékos és szabadgyakorlati alapformájú 

szabad-, társas- szer és kéziszer-gyakorlatok (pad-, bordásfal-, labda-, 

karika-, ugrókötél-, gumikötél stb.). Nyújtó-, lazító hatású, 

állóképességet fejlesztő 816 ütemű, legalább 4 gyakorlatelemet 

tartalmazó szabadgyakorlatok és gyakorlatsorok. Bemelegítő és 

levezető gyakorlatok egyénileg, párban és társakkal végrehajtva, önálló 

tervezéssel is.Zenére végzett összefüggő gimnasztikasor. Egyszerű 

Matematika: számolás, 

térbeli tájékozódás, 

összehasonlítások. 

 

Természetismeret: 

testünk, 

életműködéseink. 

 

Vizuális kultúra: tárgy- 

és környezetkultúra, 

vizuális 

kommunikáció. Fen
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légző és relaxációs gyakorlatok. A testtartás javítását szolgáló ízületi 

mozgékonyságot és a törzs erejét növelő gimnasztikai gyakorlatok. 

 

Képességfejlesztés 

Az alapállóképesség fejlesztése és a keringés fokozása zenére történő 

futásokkal és futás közben végzett feladatokkal. A kar- és a láb 

dinamikus erejének növelése kéziszer-gyakorlatokkal. A ritmusérzék, a 

kreativitás és a kinesztétikus differenciáló képesség fejlesztése zenére 

végzett gyakorlatokkal. 

 

Játékok, versengések 

A szervezet előkészítését, bemelegítését szolgáló testnevelési játékok, 

eszközzel is. A testtudatot alakító, koordináció- és fittségfejlesztő 

szabályjátékok és feladatjátékok kreatív, kooperatív, valamint 

versenyjelleggel. Játékok testtartásjavító feladatokkal. 

 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását, a gerinc 

izomegyensúlyának és a medence középállásának automatizálását 

biztosító eszközökkel is végezhető gyakorlatok. A láb statikai 

rendellenességei ellen ható gyakorlatok. Javasolt: A 10 testtájra 

vonatkozó gerinctorna gyakorlatanyagának felhasználása. Relaxációs 

alapgyakorlatok: (autogén tréning, progresszív relaxáció). Motoros, 

illetve fittségi tesztek végrehajtása. 

 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  

Az általános bemelegítő gyakorlatok összeállításának szempontjai és a 

bemelegítő blokkok főbb élettani hatásai. 

A keringést fokozó természetes és speciális sportági mozgásformák 

jelentősége a bemelegítés és az edzettség szempontjából. 

Az életkori sajátosságoknak megfelelő funkcionális erősítő gyakorlatok 

ismeretei és végrehajtásuk szempontjai. 

Az erősítés és nyújtás kapcsolata, alkalmazásuk módszerei. Az 

ellenjavallt gyakorlatok indoklása. 

Relaxációs technikák és prevenciós gyakorlatok szerepe az 

egészségmegőrzésben. Az autogén tréning és progresszív relaxáció 

értelmezése. 

Az izomegyensúly fogalmának feltárása. 

A kamaszkori személyi higiénével kapcsolatok információk. A tudatos 

higiénés magatartás ismérvei.  

Az edzettség értelmezése és a rendszeres fizikai aktivitás szerepe az 

edzettség megszerzésében és az egészségtudatos magatartásban. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ellenvonulás, gerinc-izomegyensúly, funkcionális gyakorlat, edzettség, 

egészségtudatos magatartás, autogén tréning, progresszív relaxáció, 

ellenjavallt gyakorlat, fizikai aktivitás, inaktivitás, intenzitás, terjedelem, 

időtartam, edzhetőség.  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Sportjátékok 

Órakeret 

31 óra+18 

óra+ 9 

óra 

Előzetes tudás 

A sportjátékok technikai és taktikai készletének elsajátításában 

alkalmazott testnevelési játékok és játékos feladatok aktív és értő 

végrehajtása. 

A sportjátékok alapvető technikai készletének elsajátítása. 

Törekvés a játékelemek (technikai, taktikai elemek) pontos, eredményes 

végrehajtására és tudatos kontrollálására. 

A sportjátékok játékszabályainak ismerete és alkalmazása. 

Szabálykövető magatartás, önfegyelem, együttműködés kinyilvánítása a 

sportjátékokban. 

Részvétel a kedvelt sportjátékban a tanórán kívüli sportfoglalkozásokon, 

vagy egyéb szervezeti formában.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A játékelemek eredményességre törekvő alkalmazása testnevelési 

játékokban és a sportjátékban. 

A sportjátékok technikai és taktikai készletét bővítő új elemek elsajátítása, 

és alkalmazása.  

Tapasztalatszerzés a taktikai helyzetek megoldásában. 

A játékszabályok kibővített körének ismerete és értő alkalmazása. 

A csapatjátékhoz szükséges együttműködés és kommunikáció fejlődése. 

A sportjátékokhoz tartozó test-test elleni küzdelem megtapasztalása és 

elfogadása.  

Konfliktusok esetén a gondolatok, vélemények szóban történő kifejezése 

és indokolása. 

A sportjátékokat kísérő sportszerűtlenségek, deviáns magatartások helyes 

megítélése.  

A sportjátékok magyar történetének kiemelkedő korszakai és 

személyiségei, valamint a világ élvonalába tartozó nemzetek 

megismerése. 

A sportjátékok iránti érdeklődés megszilárdulása.  

Az egyéni adottságokhoz és a megszerzett képességekhez igazodó 

sportjáték- tudás kialakulása, rekreációs célú vagy versenysport igényű 

alkalmazás elősegítésére.   
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Legalább két labdajáték választása kötelező. 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Kosárlabdázás 

Labda nélküli technikai gyakorlatok: irányváltoztatás, cselezés; 

cselezés induláskor és futás közben. 

Labdás technikai gyakorlatok: Labdás ügyességi gyakorlatok (normál 

méretű labdával). Labdavezetés: Labdavezetés félaktív, aktív védővel 

szemben játékos formában. Labdavezetés közben cselezés. Megállás, 

sarkazás, labdavezetésből kapott labdával változatos körülmények 

között. Megállás, sarkazás önpasszból és kapott labdával, 

meghatározott helyen és időben. Kosárra dobások: dobócsel, indulócsel 

után labdavezetés, fektetett dobás. Lepattanó labda megszerzése után 

kosárra dobás. Fektetett dobás labdavezetésből, illetve kapott labdával 

ráfordulással. Közép távoli dobás helyből. Átadások, átvételek: Átadás 

különböző irányba és távolságra, mozgás közben, kétkezes mellső 

átadással, pattintva is. Bejátszás befutó társnak. Páros lefutás egy 

védővel. Hármas-nyolcas mögéfutással. Gyors indítás párokban. 

Taktikai gyakorlatok: 

Emberfogásos védekezés: labda nélküli és labdát birtokló támadó 

védése. Labdavezető játékos védése; védekezés a labdavezetést 

befejező és a még labdát vezető támadóval szemben.  

Játékelemek alkalmazása: 1:1 elleni játék, félaktív és aktív védővel; 

létszámfölényes helyzet 2:1 elleni játék. Befutások. 1:1 elleni 

játékadogatóval. Létszámfölényes helyzet 3:2 elleni játék. 

Képességfejlesztés  

Kondicionális képességek fejlesztése a sportjátékra jellemző labda 

nélküli és labdás technikai elemek, játékelemek gyakorlásával. 

Koordinációs képességek fejlesztése labdás gyakorlatokkal: az idő, a 

pontosság, a feladat bonyolultsága és a mozgás összehangolásának 

kényszere okozta feltételek közötti feladat végrehajtásokkal. A 

komplex képességfejlesztéssel hozzájárulás az edzettség és fittség 

szervi megalapozásához. A kognitív képességek fejlesztése 

(helyzetfelismerés, kreativitás, anticipáció stb.) az üres helyek, az 

előnyök felismerése, az ellenfél általi akadályoztatás kezelése, a célba 

találás, az összjátékban való részvétel eredményeként. 

Játékok, versengések 

A kosárlabdázás technikai, taktikai készletének tökéletesítése, valamint 

a játékelemek begyakorlása játékos feladatok és testnevelési játékok 

alkalmazásával. Kosárlabdázás labdavezetés nélkül, könnyített 

szabályokkal, a szabályok bővülő körének beépítésével. Kosárra dobó 

versenyek. Részvétel az iskolai mini kosárlabda bajnokságban, a 

sportágválasztás és az utánpótlás-nevelés elősegítése.   

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

Baleset-megelőzés a kosárlabdázás játékelemeinek szabályos, 

körültekintő végrehajtásával, valamint a játékszabályok betartásával, a 

sportszerűség szabályainak szem előtt tartásával. Sikeres tanulás 

biztosításával a kosárlabdázás megszerettetése, hozzájárulás a fizikai 

rekreációs sportágválasztáshoz. 

Matematika: logika, 

valószínűség-számítás, 

térbeli alakzatok, 

tájékozódás. 

 

Vizuális kultúra: tárgy 

és környezetkultúra, 

vizuális 

kommunikáció. 

 

Fizika: mozgások, 

ütközések, erő, 

energia. 

 

Biológia-egészségtan: 

az emberi szervezet 

működése, 

energianyerési 

folyamatok. 
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Röplabdázás 

Labdás technikai gyakorlatok, a tanult játékelemek tökéletesítése: Az 

alkar-, kosárérintés, felső ütőérintés és alsó egyenes nyitás gyakorlása 

egyéni, páros és csoportos gyakorlatokban. 

Kosárérintés változatai: kosárérintés előre-hátra, alacsony és 

közepesen magasra elpattanó labdával. Kosárérintés célba, fölre tett 

karikába, kosárba, különböző magasságú zsinór felett. 

Felső egyenes nyitás. a mozgás végrehajtása a labda megütése nélkül, 

egyénileg a fallal szemben a labda megütésével; párokban a zsinór/háló 

felett. A nyitás végrehajtása a zsinórtól növekvő távolságra és 

különböző nagyságú célterületre, az alapvonal különböző pontjairól. 

Felső egyenes nyitás-nyitásfogadás. A felső egyenes nyitás és az 

alkarérintéssel történő nyitásfogadás gyakorlása csoportokban, 

forgással. 

Egyenes leütés: a mozgássor gyakorlása labda és zsinór nélkül, majd 

zsinórnál tartott, illetve pontosan dobott labdából. 

Taktikai gyakorlatok. Támadási alapformák. Helyezkedés támadásnál. 

Az ütés és a sáncolás fedezése. 

Képességfejlesztés 

Labdakezelési ügyesség komplex fejlesztése (reagáló képesség, 

gyorskoordináció, ritmusérzék, differenciális mozgásérzékelés, téri 

tájékozódás, és egyensúlyozás) a testrészek különböző felületeivel 

történő érintésekkel egyénileg, párokban és csoportokban. Az 

egyensúlyozó és téri tájékozódó képesség fejlesztése csoportokban 

végzett alapérintéseket tartalmazó gyakorlatokkal, fordulatok és 

helycserék végrehajtásával. 

Az erő-állóképesség fejlesztése az egyenes leütés és a sáncolás 

többszöri és folyamatos végrehajtásával. Mozdulatgyorsaság fejlesztése 

dobott labdák elérésére törekvéssel különböző kiinduló helyzetből.  

Játékok, versengések 

Az alapérintések tökéletesítése és a játékelemek eredményességének 

javítása testnevelési játékok, játékos feladatok alkalmazásával. 2:2, 3:3 

elleni játék meghatározott érintési módokkal, a tanult érintések 

beiktatásával. Versengések egyénileg és párokban különböző 

érintésekkel. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

A röplabdajáték szabadidőben, szabadtéren, strandon is játszható 

technikai készletének valamint egyszerűsített játékformáinak 

elsajátítása 

Kézilabdázás 

Labda nélküli technikai gyakorlatok: Alapmozgás, indulás, megállás, 

irányváltoztatások, cseles, megtévesztő mozgások, fordulatok labda 

nélkül. Lábmunka csiszolása. Indulócselek, le- és visszaforgások. 

Ütközések. Sáncolás helyben, mozgással talajon és felugrással. Résekre 

helyezkedés. Esések-tompítások. 

Labdás technikai gyakorlatok: labdavezetés nehezített körülmények 

között irány- és ritmusváltoztatásokkal. Önszöktetés. Labdás cselek: 

indulási-átadási lövő cselek. Átadások: test előtti átadások, oldalról és 

hátulról érkező labda elkapása. Test mögötti átadások. 
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Kapura lövések: talajról különböző lendületszerzés után és felugrásból, 

passzív, félaktív és aktív védővel szemben. Átlövés felugrással is. 

Kapura lövések cselezés után. Kapura lövés bedőléssel, bevetődéssel. 

Ejtés. 

Kapusmunka: helyezkedés, támadás, ill. védekezés esetén. Feladatok 

gyorsindítás esetén. Indítások megelőzése. Védés kézzel, lábbal. 7 

méteres védése. 

Taktika: Egyéni taktika - betörések labda nélkül és labdával. A kapus 

átívelése. Kitámadás, halászás, szerelés, elzárás. Csapatrész- és 

csapattaktika: 1.1; 2:1; 2:2, 3:2, 3:3 elleni játék. Védekezés 

emberfogással, 6:0-s és 5:1-es területvédekezéssel. Üres helyre 

helyezkedés. Védőtől való elszakadás. Melléállásos elzárás. Gyors 

indítások. Lerohanásos támadás rendezetlen védelem ellen. Ötletjáték. 

Támadásból védekezésbe való gyors visszahelyezkedés. 

Képességfejlesztés 

A kondicionális képességek fejlesztése a sportjátékra jellemző 

feladatokkal, gyakorlatokkal, a játékelemek intenzív gyakorlásával; 

mérkőzések játszásával. A labdás koordináció kiemelt fejlesztése: az 

idő, a pontosság, a feladat bonyolultsága és a mozgás 

összehangolásának kényszere okozta feltételek közötti feladat 

végrehajtásokkal. A szervezet edzettségének növelése a szabadtéren 

különböző időjárási viszonyok között a játékelemek intenzív 

gyakorlásával és mérkőzések játszásával. A kondicionális és 

koordinációs képességek fejlesztésével hozzájárulás az edzettség és a 

fittség szervi megalapozásához.  

Játékok, versengések 

A kézilabdázás technikai, taktikai készletének tökéletesítése, valamint a 

játékelemek begyakorlása játékos feladatok és testnevelési játékok 

alkalmazásával. Célba dobó versenyek; kézilabdajáték a szabályok 

fokozatos bővítésével. Részvétel az iskolai bajnokságban, a 

sportágválasztás és az utánpótlás nevelés elősegítése. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

Baleset-megelőzés a kézilabdázás játékelemeinek szabályos és 

körültekintő végrehajtásával. A kézilabdázás megszerettetésével és a 

játéktudás bővítésével a fizikai rekreációra alkalmas sportok 

repertoárjának bővítése. A szervezet edzettségének növelése a 

szabadtéren különböző időjárási viszonyok között végzett 

játéktevékenységgel. 

 

Labdarúgás 

Labdás technikai gyakorlatok: labdavezetések mindkét lábbal, külső és 

belső csüddel, különböző alakzatban. Labdahúzogatás, -görgetés 

haladás közben, fordulatokkal. Átadások (passzolások), átvételek 

mindkét lábbal. Átadások laposan mozgás közben, ívelten növekvő 

távolságra, irányváltoztatással. Átvételek ívelt labdával. Labdalevétel: 

talppal, belsővel, külső csüddel, combbal, mellel. Levegőből érkező 

labda átvétele belsővel. Labda toppolás. Rúgások: belső csüddel, teljes 

csüddel, külső csüddel, állított labdával, mozgásból, a futással 

megegyező irányból, oldalról és szemből érkező labdával, különböző 

irányból érkező labdával. Dekázás: haladással, irányváltoztatással. 
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Dekázás csoportosan csak lábbal, csak fejjel. Fejelés: előre, oldalra, 

különböző irányból érkező labdával. Fejelés felugrással. Cselezés: 

testcsel, labdavezetésből labda elhúzása oldalra, labdaátvétel testcsellel. 

Átadócsel, rúgócsel, rálépéssel, hátra húzással. Szerelés: alapszerelés- 

megelőző szerelés, labdaátvétel megakadályozása. Helyezkedés a 

támadó és a kapu közé, a labda elrúgása. Egyéb feladatok: partdobás 

szabályosan.  

Kapusmunka: guruló- és ívelt labda megfogása, kigurítás, kirúgás 

állított, lepattintott labdával, helyezkedés, erős lövés megfogása, lábbal 

védés, kidobás. 

Taktikai gyakorlatok: Gyors támadásba felfejlődés és visszarendeződés. 

„Poszt” vagy „udvaros” gyakorlás. Helyezkedés. Emberfogás poszt 

szerint. Támadásban a védőtől való elszakadás, üres helyre 

helyezkedés. Váltás védelemben. A támadások súlypontjának 

változtatása rövid és hosszú átadásokkal. Egyből játék. 4:2 elleni játék. 

Képességfejlesztés 

A motoros képességek fejlesztése a labdarúgás technikai készletének 

variálásával, intenzív, nehezített körülmények közötti nagyobb 

ismétlésszámban történő végrehajtásával. A komplex 

képességfejlesztést szolgálja a technikai elemek sajátos ritmusának-

dinamikájának kialakítása, valamint azok változatos, egyre 

bonyolultabb feltételek (idő, pontosság, összjátékkényszer, 

ellenféljelenlét stb.) mellett történő gyakorlása. A szervezet 

edzettségének, fittségének növelése a szabadtéren, különböző 

évszakokban és időjárási viszonyok közötti gyakorlással, mérkőzések 

játszásával. 

Játékok, versengések 

A labdarúgás játékelemeinek elsajátítását és rögzítését segítő játékos 

feladatok, testnevelési játékok. Cserefoci. Lábtenisz meghatározott 

szabályokkal. Vonal foci. Játék 1 kapura 2 labdával. 2:1 elleni játék. 

Labdavezető, dekázó, célba rúgó és fejelő versenyek egyénileg és 

csoportosan. Kispályás labdarúgó mérkőzések. Részvétel az iskolai 

kispályás bajnokságban, a sportágválasztás és az utánpótlás nevelés 

elősegítése.  

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

Baleset-megelőzés az évszakhoz, az időjáráshoz alkalmazkodó sportág-

specifikus bemelegítés-gyakorlataival, és a technikai- taktikai 

játékelemek szabályos és sportszerű végrehajtásával. A labdarúgásban 

különösen igénybe vett izmok erősítésének és nyújtásának elvei és 

gyakorlatai a sérülések, károsodások prevenciója érdekében. A 

szervek-szervrendszerek működésének fejlesztése a szabadtéren, 

különböző évszakokban és időjárási viszonyok között végzett sportág-

specifikus motoros cselekvésekkel. Az élményszerű játékkal és a 

sokoldalú játéktudással a fizikai rekreációra alkalmas sportok 

repertoárjának bővítése. 

A fent megnevezett tananyagtartalmat megemelt óraszámban 

gyakoroljuk 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
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A sportjátékokban a kibővített játékelem-repertoár technikai 

végrehajtására, a hibajavításra, a taktikai megoldásokra és hozzájuk 

kapcsolódó játékszabályokra vonatkozó ismeretek. 

A játék kiteljesítését szolgáló egyéni- és csapattaktikai ismeretek. 

A sportjátékszabályok körének bővítése és a képzettséghez igazodó 

játékvezetési ismeretek. 

A specifikus sportjátéktudás elsajátításához szükséges motoros 

képességek és alapvető fejlesztési módszerek. 

A csapatjátékok szerepe az együttműködés, a társas készségek 

kialakításában, a közösségi sikerek átélésének lehetőségeiben. 

A sportszerűség, a fair play és a szabálykövető magatartás fontossága a 

sportjátékokban. A sportolói és a szurkolói magatartás pozitív és 

negatív vonásai, a sporteseményekhez kapcsolódó durvaságok, az 

agresszió helyes értelmezése.  

A sportjátékok kiemelkedő magyar bázisai, nemzetközi sikerei. 

A világ élenjáró nemzetei a sportjátékokban. 

A sportjátékok rekreációs célú felhasználási lehetőségei és szerepe az 

egészséges életmód kialakításában. 

A sportjátékokkal kapcsolatos balesetvédelmi és elsősegély-nyújtási 

ismeretek. 

Kulcsfogalmak/ 

Fogalmak 

„Félaktív”, aktív védő, dobócsel, indulócsel, önpassz, lepattanó labda, 

ráfordulás, befutás, páros lefutás, hármas-nyolcas, 1:1, 2:1, 3:2. elleni játék, 

létszámfölényes helyzet. Adogató, felső egyenes nyitás, egyenes leütés, 

feladás, sáncolás, támadási alapformák, ütés-sáncolás fedezése, 1:1, 2:2 

elleni játék. Ütközések, sáncolás, résekre helyezkedés, esés-tompítás, 

önszöktetés, átlövés, bevetődéses-bedőléses lövés, ejtés, betörés, 

gyorsindítás, kitámadás, halászás, elzárás, lerohanás. Átadócsel, rúgócsel, 

labda toppolás, emberfogás, védőtől való elszakadás, üres helyre 

helyezkedés, egyből játék, partdobás, sportágspecifikus bemelegítés, 

deviancia. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Atlétikai jellegű feladatok  

Órakeret 

23,5 

óra+21,5

+ 9 óra 

Előzetes tudás 

A tanult futó-, ugró-, dobógyakorlatokban jártasság. 

A rajtok mozgáselemeinek végrehajtása az indítás jeleknek megfelelően.  

A futómozgás technikájának alkalmazása a vágta, illetve a tartósfutásban. 

Tapasztalat a nekifutás távolságának és sebességének megválasztásában. 

Kislabdahajítás. 

A kar- és láblendítés szerepe az el- és felugrások eredményességében. 

Az atlétikai versenyek lényeges szabályai. 

Szervezési feladatok vállalása a tanórai versenyek lebonyolításában. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az atlétikai cselekvésminták sokoldalú és célszerű alkalmazása. 

Futó-, ugró- és dobógyakorlatok képességeknek megfelelő elsajátítása és a 

versenyszabályoknak megfelelő alkalmazása. 
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Az atlétika versenyszámainak eredményes tanulását és a teljesítmények 

javulását megalapozó motoros képességekben mérhető fejlődés elérése.  

A vágta-, a tartós-, valamint a váltófutás technikájának a mozgásmintához 

közelítő bemutatása. 

Ugrásoknál az optimális nekifutás, valamint az erőteljes kar- és láblendítés 

kialakítása.  

A hajításnál, lökésnél a lendületszerzés és kidobás összekapcsolása. 

Az ugrásoknál és a dobásoknál érvényesülő alapvető fizikai 

törvényszerűségek ismerete.  

A futás, a kocogás élettani jelentőségének ismerete.  

Az érdeklődés cselekvésekben történő kinyilvánítása az atlétikai 

mozgások, valamint a sportolás és a rendszeres testedzés iránt. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Futások, rajtok 

A korábban tanult rajtformák (álló- és térdelőrajt) gyakorlása. 

Térdelőrajt rajtgépről. Rajtversenyek állórajttal, térdelőrajttal 15-20 m-

es távon. Repülő és fokozó futások. Gyorsfutások játékosan és 

versenyek alkalmazásával 30-60 m-es távon. Iramfutás, tempófutás a 

táv fokozatos növelésével. Váltófutás váltózónában, egyenesben, 

játékosan és versenyszerűen, egykezes váltással. Tartós futás a táv és 

az intenzitás növelésével. Futás feladatokkal, akadályokkal, átfutás 

akadályok felett. Futóiskolai gyakorlatok.  

 

Szökdelések, ugrások 

Szökdelő és ugróiskolai gyakorlatok. Sorozat el- és felugrások. 

Helyből távolugrás. Távolugrás guggoló vagy lépő technikával. A 

nekifutás, az elugrás és a talajérés iskolázása (elugró sávból). 

Magasugrás átlépő és guruló technikával. A nekifutás és a felugrás 

iskolázása.  

 

Dobások 

Dobóiskolai gyakorlatok. Dobások, lökések különböző kiinduló 

helyzetből tömött- és füles labdával, célba is. Vetésfüles labdával 

zónába vagy célba, egy és két kézzel (jobb és bal kézzel). 

Kislabdahajítás helyből, nekifutással hármas és ötös lépésritmusból. 

Kislabdahajítás célba. Súlylökés helyből és becsúszással (jobb és bal 

kézzel is). Vetés füles labdával távolba és célba, egy és két kézzel. 

Vetés tömött labdával, két kézzel két oldalra. Vetések negyed- és egész 

fordulattal, a pördület iskolázása. 

 

Képességfejlesztés  

Az ideg-izom kapcsolat fejlesztése futóiskolai gyakorlatokkal. A 

reakció- és a vágtagyorsaság fejlesztése rajtokkal és vágtafutásokkal. 

Az idő- és tempóérzék fejlesztése iram- és tempófutásokkal. 

Gyorskoordinációs képességek fejlesztése különböző sebességgel 

Ének-zene: 

ritmusgyakorlatok, 

ritmusok. 

 

Biológia-egészségtan: 

energianyerés, 

szénhidrátok, zsírok, 

állóképesség, erő, 

gyorsaság. 

 

Informatika: 

táblázatok, grafikonok. 

 

Földrajz: 

térképismeret. 
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végzett futásokkal. Az aerob állóképesség fejlesztése növekvő 

intenzitású tartós futással. Az ugrásokhoz szükséges gyorserő 

fejlesztése szökdelő és ugróiskolai gyakorlatokkal, valamint sorozat el- 

és felugrásokkal. A dobóerő és dobóügyesség fejlesztés tömött- és 

füles labda dobásokkal. 

 

Játékok, versengések 

Az atlétikai versenyszámok eredményes elsajátítását és az azokban 

elérhető teljesítmény fokozását elősegítő adekvát játékos feladatok és 

testnevelési játékok alkalmazása, versenyszerűen is. Az atlétikai 

versenyszámokban lebonyolított versenyek. 

 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

Az atlétikai mozgások cselekvésmintáinak optimalizálása növeli a 

mindennapi cselekvések és feladathelyzetek biztonságos megoldását. 

Az életkori periódushoz igazodó arányos és harmonikus erőfejlesztés 

elősegíti az atlétikus versenyszámok eredményes elsajátítását és rögzíti 

a biomechanikailag helyes testtartást. A futások különböző formáinak 

és különböző terepen történő végzése cselekvésmintát szolgáltatnak a 

szabadidőben és különböző terepen végzett tartós futások, kocogások 

számára. Levezetés, a szervezet lecsillapítása. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A rajtolás sikerében kiemelt szerepet játszó indulás utáni fokozatosan 

növekvő és gyorsuló lépések, a lábak és a karok aktív munkájának 

tudatosítása. 

Az ugrásoknál és a dobásoknál érvényesülő alapvető fizikai 

törvényszerűségek. 

Az „aktív elugrás” értelmezése. 

Az ugrások és dobások eredményes elsajátításához szükséges 

erőfajták, információk a passzív mozgatórendszer megterhelését, 

károsodását okozó erőedzésekről. 

A mozgáskoordináció szerepének tudatosítása az állóképességi és 

gyorsasági teljesítményekben. 

Az akarati tényezők szerepe az állóképességet igénylő 

teljesítményekben   

Alapvető ismeretek a terhelési összetevőkről. 

Ismeretek a tartós terhelések hatásáról a keringési rendszerre, a szervek 

és szervrendszerek szabályozására, működésük gazdaságosságára és a 

tanulásban érvényesülő teljesítőképességre. 

Az atlétikai képzéssel pozitív magatartásbeli tulajdonságok fejlesztése. 

A fent megnevezett tananyagtartalmat megemelt óraszámban 

gyakoroljuk 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Váltózóna, egykezes váltás, magasugrás guruló technikával, hármas-ötös 

lépésritmus, vetés, ideg-izom kapcsolat, reagáló-gyorsaság, vágtagyorsaság, 

aktív és passzív mozgatórendszer, terhelési összetevő. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Torna jellegű feladatok 

Órakeret 

28,5 

óra+1,5 

Előzetes tudás 

A testtömeg uralása szükséges segítségadás mellett. 

A tanult akadályleküzdési módok és feladatok biztonságos végrehajtása. 

Kötélmászás a képességnek megfelelő magasságig. 

Egyensúlygyakorlatok a képességnek megfelelő magasságon, szükség 

esetén segítségadás mellett. 

Az aerobik alaplépésekből 24 ütemű gyakorlat, egyszerű kartartásokkal 

és kargyakorlatokkal zenére is. 

A ritmikus sportgimnasztika egyszerű tartásos és mozgásos 

gyakorlatelemei.  

Technikailag helyes járások, ritmizált lépések, futások és szökdelések. 

Hibajavítás. 

Balesetvédelem.  

Segítségnyújtás a társaknak.  

 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tornajellegű gyakorlatok végrehajtásánál igényesség a helyes testtartás 

kialakítására, a koordinált mozgás és az erőközlés összhangjának 

megteremtésére. 

Talajon, gerendán, valamint gyűrűn összefüggő gyakorlatok önálló 

összeállítása, összekötő elemek alkalmazásával.  

A szekrény- és a támaszugrások biztonságos végrehajtása, a képességnek 

megfelelő magasságon. 

Az aerobik gyakorlatok végrehajtásában kreativitásra és igényes 

kivitelezésre törekvés.  

Az aerobik gyakorlatok zenével összhangban történő végrehajtása. 

A figyelemkoncentráció, az önkontroll és a kitartó képesség fejlődése. 

Önállóság, együttműködés és segítségnyújtás a torna jellegű gyakorlatok 

végrehajtásában. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Torna (talajtorna, szertorna) 

A talajtorna és legalább egy tornaszer választása kötelező. 

Támaszhelyzetek, támaszgyakorlatok, támaszugrások:Támlázások 

előre, hátra, oldalra, mellső, hátsó fekvőtámaszban haladással is. 

Mellső és mély fekvőtámaszban karhajlítás, nyújtás. Akadályok 

leküzdése támaszfeladatokkal.Gurulóátfordulások előre, hátra, 

különböző kiinduló helyzetből különböző befejező helyzetbe. 

Gurulóátfordulások sorozatban. Fejállás különböző kiinduló 

helyzetből, különböző lábtartással és lábmozgással. Mellső 

mérlegállás. Fellendülés kézállásba bordásfalnál, segítséggel és 

segítség nélkül. Fellendülés futólagos kézállásba, gurulás előre. 

Repülő-guruló átfordulás néhány lépés nekifutásból (fiúknak). Kézen 

átfordulás oldalra, mindkét irányba megközelítően nyújtott testtel. 

Összefüggő talajgyakorlat. Csúsztatás nyújtott ülésből hasonfekvésbe 

Fizika: az egyszerű 

gépek működési 

törvényszerűségei, 

forgatónyomaték, 

egyensúly, reakcióerő, 

hatásidő; egyensúly, 

tömegközéppont. 

 

Biológia-egészségtan: 

egyensúlyérzékelés, 

izomérzékelés. 

 

Ének-zene: ritmus és 

tempó. 
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és vissza (lányoknak). Vetődés mellső fekvőtámaszból nyújtott ülésbe 

(fiúknak). Ugrószekrény széltében (lányoknak: 34 rész, fiúknak: 45 

rész): guggolóátugrás. Ugrószekrény hosszában (lányoknak: 34 rész, 

fiúknak 4-5 rész): gurulóátfordulás a szekrényen talajról elugrással; 

felguggolás, leterpesztés. 

Függésgyakorlatok: Akadályok leküzdése függésfeladatokkal.Mászás 

kötélen/rúdon. Függeszkedési kísérletek bordásfalon felfelé és lefelé. 

Vándormászás. Függeszkedési kísérletek kötélen (fiúknak). Magas 

gyűrű (fiúknak): alaplendület; zsugorlefüggés; lendület előre 

zsugorlefüggésbe; zsugorlefüggésből ereszkedés hátsó lefüggésbe; 

homorított leugrás hátra, lendületből. Érintő magas gyűrű (lányoknak): 

lendületek előre-hátra; fellendülés lebegő függésbe; zsugorlefüggés; 

ereszkedés hátsó függésbe; függésben lendület hátra, homorított 

leugrás. 

Egyensúlyozó gyakorlatok: Magas gerendán, ferdén elhelyezett padon: 

természetes és utánzó járások, futások, fordulatok. 1 m-es gerenda 

(lányoknak): Járások előre, hátra, oldalt különböző kartartásokkal. 

Érintőjárás; hármas lépés. Járás guggolásban. Mérlegállás. Függőleges 

repülés különböző kiinduló helyzetből.  

 

Aerobik(lányoknak, fiúknak) 

Alaplépések, lépéskombinációk irányváltoztatással, forgással és 

karmunkával; komplett gyakorlatlánc (koreográfia); zenére történő 

duplázás; aszimmetrikus koreográfia. 

 

Ugrókötélgyakorlatok(lányoknak, fiúknak) 

Lengetések: oldalt lengetés; elől lengetés; fent lengetés; „fűnyíró”; 8-as 

figura. 

Kötéláthajtások: egy, illetve páros lábon szökdeléssel, előre és hátra 

kötélhajtással állóhelyben és haladással; futás mindkét láb alatt történő 

áthajtással; helyben futás a joggoláshoz hasonló lábmunkával. 

Kombinációk: oldalt lengetés egyik oldalra, majd páros lábon 

szökdelés közben kötéláthatás előre, ezt követően oldalt lengetés másik 

oldalra; ugyanez hátra kötélhatással. 

Fordulatok: 2x180 fordulat (egy oldallengetés közben 180 fordulat, 

majd kötélhajtás hátra a láb alatt, ezután a második 180 fordulat majd 

kötélhatás előre a láb alatt. 

 

Képességfejlesztés 

Koordinációs képességek komplex fejlesztése talajgyakorlati és gyűrűn 

végezhető elemek kombinált végrehajtásával, valamint az 

ugrószekrény alkalmazásával (téri tájékozódó-mozgásátállítódás 

képesség, ritmusérzék). A statikus és dinamikus egyensúly-érzékelés 

fejlesztése gerendán végezhető gyakorlatokkal, illetve azok 

variálásával. A váll, a kar és törzs erejének erősítése támaszhelyzetben 

és függésben végzett gyakorlatokkal. Zenére, állásban és talajon saját 

testsúllyal végezhető gyakorlatok a főbb izomcsoportok erősítése 

céljából (térdfeszítő, -hajlító, csípőfeszítők,  

-hajlítók, törzsfeszítő, -hajlító, könyökízület-feszítők, -hajlítók). 

Erősítő és statikus nyújtó hatású gyakorlatok variálása. 
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Játékok, versengések 

Célszerű testnevelési játékok a tornaszerek (gerenda, ugrószekrény, 

zsámolyok) felhasználásával is. 

Játékos feladatok, ugrókötéllel, kötélhajtással, hullámzó kör, hullámzó 

vonal. Összefüggő talajgyakorlat (fiúk-lányok), valamint 

gerendagyakorlat (lányok) önálló összeállítása, bemutatása összekötő 

elemek felhasználásával, a társak pontozásával. Tehetséggondozás a 

torna, az aerobik és ugrókötél sportágakban tehetségesekkel különböző 

versenyeken való részvétellel, tehetségirányítás a versenysportba. 

 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

Az egészséges testi fejlődés elősegítése a tornajellegű 

feladatmegoldásokkal és az aerob munkavégzéssel. A test izmainak 

arányos fejlesztése, a biomechanikailag helyes testtartás, a gerinc 

izomegyensúlyának elősegítése a különböző támaszban és függésben 

végzett gyakorlatokkal, az erő- és nyújtó gyakorlatok összhangjának 

megteremtésével. A tornajellegű feladatmegoldásokkal a 

cselekvésbiztonság növelése, áttételesen a mindennapok biztonságos 

cselekvéseinek elősegítése. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A tornajellegű feladatmegoldásokhoz tartozó sportágak koncentrikusan 

bővülő szaknyelvi ismeretei. 

A sportágspecifikus önálló és bemelegítés szempontjai.  

Az erősítő és nyújtó hatású gyakorlatok alapvető anatómiai és élettani 

ismeretei.  

A mozgáshibákkal kapcsolatos ismeretek bővítése, a technikáról 

alkotott mozgáskép pontosításához és az önkontroll elősegítéséhez.  

A funkcionális és célzatos erőfejlesztő gyakorlatok kiválasztásának és 

végrehajtásának alapismeretei. 

A zenei és az esztétikai kivitelezésre vonatkozó ismeretek. 

Az életkor szenzitív szakaszai és értelmezésük alapismeretei. 

A tornajellegű gyakorlatokkal kapcsolatos versenyrendezés és  

-lebonyolítás kérdései. 

A feladat-végrehajtások során az egymásnak nyújtott segítségnyújtás 

és -biztosítás módjainak verbális és gyakorlati ismeretei. 

Az egészséges életmód összetevői közül a rendszeres testmozgás és 

táplálkozás összefüggéseire vonatkozó ismeretek. 

Gerenda 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Futólagos kézállás, repülő guruló átfordulás, csúsztatás, vetődés, 

guggolóátugrás, vándormászás, homorított leugrás, aszimmetrikus 

koreográfia, ugrókötél-gyakorlat, statikus és dinamikus egyensúlyérzékelés, 

statikus nyújtás, szenzitív életkori szakasz. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Alternatív környezetben űzhető sportok 

Órakeret 

22 óra  
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Előzetes tudás 

Az alternatív környezetben űzhető sportágak alaptechnikái. 

A tanult sportágak űzéséhez szükséges eszközök biztonságos használata. 

A természeti és környezeti hatások és a szervezet alkalmazkodó képessége 

közötti összefüggés ismerete. 

A természeti környezetben sportok egészségvédelmi és környezettudatos 

viselkedési szabályai. 

A mostoha időjárási feltételek melletti testmozgás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A helyi tárgyi feltételek függvényében választott sportági mozgásokkal a 

tematika továbbtervezése. 

A játék- és sportkultúra gazdagodása a szabadidőben szórakozást és a 

játékélményt nyújtó új sportágak mozgásanyagának megismerésével.  

Az évszakoknak megfelelő rekreációs célú sportágak és népi 

hagyományokra épülő sportolási forma elsajátítása. 

Az egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretek elsajátítása. 

A szabadban végzett mozgások jelentőségének belátása. 

A környezettudatosság fontosságának elismerése. 

A természeti/környezeti hatásokkal szembeni alkalmazkodó, ellenálló 

képesség növekedése. 

A verbális és nem verbális kommunikáció fejlődése a testkultúra 

hagyományos és újszerű mozgásanyagainak elsajátításával. 

A szabadidőben rekreációs céllal végzett fizikai aktivitás iránti pozitív 

beállítódás fokozódása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A helyi tantervben rögzített választás szerint legalább négy, az 

évszaknak megfelelő és a helyi személyi és tárgyi körülményekhez, 

feltételekhez igazodó fizikai aktivitás: feladatok és játékok havon és 

jégen; siklások, gördülések, gurulások, gurítások különféle 

eszközökkel; hálót igénylő és háló nélküli labdás sportok, játékok; 

labdás játékok különféle labdákkal; falmászás; íjászat, lovaglás, 

karate, nordic-walking, vívás. Egyéb szabadidős mozgásos, táncos 

tevékenységek.  

Egy – a helyi tantervben leírható – lehetséges választás mintáját 

képző négy aktivitás mozgásműveltségi anyaga: 

Korcsolyázás (az 5-6. évfolyamos tudásanyag bővítése) 

Siklások: egy lábon kapaszkodással, majd önállóan; váltott lábbal, 

ellökéssel; guggolásokkal. 

A korcsolyázás technikai alapjai:elrugaszkodás, pihenés, 

támaszhelyzet. Rajtolás.  

Előrekorcsolyázás egyéni és páros gyakorlatokban: a jégpálya 

hosszában, keresztben, körben; szlalom korcsolyázás; jobb és bal 

lábon siklással; egymás tolásával. Előrekorcsolyázás, az optimális 

sebesség után váltott lábon siklások. Váltott lábon siklások, a lengő 

láb előre és hátra lendítésével. Előrekorcsolyázó gyakorlatok 

csoportokban.  

Hátrakorcsolyázás: lépegetéssel hátrafelé;állásban, guggolásban; 

folyamatosan. Ívben korcsolyázás:tárgyak, társak megkerülése 

lendületes korcsolyázással. Koszorúzás előre:szlalom korcsolyázás 

Földrajz: időjárási 

ismeretek, tájékozódás, 

térképhasználat. 
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tárgyak, társak között; koszorúzás nyolcas alakzatban; koszorúzás 

kijelölt kör kerületén.Megállás. Hátrakorcsolyázás egyenes vonalon 

és körben. Íves korcsolyázás tárgyhoz közeli 

kanyarodással - versenyszerűen is. Koszorúzás hátra. Fordulatok 

jobbra, balra. 

 

Asztalitenisz (folyosón és szabadban felállított asztalon is 

gyakorolható) 

Előkészítő gyakorlatok: a játékoknál felsorolt játékos gyakorlatok. 

Technikai elemek: alapállás; ütőtartás; lábmunka; tenyeres hosszú 

adogatás; tenyeres kontraütés; fonák hosszú adogatás; fonák 

kontraütés; fonák droppütés; tenyeres droppütés; fonák nyesett 

adogatás; tenyeres nyesett adogatás; alapszervák. 

 

Nordic Walking (NW) 

Technikai elemek: A Nordic Walking alaplépése, a diagonál lépés 

elsajátítása (az ellentétes kar és láb mozgásának összehangolása). A 

bot aktív és funkcionális használata (lendületetad,elősegíti az 

erőkifejtést, egyensúlytbiztosít). Az alaplépés automatizálása 

különféle terepviszonyok között (puha, kemény talaj, emelkedő, lejtő 

stb.). Gyaloglólépés, futó és ugró alaptechnikák. 

 

Turul 

Technikai elemek: adogatás, adogatás átlósan és egyenesen; a labda 

megütése alulról és felülről, falra, háló felett.  

 

Képességfejlesztés 

A korcsolyázás alaptechnikai elmeinek gyakorlásával az 

alapállóképesség, a lokomotoros gyorsaság, az alsó végtag erejének, 

valamint a koordinációs képességek közül kiemelten az egyensúlyozó 

képesség fejlesztése.  

Az asztalitenisz játékhoz szükséges koordinációs képességek 

fejlesztése játékos gyakorlatokkal, illetve az alapütések technikájának 

gyakorlásával. A láb és a kar gyorserejének fejlesztése, különös 

tekintettel az asztalitenisz sportág igényeire.  

Nordic Walking: Sokoldalú motoros képességfejlesztés (állóképesség, 

erő, koordináció, mozgékonyság, gyorsaság), az NW-alaptechnika 

gyakorlásával. A NW időjáráshoz és környezeti feltételekhez igazodó 

bemelegítő és nyújtógyakorlatai.  

Turul: Anyári időszakban a szabad levegőn történő testmozgással, a 

természet erőinek felhasználásával az edzettség fokozása. 

 

Játékok, versengések  

Korcsolyázás: Játékos rajtolási és megállási gyakorlatok: rajtolás, 

megállás meghatározott vonal előtt és mögött. Ívben 

korcsolyázástárgyak, társak megkerülésével. siklóversenyek, 

korcsolyaversenyek 30 és 60 méteren, időmérésre. Íves korcsolyázás 

tárgyhoz közeli kanyarodással, versenyszerűen. 

Asztalitenisz: Labdapattogtatás az ütő tenyeres, illetve fonák oldalán 

különböző testhelyzetben, állóhelyben és járás közben - ügyesebb és 
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ügyetlenebb kézzel. Ütögetés a falra, illetve párokban - ügyetlenebb 

kézzel is. Játékos ütögetés, pattogtatás, egyensúlyozás állomásokon, 

mindkét kéz igénybevételével. Ütögetés az ütő tenyeres és fonák 

oldalát váltogatva. Szervák célba - versenyszerűen. Rövidített, illetve 

szabályos játszmák. 

Turul: ütögetések és nyitások különböző méretű és felületű célba. 

Egyéni, páros és vegyes páros játszmák mérkőzésszerűen.  

 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

Szabadidőben, különböző évszakokban, egyénileg, csapatban, 

formális és informális kertek között űzhető új testedzési formák 

megismerése, jártasság szintű elsajátítása. A szervezet edzettségének, 

ellenálló- és alkalmazkodó képességének fokozása a természeti és 

környezeti hatásokkal. Az egészséges életmóddal kapcsolatos 

tudásanyag bővítése, a környezettudatos magatartás formálása. Az új 

sportági mozgásformák megismerésével a motoros 

cselekvésbiztonság növelése, technikailag helyes elsajátításukkal a 

balesetek megelőzése. A technikai gyakorlatok káros kivitelezése 

következményeinek tudatosításával prevenciós ismeretek átadása. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A pszichomotoros tartalmakhoz tartozó információk az önálló és 

tudatos tanulás, gyakorlás elősegítésére. 

A választott aktivitás kellékei, játék- és versenyszabályai. 

A válsztott aktivitás helyes kivitelezésével és a testi épségre káros 

mozdulatokkal kapcsolatos ismeretek. Információk az 

sporteszközökről, valamint az évszaknak és időjárásnak megfelelő 

öltözékről  

Ismeretek a szabadtéren különböző évszakokban és időjárási 

körülmények között történő sportolás egészségvédő hatásairól.  

A környezetkímélő magatartás főbb kritériumai. 

A rekreáció alapértelmezése, életkori sajátosságai és az életen át tartó 

fizikai aktivitás alapismeretei.  
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A választott aktivitásoknak megfelelő fogalmak. A közölt minta esetén: 

előre- és hátrakorcsolyázás, koszorú; tenyeres adogatás, tenyeres kontraütés, 

fonák adogatás, fonák kontraütés, fonák droppütés, tenyeres droppütés, fonák 

nyesett adogatás, tenyeres nyesett adogatás, alapszerva, Nordic Walking, 

diagonál lépés, Turul, egészségvédő hatás, rekreáció. 

 

 

 

8. évfolyam Ének 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Zenei reprodukció – Éneklés 
Órakeret 

11 +1 óra 

Előzetes tudás 

Biztos éneklési készség, kifejező és stílusos előadás csoportosan. 

 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

A dalkincs ismétlése és folyamatos bővítése: többféle zenetörténeti stílusból válogatott 

szemelvény, magyar népdalok, más népek dalai, kiegészítve a magyar populáris zene 

műfajaiból válogatott néhány példával. Az énekhang további képzése, figyelve a tanulók 

egyéni vokális fejlődésére (mutálás). 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási pontok 

 

Magyar népzene az életkornak megfelelő csoportokból válogatva (pl. 

táncnóta, szerelmi dal, búcsúzó dal, keserves). 

Más népek dalai (pl. orosz, cseh, szlovák, lengyel, román népdalok, 

más földrészek népzenéje, afroamerikai zene). 

Zongorakíséretes dalok, népdalok 20. századi vagy mai 

feldolgozásai. 

Többszólamúság: kánonok, reneszánsz társasdalok rövid részletei. 

Példák a populáris zenéből. 

A zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó énekes anyag: dal- és 

témarészletek a barokk és a romantika korából. 

A fenti zenei példák éneklése közben az életkori sajátosságoknak 

megfelelő tiszta intonáció és helyes hangképzés (szükség esetén 

egyénre szabott kezdőhangról), továbbá stílusos, kifejező éneklésre 

törekvés. 

Magyar nyelv és 

irodalom: verbális 

kifejezőkészség 

fejlesztése, 

versmegzenésítések 

irodalmi alapja. 

 

Idegen nyelvek: más 

népek dalai eredeti 

nyelven. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak Társasdal, verbunkos dal, keserves, romantikus dal, táncnóta. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy 

csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység 

Órakeret 

4 +1 óra 

Előzetes tudás 

Ritmus- és dallamvariálási készség, fejlődő formaérzék,. 

 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

A kialakított készségek továbbfejlesztése. Generatív képességfejlesztés komponálással, 

rögtönzött folytatással.  
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási pontok 

 

Különböző metrikájú, egyszerű ritmusgyakorlatokalkotása és reprodukálása. 

 

Dallam: 

h

é

t

f

o

k

ú

. 

 

Komponálás és rögtönzés összekapcsolása: 

egyszerű dallam alkotása megadott paraméterekkel (hangkészlet, 

metrum, ritmikai elemek, szekvencia), rögtönzött folytatás (pl. 

kérdés és felelet rögtönzés). 

Matematika: absztrakt 

gondolkodás fejlesztése. 

 

Vizuális kultúra: 

önkifejezés, érzelmek 

kifejezése többféle 

eszközzel. 

 

Fen
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak Ritmusvariációk, augmentáció, diminúció.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti 

alapismeretek 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás 

Ritmikai, metrikai és dallami alapkészségek: a tanult ritmikai és dallami elemek felismerése 

kottaképről és azok alkalmazásának és újraalkotásának képessége a különböző generatív 

tevékenységek során. Könnyű olvasógyakorlatok énekes reprodukciójának képessége. 

 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

További ritmikai, metrikai és dallami elemek elsajátításával a zenei reprodukció fejlesztése. 

Előkészítést követően rövid, az énekelt zenei anyagnál könnyebb olvasógyakorlatok 

reprodukciójával a belső hallás fejlesztése. Felismerő kottaolvasási képesség fejlesztése egy-

egy meghallgatott zenemű kottaképének követése alapján.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási pontok 

 

Zeneelméleti ismeretek bővítése az előkészítés – tudatosítás – gyakorlás/alkalmazás hármas 

egységében: 

a változó ütemmutató felismerése, 

fejlődés a felismerő kottaolvasás terjedelmében és 

sebességében. 

Ritmikai elemek, metrum: 

új ütemfajták:  

Dallami és harmóniaelemek: 

harmóniai változások megfigyelése. 

Hangközök: 

kis és nagy szext, kis és nagy szeptim (megismerés szintjén). 

Matematika: törtek. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak Kis és nagy szext, kis és nagy szeptim. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése 
Órakeret 

4 + 1 óra 

Előzetes tudás 

A megszerzett éneklési és generatív készségek szintjével, valamint az átélt zenei élmények 

mennyiségével arányos befogadói kompetencia. 

 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

Összetettebb, hosszabb, fokozott koncentrációt igénylő zenei anyag befogadásához szükséges 

kompetenciák fejlesztése. 

 

 

Fen
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rtó
 ál
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási pontok 

 

A zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó zenei tapasztalatok 

 

A zeneirodalmi példák befogadását segítő kiegészítő ismeretek: 

Alapvető ismeretek, a mű keletkezésének körülményeiről, zeneművek 

történeti koráról, a zeneszerzők életéről, a művek műfajáról és 

formájáról. 

Ismerkedés a partitúrával (a zenehallgatást segítő egyszerűsített 

kottakép).  

Más műveltségi területekhez tartozó kapcsolódások felfedeztetése, 

bemutatása, az önálló ismeretszerző tevékenységre való ösztönzés, 

önálló gyűjtések, kutatások (zenei példa és ismeretanyag). 
Összefüggések bemutatása a zenei stíluskorszakok és történelmi 

események között, önálló gyűjtőmunka segítségével. 

Magyar nyelv és 

irodalom: középkori 

világi költészet, nemzeti 

romantika, romantikus 

vers, szövegelemzés. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: zeneirodalmi 

alkotások történelmi 

kapcsolata. 

 

Idegen nyelvek: énekes 

művek eredeti nyelven. 

 

Erkölcstan: 

műalkotások erkölcsi 

üzenete. 

 

Vizuális kultúra: 

művészettörténeti 

stíluskorszakok és 

stílusirányzatok.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Homofónia, polifónia, zenei impresszionizmus, műzene, népzenei 

feldolgozás, klasszikus zene, populáris zene. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Zenei befogadás – Zenehallgatás 
Órakeret 

10 +1 óra 

Előzetes tudás 

A zenemű gondolati tartalmát közvetítő kifejezőeszközök átélésének és 

értelmezésének képessége. 

A korábban tanult jellegzetes zeneművek részleteinek felismerése. 
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A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

A befogadói kompetencia erősítése az ismeretek kronológiai rendszerezésével. 

Zenehallgatóvá nevelés. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási pontok 

 

 

A zeneirodalom gazdagságának, műfaji sokszínűségének megismerése. 

A meghallgatott szemelvények felismerése.  

Zenetörténeti korszakok, stílusjegyek, műfajok és formák 

rendszerezett ismerete. 

A művek megismerésén, elemzésén keresztül a kultúrabefogadás 

szándékának erősítése (hangverseny-látogatás motivációs 

szerepének felhasználásával). 

Magyar nyelv és 

irodalom: romantikus és 

kortárs költészet, 

szövegelemzés. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

zeneirodalmi alkotások 

történelmi kapcsolata. 

 

Vizuális kultúra: 

művészettörténeti 

stíluskorszakok és 

stílusirányzatok ismerete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Trubadúr ének, madrigál, oratórium, kantáta, concerto grosso, 

vonósnégyes, versenymű, szimfonikus költemény; táncjáték, kamarazene, 

jazz, rock. 

 

 

A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén 

Az énekes anyagból 8 dalt és zenei szemelvényt emlékezetből énekelnek kifejezően 

csoportban. 

A generatív készségfejlesztés eredményeként továbbfejlődött a ritmusérzékük, dallami 

készségeik, többszólamú és harmonikus hallásuk, formaérzékük. 

Az új zenei elemeket felismerik kottaképről. Előkészítést követően a megismert zenei 

anyagnál könnyebb gyakorló feladatokat szolmizálva olvassák.  

Képesek egy-egy zenemű adekvát befogadására annak adott funkciójához, stílusához, 

műfajához mérten. 

A zenehallgatásra ajánlott, stílusból, zenei korszakból kiválasztott zeneműveket (min. 10 

alkotás) megismerték, a halott műveket jellemző részleteik alapján felismerik. 

 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag 

Fen
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A felsorolás ajánlásokat tartalmaz. A zeneművek megadott listája a tanár egyéni választása 

szerint módosítható. A megadott művek egy része olyan terjedelmű, hogy az ének-zene óra 

keretei között csak részletek meghallgatására van mód (pl. szimfóniatétel, daljáték, opera). A 

megfelelő részletek kiválasztásához a fejlesztési céloknál meghatározott tartalmak adnak 

iránymutatást. 

Európán kívüli kultúrák népzenéje  

Gregorián énekek, korai többszólamú művek részletei 

Johann Sebastian Bach: 3. Brandenburgi verseny, BWV 1048 – 3. tétel 

Jean Baptist Lully: Az úrhatnám polgár – balett 

Georg Friedrich Händel: Messiás (Messiah), HWV 56: For unto us a child is born, Halleluja 

Maurice Ravel: Bolero 

Erik Satie: Gymnopedie No. 1. 

Bartók Béla: Concerto, BB 123 IV. tétel – Megszakított közjáték 

Kodály Zoltán: Székelyfonó – Görög Ilona balladája 

Igor Sztravinszkij: A katona története (Histoire du soldat) – elbeszélésre, játékra és táncra 

John Cage: 4’33” 

Ligeti György: Atmosphères, Lux aeterna 

Krzysztof Penderecki: Hirosima emlékezete (Threnody for the Victims of Hiroshima) 

Benjamin Britten: Variációk és fúga egy Purcell-témára (The Young Person’s Guide to the 

Orchestra: Variations and Fugue on a Theme of Henry Purcell), op. 34 

Keith Emerson–Greg Lake–Carl Palmer: Egy kiállítás képei (Pictures at an Exhibition)  

Andrew Lloyd Webber valamely művének részlete 

Presser Gábor, Kocsák Tibor, a Szörényi-Bródy szerzőpáros és más magyar szerzők egy-egy 

zenés színpadi művének részlete. 

 

8. évfolyam Rajz 

 

Tematikai egység/ Fejlesztési cél 

Kifejezés, 

képzőművészet 

Érzelmek, 

hangulatok kifejezése 

Órakeret  4 óra 
+2 

óra 

Előzetes tudás 

Látvány plaszticitásának és színviszonyainak, érzelmi hatásainak megfigyelése és kifejező 

ábrázolása. Színtani alapok kifejező használata és ismerete. Önkifejezés alkalmazása az alkotó-

tevékenységekben. Vizuális-esztétikai jellegű szempontok érvényesítése az alkotásokban. 

Különböző festészeti, grafikai és plasztikai technikák kifejezési szándéknak megfelelő 

alkalmazása. 

 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

Érzelmek, hangulatok megfogalmazása egyéni szín- és formavilágban. A kifejezésnek 

megfelelő kompozíció használata. Személyes gondolatok, érzelmek vizuális megjelenítése a 

vizuális kifejezés alapvető eszközeinek segítségével. Önálló vélemény megfogalmazása saját 

és mások munkáiról. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
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Kapcsolódási pontok 

 

Látványok, jelenségek asszociatív megjelenítése, kifejező feldolgozása színes technikákkal (pl. 

akvarell, temperafestés, fotókollázs/montázs, pasztell, vegyes technika), különböző színérzet 

(pl. hideg, meleg), illetve különböző ábrázolási rendszerek (pl. perspektíva, axonometria) 

használatával.  

 Művészeti élmények (pl. zene, mozgás, médiajelenség) 

vizuálisan értelmezhető megjelenítése önkifejező 

asszociációs alkotások által síkban, térben, időben (pl. zene 

hangulatát kifejező festészeti vagy plasztikai megjelenítéssel, 

talált tárgyakból készített installációval, fotókollázs 

technikával). 

 Művészeti alkotások kifejező, sajátos átdolgozása, átírása, 

parafrázis készítése (pl. színesből fekete-fehér vagy 

monokróm megjelenítés, sík alkotás térbelivé alakítása, kép 

kiegészítése sajátos elemekkel vagy részletekkel, stílus- és 

műfajváltás, idő és karaktercserék). 

Magyar nyelv és 

irodalom: verbális 

közlésformák, a 

műelemzés verbális 

módszerei. 

 

Ének-zene: A zenei és 

vizuális élmények 

kapcsolata. 

Zenei kompozíció. 

 

Dráma és tánc: 

jelenetek, mozgások, 

összetett mediális 

művészeti hatások 

élményének 

feldolgozása. 

 

 

Fen
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Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Megjelenítés, vizuális átírás, stilizálás, kiemelés, kompozíció, színritmus, vonalritmus, 

formaritmus, felületek (textúra, faktúra), parafrázis, mozgásfázisok, fotókollázs, montázs, 

vetület, Monge vetület, horizont, nézőpont, tapasztalati távlattan, perspektíva. 

 

 

Tematikai egység/ Fejlesztési cél 

Kifejezés, 

képzőművészet 

A művészi közlés, mű és 

jelentése 

Órakeret 4 óra 

Előzetes tudás 

Művészeti és a képzőművészeti ágak legfontosabb jegyeinek megkülönböztetése a műelemzés 

során. Művészeti alkotások, vizuális jelenségek, látványok verbális és képi elemzése. A vizuális 

kifejezés eszközeinek használata. Vizuális esztétikai jellegű értékítéletek megfogalmazása 

elemzésekben, illetve érvényre juttatása az alkotó feladatokban.  

 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

A vizuális közlés különböző műfajú köznapi és művészi formáinak árnyalt 

megkülönböztetése. Különböző ábrázolási rendszerek, színkontrasztok, felületi hatások 

felismerése, kifejező szerepük értékelése műalkotások tematikus elemzésén keresztül. A 

megfigyelt jelenségek, műalkotások formai és színviszonyainak értelmezése vizuális és 

verbális módszerekkel. A legjelentősebb művészettörténeti stíluskorszakok és irányzatok 

legjellemzőbb műalkotásainak és szimbolikus tárgyainak azonosítása.Önálló vélemény 

megfogalmazása saját és mások munkáiról. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

 

Az alkotómunkához kapcsolódva műalkotások megfigyelése alapján, művészettörténeti 

korszakok, stílusirányzatok (különösen a 20. század irányzatai) stílusjegyeinek elemzése, 

összehasonlítása, művek tematikus csoportosítása (pl. műfaj, formarend, technika, 

kifejezőeszköz, tériség, mű célja: pl. mágia, megörökítés, provokálás, tanítás) szerint. 

 Személyes véleményt kifejező elemző jellegű vizuális 

megjelenítés adott témában (pl. felnőtté válás, tolerancia, 

szorongás) a kortárs irányzatok példáinak 

felhasználásával (pl. fotóalapú, kinetikus, installációs, 

environment, performansz/eseményművészet). 

 Képek, látványok, médiaszövegek, események (pl. 

műalkotások, fotók, filmek, élmények, álmok, közösségi 

alkalmak) önálló elemzése a vizuális közlés köznapi és 

művészi formáinak megkülönböztetésével, illetve az 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

Időmeghatározás. 

Művészeti korstílusok és 

irányzatok kötődése a 

társadalmi, kulturális 

háttérhez. Társadalmi 

témák vizuális 
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elemzés eredményének, a következtetéseknek a 

bemutatása szöveggel és képekkel (pl. szöveg és 

illusztráció kapcsolatok létrehozása a szemléltetés 

érdekében). 

megjelenítése. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

a művészeti ágak 

mellérendelt viszonyainak 

megtapasztalása. 

Könyvtárhasználat. 

 

Ének-zene: 

művészettörténeti és 

zenetörténeti 

összefüggések. 

 

Informatika: 

Internetes portálok 

használata. Digitális 

prezentációk készítése. 
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Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Művészi kifejezés, látványelemzés, téri helyzet, vetület, képsík, axonometria, egy iránypontos 

perspektíva, képzőművészeti műfaj, plaszticitás, arányrendszer, kompozíció, képkivágás, 

síkbeli és téri helyzetviszonylat, takarás, felület, forma, faktúra, textúra, szín, tónus, irány, 

térbeliség, formatömeg, főszín, mellékszín, kevert szín, színkontraszt, tónus, szín-, vonal-, 

formaritmus, stíluskorszak, stílusirányzat, intermediális kifejezés/műfaj, kortárs művészet. 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Mozgóképi közlés 

Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás 

Jelenségek megfigyelése adott szempontok alapján. Időbeli 

folyamatok, változások megfigyelése, ábrázolása. Különböző 

mozgások vizuális rögzítése. Hang és kép együttes alkalmazása. 

Tervvázlatok készítése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Mozgások megfigyelése, megjelenítése. Időbeni folyamatok 

értelmezhető megjelenítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 A mozgókép működésének, a mozgás illúziókeltésének 

értelmezése kreatív feladatmegoldás érdekében (pl. 

taumatróp fotokollázs technikával, rajzolt/fotózott 

zootróp-szalag készítése zootróp-dobba/hengerbe). 

 A mozgóképi nyelv alapjainak, működésének 

értelmezése, majd kreatív alkalmazása összetettebb 

feladat kapcsán (pl. story-board, kamerába vágott 

videoanyag készítése megadott fogalomból vagy 

fotográfiákból kiindulva), mely a médium sajátos 

(nyelvi) működésének felismerését célozza meg. 

Dráma és tánc: 

cselekmény, jelenet, 

feszültség, konfliktus, 

fordulópont; díszlet, jelmez, 

kellék, fény- és 

hanghatások. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

elbeszélő, cselekmény, 

epizód, helyszín, szereplő, 

leírás, párbeszéd, jellemzés; 

szerkezet, a cselekményt 

alkotó elemek, fordulatok, 

jelenet, konfliktus, 

feszültség, tetőpont, 

fordulópont. 

 

Informatika: Egyszerű 

animációk. A hagyományos 

médiumok modern 

megjelenési formái. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Technikai kép, optikai játék (taumatróp, zootróp, fenakisztoszkóp), 

retinális utóképhatás, a mozgás illúziója, animáció, képkivágás, nézet 

(gépállás, gépmozgás), beállítás, jelenet, expozíció, lezárás, konfliktus, 

fordulat, elbeszélő-szerkezeti alapséma, story-board. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Montázs 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 

Jelenségek megfigyelése adott szempontok alapján. Időbeli 

folyamatok, változások megfigyelése, ábrázolása. Különböző 

mozgások vizuális rögzítése. Hang és kép együttes alkalmazása. 

Tervvázlatok készítése. Reflektálás filmes élményekre. Szabad 

asszociáció. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Időbeni folyamatok értelmezhető megjelenítése. A vizuális 

kommunikáció különböző formáinak csoportosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Térben és időben egymástól távol eső elemek, részletek, 

motívumok egységes egésszé szervezése új 

információközlés, alkotás létrehozása, különféle 

technikával megvalósított konkrét feladatmegoldás (pl. 

fotókollázs, vagy „montázs-film” meglévő, „talált” 

mozgóképi részletek „összeszerelésével”) érdekében. 

 A mozgóképi (tér-idő) szerkesztés jelentőségének, a 

montázs néhány alaptípusának felismerése, 

összehasonlítása konkrét rövidfilmek, illetve 

játékfilmrészletek (pl. Gaál István: 

Pályamunkások,Rodriguez: Desperado, Lang: M –Egy 

város keresi a gyilkost) elemzése, összehasonlítása 

kapcsán. 

Dráma és tánc: ellentét és 

párhuzam, a 

feszültségteremtés 

eszközei. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

a kompozíció meghatározó 

elemei; különböző 

nézőpontú elbeszélés; 

cselekmény, epizód, 

helyszín, szereplő, leírás, 

párbeszéd, jellemzés; 

szerkezet, a cselekményt 

alkotó elemek; ismétlés, 

fokozás, párhuzam, ellentét; 

metaforikus jelentés; 

allegória, szimbólum; 

szórakoztató irodalom, 

filmes feldolgozások. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Montázs és gondolkodás, montázselv, tér-idő szervezés, (mozgóképi 

szerkesztés/montázs), leíró és szubjektív kép/nézőpont; lineáris-

cselekményábrázoló és párhuzamos montázs. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ Fejlesztési cél 
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Média és mozgóképkultúra – A média kifejezőeszközei 

Reprodukálás és ábrázolás – a mozgókép kettős természete 

Órakeret 2 óra 

Előzetes tudás 

A reprodukálás, a technikai úton rögzített kép/hang és az ábrázolás fogalmának ismerete. 

 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, komputerjáték, web) szövegértés 

képességének fejlesztése, az önálló és kritikus attitűd kialakítása, a mozgóképi írás-olvasás 

tudás fejlesztése. Alapszintű mozgóképnyelvi tájékozottság megszerzése. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási pontok 

 

 A mozgóképi közlés kettős természetének, azaz egyszerre 

ábrázoló és reprodukáló alaptulajdonságának megtapasztalása 

és tudatosítása (pl. mobiltelefonnal rögzített képek vagy 

híradórészletek tanulmányozása alapján). A dokumentum és a 

fikció fogalmának magyarázata konkrét példákon keresztül (pl. 

Bunuel: Föld kenyér nélkül, Tarr Béla: Hotel Magnezit).  

Magyar nyelv és 

irodalom; ének-zene; 

dráma és tánc; vizuális 

kultúra: az elbeszélő, 

előadó kifejezési 

szándékának 

szubjektív nézőpontja. 
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Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Dokumentum, fikció, reprodukció, ábrázolás, kettős természet, valóság. 

 

 

 

Tematikai egység/ Fejlesztési cél 

Média és 

mozgóképkultúra – A 

média kifejezőeszközei 

A kiemelés 

(hangsúlyozás) 

alapeszközei a 

mozgóképi 

ábrázolásban, az írott 

és az online sajtóban 

Órakeret 3 óra 

Előzetes tudás 

A művészeti alkotások és a médiaszövegek egyaránt konstruált textusok. A művek (irodalmi, 

képzőművészeti, zenei alkotások) és a médiaszövegek nyelvi jellemzőivel, használatával 

kapcsolatos néhány fontos alapfogalom (pl. ismétlés, motívum, kompozíció) ismerete, helyes 

alkalmazása élőszóban.  

 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, komputerjáték, web) szövegértés 

képességének fejlesztése, az önálló és kritikus attitűd kialakítása, a mediális írás-olvasás tudás 

fejlesztése. A médiumok nyelvi apparátusára vonatkozó alapszintű tájékozottság 

megszerzése. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási pontok 

 

Mozgóképi szövegek (pl. filmetűdök, reklámok, klipek, előzetesek, animációs filmek) 

megfigyelése és elemzése annak tudatosítása céljából, hogy melyek a figyelemirányítás, 

kiemelés eszközei (legfontosabb motívumok ismétlése, közelkép, fény/szín, zenei hangsúlyok, 

kameramozgások, váltakozó beállítások tempója). 

 Napilapok, magazinok, hírportálok, címlapok és belső 

oldalak rendjének megfigyelése, a nyomtatott és online sajtó 

szövegeinek megkonstruálása során alkalmazott fontosabb 

figyelemvezető, kiemelő eljárások tudatosítása érdekében (pl. 

címrend, betűméret, tipográfia, szín és folthatások, tördelés, 

írott szöveg és képi illusztráció viszonya, képaláírás, linkek, 

felnyíló/futó ablakok, hang-és képanyagok). 

Magyar nyelv és 

irodalom; ének-

zene;dráma és tánc; 

vizuális kultúra: a 

hangsúlyozás, 

nyomatékosítás 

eszközei a 

társművészetekben. 

 

Informatika: a 

hagyományos 

médiumok modern 

megjelenési formáinak 

megismerése, 

alkalmazása. 
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Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Ismétlés, közelkép, képkivágás, tempó, kameramozgás, címrend, tipográfia, tördelés, 

illusztráció, képaláírás, link, banner. 

 

 

 

Tematikai egység/ Fejlesztési cél 

Média és 

mozgóképkultúra – A 

média kifejezőeszközei 

A montázs szerepe és 

alapformái a 

mozgóképi 

ábrázolásban 

Órakeret 2 óra 

Előzetes tudás 

A dolgok elmondásának, megjelenítésének szükségszerű módja, a kihagyás, tér- és időváltások 

alkalmazása, az ehhez kapcsolódó konvenciók elfogadása. 

 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, komputerjáték, web) szövegértés 

képességének fejlesztése, az önálló és kritikus attitűd kialakítása, a mediális írás-olvasás tudás 

fejlesztése. A médiumok nyelvi apparátusára vonatkozó alapszintű tájékozottság 

megszerzése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási pontok 

 

A filmkép jelenidejűségének megtapasztalása, felismerése és a montázs alapfunkcióinak 

azonosítása a mozgóképi ábrázolásban (pl. a cselekmény folyamatosságának és ritmusának 

megteremtése, a mozgóképi szöveg jellemző terének és idejének létrehozása, jelentésalkotás) 

kreatív gyakorlatok kapcsán (pl. egyszerű történés vagy történet tervezése és felvétele 

„kamerába vágott” technikával), az alpvető montázstípusok és megoldások kipróbálása 

érdekében (pl. lineáris, párhuzamos montázs, flashback, flash forward). 

  Művészeti példák (pl. képzőművészet, fotó, irodalom, 

zene) összevetésével a montázshatás általánosabb, 

emberi gondolkodást és kifejezést jellemző értelmének 

tanulmányozása. 

Informatika: Digitális képek 

jellemzőinek megismerése, 

minőségének javítása. 

Képszerkesztő program 

használata. Műveletek 

képekkel: képszerkesztés, -

vágás. Montázs készítése. 

Digitális hangformátumok. 
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Az egyes formátumok 

közötti átalakítás elvégzése. 

Hang vágása egy 

hangszerkesztő program 

segítségével. 

 

Magyar nyelv és irodalom; 

ének-zene; dráma és tánc: 

időbeli és térbeli változások 

kifejezései különböző 

eszközökkel. 

Könyvtárhasználat. 
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Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Montázs, szerkesztés, idő, tér, folyamatosság, ritmus, flashback. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Tárgy- és környezetkultúra 

Tervezett, alakított környezet 

Ór

ake

ret 

2 

óra 

+ 2 

óra 

 

Előzetes tudás 

Közvetlen környezet vizuális megfigyelése alapján tapasztalatok 

megfogalmazása. Azonosságok és különbségek célirányos 

megfogalmazása a megfigyelés és elemzés során. Egyszerű téri 

helyzetek értelmezése vizuálisan és szövegben. Tárgyakkal, 

épületekkel kapcsolatos információk gyűjtése. Egyszerű 

tárgykészítő technikák alkalmazása. Tervvázlatok készítése. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Megfigyelések alapján a vizuális közlések érdekében különböző 

rajzi technikák alkalmazása. Tárgykészítő, kézműves technikák 

megfelelő alkalmazása. Tárgyak, épületek felmérése, elemzése, 

értelmezése különböző szempontok alapján. Elemzési szempontok 

megfelelő érvényesítése. A választás lehetőségének mérlegelése a 

feladatmegoldás során felmerülő ötletek között.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 

  Épületek, tárgyak átalakítása, áttervezése 

meghatározott célok (pl. védelem, álcázás) vagy más 

funkció betöltése (pl. használati tárgyból személyes 

tárgy) érdekében. Egyszerű műszaki jellegű 

ábrázolás segítségével (pl. alaprajz, metszetrajz, 

vetületi ábrázolás) saját tervezés (pl. tárgy, 

környezet) megjelenítése szabadkézi rajzban, illetve 

az önálló tervezési, tárgyalkotó folyamat 

dokumentálása az ötlettől a kivitelezésig. 

 A környezettudatos élet lehetőségeinek 

összegyűjtése a közvetlen környezetben. 

Környezettudatos épületek 

Matematika: Síkbeli és 

térbeli alakzatok. Vetületi 

ábrázolás. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: Szükségletek és 

igények elemzése, 

tevékenységhez szükséges 

információk kiválasztása, 

tervezés szerepe, 

jelentősége, műveleti 

sorrend betartása, 

eszközhasználat. 

Lakókörnyezet-életmód. 

Tárgyak, szerkezetek, 

rendeltetés. 

 

Biológia-

egészségtan:Minőségi 

tulajdonságok 

megkülönböztetése. 

Környezet fogalmának 

értelmezése. Helyi 

természet- és 

környezetvédelmi 

problémák felismerése. 

Környezettudatos 
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magatartás, 

fenntarthatóság. 

 

Földrajz: védett hazai és 

nemzetközi természeti 

értékek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tervezési folyamat, felmérés, funkció, gazdaságos anyaghasználat, 

alaprajz, metszetrajz, vetületi ábrázolás, műszaki jellegű ábrázolás, 

vonalfajta, környezettudatos magatartás, környezetvédelem. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Az épített környezet története 

Órakeret  

4 óra 

Előzetes tudás 

Tárgyak, épületek vizuális megfigyelése adott szempontok alapján. 

Azonosságok és különbségek célirányos megfogalmazása a 

megfigyelés és elemzés során. Tárgyakkal, épületekkel kapcsolatos 

információk gyűjtése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Épített, tervezett környezet értelmezése különböző módon. 

Különböző korú és típusú tárgyak, épületek felmérése, elemzése, 

értelmezése különböző szempontok alapján. Az építészet térszervező 

és tömegalakítást szolgáló eszközeinek megértése. Elemzési 

szempontok megfelelő érvényesítése.  
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

  Tárgyak, épületek összehasonlító elemzése a történeti 

változást vagy a földrajzi elhelyezkedést jól szemléltető 

szempontok szerint (pl. anyaghasználat, funkció). 

 Legalább egy, közvetlen tapasztalatok útján megismerhető 

néprajzi tájegység (pl. Tiszántúl – pl. Jászság, Bodrogköz) 

tárgykultúrájának (pl. épület, öltözék, használati tárgy) 

elemző vizsgálata és legfontosabb jegyei alapján 

megkülönböztetése más tárgycsoportoktól. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

épületek, használati és 

dísztárgyak megfigyelése. 

 

Hon- és népismeret: 

Néprajzi tájegységek, 

nemzetiségek. Hagyományos 

paraszti tárgykultúra. 

 

Földrajz: A természeti 

környezet és a kultúra 

összefüggései. 

Magyarország és a Kárpát-

medence földrajza, kulturális 

régió. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: lakókörnyezet és 

életmód; tárgyak, 

szerkezetek, rendeltetése. 

 

Ének-zene: népdalok, 

hangszeres népzene. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Építészeti elem, közösségi és személyes tér, alaprajztípus, osztatlan és 

osztott (vagy egyszerű és bővített) tér, fő-, oldal-, kereszthajó, apszis, 

dongaboltozat, keresztboltozat, oszloprend, masztaba, piramis, akropolisz, 

amfiteátrum, bazilika, palota, kúria, használati tárgy, dísztárgy, rituális 

tárgy, viselet, népi kultúra, néprajzi tájegység, kézművesség, ipari 

formatervezés, organikus építészet. 

 

 

 

Ajánlott műtípusok, művek, alkotók 

 

Amennyiben a különböző korok és kultúrák feldolgozását kronologikus megközelítésben végezzük, 

az alábbi műtípusok, művek, alkotók bemutatása ajánlott: 

19. század építészetének megjelenései (pl. Pollack Mihály: Nemzeti Múzeum, Steindl Imre: 

Országház), romantika, realizmus és impresszionizmus, posztimpresszionizmus festői (pl. F. Goya, 

Munkácsy Mihály, Szinyei Merse Pál, E. Manet, C. Monet, V. van Gogh, P. Gauguin), 19–20. 

század fordulójának irányzatai (pl. A. Gaudi, A. Rodin, G. Klimt, Rippl-Rónai József, Csontváry 

Kosztka Tivadar), 20. századi és kortárs irányzatok példái (pl. W. Gropius, F. L. Wright, Le 

Corbusier, Makovecz Imre, H. Moore, H. Matisse, P. Picasso, M. Duchamp, M. Chagall, S. Dali, 

Kassák Lajos, J. Pollock, A. Warhol, V. Vasarely, Erdély Miklós). 

A válogatás fontos szempontja, hogy a bemutatott művek az egyetemes művészettörténet 

legjelentősebb és tipikus műveivel szemléltessék a témát, illetve hangsúly kerüljön a magyar 
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művészet- és építészettörténetben megtalálható leglényegesebb példákra is. A fentebb ajánlott 

műveken és alkotókon kívül adott témák szemléltetésére további műtípusok és művek is 

felhasználhatók. Különösen érvényes ez akkor, ha az adott témát nem kronologikus, hanem 

tematikus megközelítésben dolgozunk fel, vagy ha nem elsősorban művészettörténeti, hanem 

nyitottabban értelmezett kultúrtörténeti, építészet- és tárgytörténeti példákat mutatunk be. Ezekben 

az esetekben a válogatás további fontos szempontja, hogy az adott téma függvényében a magas 

művészet és a populárisabb irányzatok egyformán szemléltessék az adott tartalmat, hogy tértől (pl. 

Európán kívüli kultúrákból származó művek) és időtől (pl. akár kortárs művek) független válogatás 

mutassa be a témát. Fontos továbbá, hogy a vizuális kommunikáció, valamint a tárgy- és 

környezetkultúra részterületek szemléltetéséhez a kortárs kultúrából, a történelmi korokból, illetve a 

közelmúltból származó példákat is felhasználhatjuk (pl. építészet alaprajzi, alátámasztási és 

térlefedési változásai). 

 

 

  

A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek tudatos és pontos alkalmazása az alkotótevékenység során 

adott célok kifejezése érdekében. 

Bonyolultabb kompozíciós alapelvek használata kölönböző célok érdekében.  

Térbeli és időbeli változások vizuális megjelenítésének kifejező vagy közlő szándéknak 

megjelelő értelmezése, és következtetések megfogalmazása. 

Alapvetően közlő funkcióban lévő képi vagy képi és szöveges megjelenések egyszerű 

értelmezése. 

Az épített és tárgyi környezet elemző megfigyelése alapján összetettebb következtetések 

megfogalmazása. 

Több jól megkülönböztethető technika, médium (pl. állókép-mozgókép, síkbeli-térbeli) 

tudatos használata az alkotótevékenység során. 

A médiatudatos gondolkodás megalapozása a vizuális kommunikációs eszközök és formák 

rendszerezőbb feldolgozása kapcsán. 

A mozgóképi közlésmód, az írott sajtó és az online   kommunikáció szövegszervező 

alapeszközeinek felismerése. 

Mozgóképi szövegek megkülönböztetése a valóság ábrázolásához való viszony, alkotói 

szándék és nézői elvárás karaktere szerint. 

Társművészeti kapcsolatok lehetőségeinek értelmezése. 

A legfontosabb kultúrák, művészettörténeti korok, stílusirányzatok megkülönböztetése és a 

meghatározó alkotók műveinek felismerése. 

Vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások árnyaltabb elemzése, összehasonlítása. 

A vizuális megfigyelés és elemzés során önálló kérdések megfogalmazása. 

Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról. 
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ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ESTI 

TAGOZAT HELYI TANTERVE   5-8.OSZTÁY       

 2017 

 

 

A felnőttek általános iskolája5–8. évfolyamán a magyar nyelv és irodalom tantárgy alapvető 

célja és feladata a szövegértés, szövegalkotás képességének továbbfejlesztése, olvasási 

stratégiák megismerése és alkalmazása, valamint az alapműveltség közvetítése. További cél a 

szövegalkotás folyamatának megfigyelése, gyakorlása, különböző ‒ a kommunikációs 

helyzetnek megfelelő ‒ szóhasználatú és jelentésű szövegtípusokban történő fogalmazás. Az 

elsajátított írástechnika, helyesírás gyakorlása, továbbfejlesztése.   

A tanterv tekintetbe veszi a tanulók életkorát és élettapasztalatait, korábbi 

(megszakított) iskolai tanulmányait, eredményeit, rendezve és kiegészítve ezeket, hogy a 

nyolcadik osztály elvégzése után alkalmassá váljanak a szakképzésre vagy a középiskolai 

továbbtanulásra. A tananyag tantárgyi és tantárgyközi tartalmai, tevékenységformái kialakítják, 

illetve továbbfejlesztik a kommunikációs és a tanulási képességeket, az élethosszig tartó tanulás 

igényét és képességeit. Alkalmat adnak arra, hogy eddigi élettapasztalataikat bővítsék, világban 

való tájékozottságukat továbbfejlesszék, illetve integrálják az új ismereteket; képesek legyenek 

tájékozódni, eligazodni a világban. Rehabilitációs lehetőséget biztosítanak a korábbi iskolai 

kudarcok kompenzálására. Módot nyújtanak a tanulók személyiségének minél átfogóbb 

fejlesztésére, szocializálására.  

A kerettanterv hangsúlyozza, hogy a tananyag nemcsak ismeretek rendszere, hanem 

ezzel együtt bevált megismerési-tanulási és cselekvési módszerek elsajátítási eszköze is, az 

ismeretelsajátítástól elválaszthatatlan gondolkodási és cselekvési műveletek kifejlesztője. 

Törekszik a műveltség elvontabb elméleti és konkrétabb gyakorlati szintjeinek egyensúlyára, 

az elméleti és a gyakorlati gondolkodás közötti átmenetek létrehozására. Hangsúlyt kap a 

problémamegoldó és a kreatív gondolkodás, ezzel párhuzamosan a reproduktív gondolkodás 

továbbfejlesztési lehetőségeit is biztosítja.   

A kerettanterv teljes mértékben épít az 5−8. osztály magyar nyelv és irodalom 

kerettantervére, ugyanakkor tekintetbe veszi, hogy ezek a tanulók eltérő életkoruk, 

élettapasztalataik és korábbi kudarcaik miatt más tanulási utat jártak be, „felnőttesebb” az 

érdeklődési körük, illetve olyan hétköznapi problémákkal néznek szembe, melyekhez 

kommunikációs és anyanyelvi segítséget igényelnek. Ez a szemlélet a tananyag kiválasztásában 

is megjelenik, illetve igazodik az eltérő órakeretekhez.   

A tematikai egységeknél az óraszámoknál elkülönítjük az esti (E) és a levelező (L) 

forma óraszámait, mindkettő esetében építeni kell az otthoni kiegészítő felkészülésre. 

Alapvetően ez azt jelenti, hogy az általános ismeretek átadása, illetve a műelemzés zajlik órai 

keretben, ezek elmélyítése, részletes információkkal való kiegészítése tanórán kívül, önálló 

felkészülés során történik.  
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A kerettanterv az éves óraszám 90%-át fedi le. Az óraszámokat az alábbi táblázat 

tartalmazza:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Évfolyam/ 

Tantárgyak  
5. évfolyam  6. évfolyam  7. évfolyam  8. évfolyam  

(36 hét/tanév)  esti    esti    esti    esti    

Anyanyelv/ 

kommunikáció  
1  

 
1  

 
1  

 
1  

 

Magyar irodalom  2   2   2   2   

Éves óraszám:  

anyanyelv/ komm.  

(zárójelben: 90%)  
36 (32)  

 

36 (32)  

 

36 (32)  

 

36 (32)  

 

Éves óraszám: 

magyar irodalom  

(zárójelben: 90%)  

72 (65)  

 

72 (65)  

 

72 (65)  

 

72 (65)  

 

Szabad órakeret 

magyar nyelv és 

irodalomból  

11  

 

11  

 

11  

 

11  

 

 

Mivel a tanulók nagyon eltérő előzetes ismeretekkel kezdik ezt a típusú képzést, ezért 

szükség van egy bemeneti mérésre, amely lehetőséget ad az egyéni képességek felmérésére, a 

szükség szerinti egyéni felzárkóztatás megtervezésére. Év végi záró mérést is tervezünk (ez 

évfolyamonként két órát vesz igénybe), ahol lehetőség nyílik az egy év alatt elért fejlődés 

rögzítésére.  

A tantárgy jellegéből adódóan fontos feladat a nyelvi és irodalmi kultúra fejlesztése, az 

egyéni ismeretszerzés módjainak, technikáinak előkészítése, gyakoroltatása, a kritikus, 

problémamegoldó és a fogalmi gondolkodás fejlesztése.  

A magyar nyelv és irodalom tantárgy fontos célja, hogy a tanulók olyan önálló 

gondolkodású emberekké váljanak, akik erkölcsi kérdésekben képesek a problémákat 

felismerni és döntéseket hozni. A demokráciára nevelésben és a nemzeti öntudat kialakulásában 

is kitüntetett szerepet kapnak a magyar irodalom jelentős, nemzeti sorskérdéseket végiggondoló 

alkotásai. A magyar irodalmi kánon néhány alapművének megismerésével a tanuló a közös 

kultúrkincs részesévé válhat, és ezáltal is erősödhet benne a nemzethez tartozás tudata és a 

hazaszeretet.  
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Fontos szerepet kap a magyar nyelv és irodalom kerettantervben a környezet- és 

médiatudatos magatartás kialakítása, a manipuláció hatásmechanizmusainak megismerése, a 

manipulációval szembeni védekezés.   

Az anyanyelvi nevelés területén kiemelt feladat a diákok meglévő gyakorlati nyelvi 

tudására építve – a nyelvet használó nézőpontjából kiindulva – a nyelvnek mint működő, 

változó rendszernek az élményalapú megtapasztalása, megfigyeltetése. E tapasztalatokra építve 

válik lehetővé néhány alapvető rendszerszerűség bemutatása, összefüggésének felismerése, 

megnevezése. A kommunikációs képességeik fejlesztése, a kommunikáció elméleti 

vonatkozásainak megismerése segítséget nyújt abban, hogy az életben könnyebben tudjanak 

eligazodni, az emberi viszonyokat jobban tudják megérteni, saját érdekeiket és véleményüket 

kulturáltan tudják artikulálni és érvényesíteni.  

A tematikai egységeknek megvan a maguk lineáris logikája, de ez a linearitás nem jelent 

előírt sorrendet. A sorrendjük azonban mégiscsak ésszerű megfontolásokat takar.   

 

 

A magyar nyelv és irodalom tantárgy az anyanyelvi kulcskompetencia fejlesztésében  

játszik döntő szerepet, ezen kívül jelentősen hozzájárulhat a digitális, a szociális és 

állampolgári, az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség elnevezésű 

kulcskompetenciák fejlesztéséhez is. A hatékony, önálló tanulás készségeinek-képességeinek 

fejlesztése szintén kitüntetett szerepet kap a magyarórákon.  

Az 5−8. évfolyamon az irodalom kerettanterv épít a klasszikus értékekre, az irodalmi 

kánonban jelentős szerepet kapott alkotókra és művekre. Ugyanakkor szándéka szerint jelentős 

szerepet szán a kortárs irodalomnak, és az irodalom határterületeinek is (dalszövegek, 

képregények), melyek feltehetően ezekhez a kudarcos életúttal rendelkező diákokhoz 

könnyebben találnak utat, hiszen a hétköznapi tapasztalataik részét képezik, szemben a 

klasszikus irodalommal; így segítséget nyújthatnak abban, hogy ezen a „kerülő úton” a tanulók 

eljussanak a klasszikus irodalom élményszerű befogadásához is.  

A magyar nyelv és irodalom 5–8. évfolyamra vonatkozó kerettantervének szerkezete a 

következő: először a magyar nyelv 5–6. évfolyamra vonatkozó tematikai egységeit közöljük, 

utána következnek az 5–6. évfolyam irodalomra vonatkozó tematikai egységei. A két 

évfolyamra vonatkozó elvárt eredmények magyar nyelv és irodalomból egy közös táblázatban 

következnek. A 7–8. évfolyam hasonló szerkezetben követi az első két évfolyamot.   

 

 

5–6. évfolyam  

 

Az életkori sajátosságok figyelembevételével szükséges az olvasás megszerettetése a 

különböző életkorú tanulókkal; az olvasás, mint örömforrás bemutatása, illetve az irodalom 

világába való bevezetés. Az olvasóvá nevelés fontos lépés a többi tantárgy, valamint a 

későbbi tanulmányok folytatása érdekében. A felnőttkorú és életmódú tanulók képzésében 

fontos szerepet játszik az önművelés. Az erre való felkészítésben kulcsszerepe van annak, 

hogy milyen viszonyt sikerül kialakítani a könyvek világa és a tanulók között.  

Az irodalmi anyag feldolgozása, a művek elemzése különböző szintű lehet. Fő feladat, 

hogy az olvasmányok megtárgyalása folyamán érzelmi élmény alakuljon ki a tanulóban, illetve 

a mű legfontosabb gondolatait megértse. Ezekkel kapcsolatban önálló véleményt tudjon 
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kialakítani, illetve más, fel nem dolgozott irodalmi művekben is képes legyen az irodalmi 

fogalmak, eszközök ismeretében a művek értékeit, tartalmait megérteni.  

A művek segítségével a tanulók képet alkothatnak mindhárom műnemben a magyar 

irodalom legjelesebb képviselőiről. Képesek lesznek az olvasott művek alapján a legalapvetőbb 

irodalmi fogalmak között eligazodni, a szövegek elemzése során a megértés, a befogadás után 

önálló ítéletet alkotni. Fontos cél, hogy a későbbiekben önálló olvasmányválasztásaikban az 

igényesebb irodalmi alkotások felé forduljon figyelmük, és képesek legyenek a személyes 

vélemény megfogalmazására.  

A magyar nyelv tantárgy esetében kiemelkedően fontos követelmény a szövegértés és a 

szövegalkotás képességeinek fejlesztése. Ezt alapozza meg az értő és megfelelő tempójú hangos 

és néma olvasás. Folyamatosan szükséges az aktív és a passzív szókincs fejlesztése. Mindezek 

a készségek és képességek a tanulási képesség és az önkifejezés fejlődését segítik elő, valamint 

közrejátszanak abban, hogy a tanulók az ismeretszerzés különböző formái között eligazodjanak, 

további tanulmányaikban sikeresen használhassák ezeket.  

Az 5 6. évfolyamon a tanulók már jól olvasnak, viszonylag hosszabb szövegeket is meg 

tudnak ismerni. Beszédkészség szempontjából az 5 6. évfolyamon a tanuló beszéde fejlődjön 

tovább a megfelelő artikuláció, szókincs és nyelvhelyesség szempontjából. A hallott szövegről 

legyen képes rövid szóbeli összefoglalást adni. Megszólalásaiban magyarórán és azon kívül is 

alkalmazkodjék a hallgatósághoz és a beszédhelyzethez.   

 

 

Olvasás szempontjából legyen képes érzékelni a szövegek műfaji különbségeit. Legyen 

képes az olvasottakról néhány mondatos vélemény szóbeli és írásbeli megfogalmazására. 

Szövegalkotás szempontjából legyen képes rövidebb szövegek alkotására, személyes és 

olvasmányélmények megfogalmazására. Tanulási képesség szempontjából jó, ha a tanuló képes 

különböző vázlatok felhasználására, különböző témájú, műfajú szövegek megértésére, 

megfogalmazására. Szövegértés szempontjából szükséges a globális, információkereső, 

értelmező és reflektáló olvasás, továbbá tartalommondás. Irodalomismeret szempontjából a 

tanuló ebben a szakaszban megfigyeli a költői nyelv néhány sajátosságát, a műfajok 

némelyikét, a szerkezetiség némely megnyilvánulásait, a téma és a hangulat változatait, a 

szereplő, az elbeszélő, a lírai én kérdésköreinek némely aspektusát, továbbá a tantervben előírt 

fogalmakat. Erkölcsi ítélőképességének fejlődése szempontjából megismerkedik a 

tetszésnyilvánítás árnyaltabb nyelvi formáival, a különböző kultúrák és eltérő vélemények 

tiszteletben tartásának fontosságával.  

 

 

Tematikai egység  A tanulók teljesítményének mérése 
Órakeret 

E: 4 óra  

Javaslat  Bemeneti és kimeneti mérés 5. és 6. évfolyamon is.   

 

 

Magyar nyelv  
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Tematikai egység  
Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és 

alkotása  

Órakeret 

E: 10 óra  

Előzetes tudás  

Mindennapikommunikációs helyzetekben való megnyilvánulás, 

törekvés az érthető, kifejező beszédre.   

Szóbeli szövegek megértése, reprodukálása, utasítások megfelelő 

követése, a kommunikációs partner szóbeli közlésének megértése.  

Az alapvető kommunikációs kapcsolatfelvételi formák ismerete és 

alkalmazása: köszönés, bemutatkozás, megszólítás, kérdezés, kérés 

stb.  

A tantárgyhoz  

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési  

feladatok 

A hallás utáni értés fejlesztése. A kommunikációs helyzetnek 

megfelelő hangképzés, hangsúlyozás, tempó- és szünettartás 

kialakulásának segítése pl. beszédgyakorlatokkal, kommunikációs 

játékokkal.   

Törekvés a különböző beszédhelyzetekben a jól formált, a 

kommunikációs célt közvetítő beszéd alkotására. A kifejező 

kommunikáció, a megfelelő szókincs alkalmazása személyes 

beszámolóban, történetmeséléskor, személyek jellemzésekor. A 

társas viselkedés szabályozásához szükséges nyelvi kompetenciák 

fejlesztése, a konfliktusok kezelése képességének fejlesztése.   

A kiejtés, a szöveg és a nem nyelvi jelek közötti összhang 

kialakulásának fejlesztése. A nyelvjárási változatok (pl. hangkészlet) 

felismertetése, ezen keresztül az elfogadó attitűd, a másság iránti 

tisztelet erősítése. A kommunikációs folyamat alapvető tényezőinek 

tudatosítása, a kulturális kontextus különbségeinek megértése. A 

kommunikáció nyelvi és viselkedési szabályainak tudatosítása, a 

helyes viselkedés nyelvi és nem nyelvi normáinak elsajátítása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Különböző hallott szövegek, információk megértése, rövid összefoglaló reprodukálása.  

Aktív részvétel különféle kommunikációs helyzetekben (kommunikációs gyakorlatok). 

Alkalmazkodás a beszédhelyzethez, a kommunikációs célhoz. A közlési szándéknak megfelelő 

szókincs, kiejtés (hangsúly, tempó, hangerő stb.), valamint a nonverbális eszközök 

megismerése, alkalmazása.   

A kommunikáció kulturális kontextusának megfigyelése.  

Különböző kommunikációs helyzetek létrehozása szerepjátékkal: mindennapi kommunikációs 

szituációk különféle helyzetekben történő gyakorlása (kapcsolatfelvétel, kérdés, kérés, 

beszélgetés).   

A kommunikációs helyzet tér-, időviszonyai és a résztvevői szerepek (kontextus), valamint a 

beszédpartner közlésének, viselkedésnek megfigyelése, értelmezése.  

A kommunikáció teljes folyamatának megfigyelése, a következtetések nyomán 

alaptényezőinek megnevezése egy-egy példa elemzésével. (A kommunikáció modelljének és 

elemeinek megfigyelése).  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Beszédhelyzet, arcjáték, gesztus, testtartás, távolság, külső, kommunikációs 

folyamat, tényező (adó, vevő, csatorna, kód, üzenet, kapcsolat).   
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Tematikai egység  Olvasás, az írott szöveg megértése  
Órakeret 

E: 8 óra  

Előzetes tudás  
A szöveg információinak és gondolatainak az életkor szerint elvárható 

értelmezése és értékelése.  

A tantárgyhoz  

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési  

feladatok 

Az olvasási technika fejlesztése különféle folyamatos és nem 

folyamatos szövegeken, többféle szövegértési eljárással. A 

szöveghez tartozó kép és a szöveg közötti összefüggés felismertetése, 

egyszerűbb ábrák, grafikonok értelmeztetése.  

Az olvasási, a szövegértési hibák felismerésének fejlesztése és a 

megfelelő javítási stratégia megismertetése, alkalmazásának 

elősegítése.  A számítógépes szövegek olvasási sajátosságainak 

felismertetése.  A webes felületek nem lineáris szövegei olvasási 

sajátosságainak felismertetése, a nehézségek tudatosítása.   

A  tömegkommunikációs  szövegekben  rejlő  manipulációk  

felismerési képességének fejlesztése. (Médiatudatosság.)  

Ismeretek/fejlesztésikövetelmények  

Különféle szövegek néma és a szöveg üzenetének megfelelő, hangos olvasása.   

Olvasási, szövegértési stratégiák alkalmazása, gyakorlása és bővítése különböző témájú és 

típusú nyomtatott és elektronikus szövegeken. Az ismert szöveg-feldolgozási stratégiák 

(átfutás, jóslás, előzetes tudás aktiválása stb.) alkalmazása, illetve újabb stratégiákkal való 

bővítése (szintézis, szelektív olvasás).   

Tájékozódás, információkeresés (betűrend, tartalomjegyzék, utalók használatával) a különféle 

dokumentumtípusokban (könyv, folyóirat, online dokumentum), a korosztálynak szóló 

kézikönyvekben (szótár, lexikon), ismeretterjesztő forrásokban. A szövegértés folyamatának 

megfigyelése, a szöveg megértésének követése.   

A hibás olvasási, szövegértési technika felismerése, a megfelelő javító stratégia megtalálása és 

alkalmazása.  

Az információhordozók kommunikációs funkcióinak és az olvasott szövegek tipológiai és 

műfaji különbségének megfigyelése, a szöveg mondanivalójának saját szavakkal történő  

megfogalmazása. A szöveg szereplőinek bemutatása. A szöveg és a kép összefüggéseinek 

feltárása, értelmezése.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Üzenet, szövegkép, betűrend, tartalomjegyzék, grafikon, diagram, 

infografika, szócikk, szótár, lexikon.  

 

 

Tematikai egység  Írás, fogalmazás  
Órakeret 

E: 8 óra  

Előzetes tudás  

Megfelelő, kialakult egyéni írástechnika alkalmazása, az érzelmek 

hiteles kifejezésének képesége, udvariassági fomulák ismerete, 

alkalmazása. A tanult fogalmazási műfajokban való jártasság, 

szövegalkotás.  
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A tantárgyhoz  

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési  

feladatok 

Az írástechnika tempójának, esztétikai megjelenésének fejlesztése, 

javítása. Az önálló és a tanári segítséggel történő anyaggyűjtés 

módjainak megismerése, fejlesztése.   

Az ismert fogalmazási műfajokban történő változatos, kreatív 

szövegalkotás támogatása. Digitális kompetencia fejlesztése: néhány 

internetes szövegtípus formai és tartalmi jellemzőinek megfigyelése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

A szövegalkotás műveleteinek ismerete: anyaggyűjtés, címválasztás, a lényeges gondolatok 

kiválasztása, elrendezése, az időrend, a szöveg tagolása bekezdésekre.  

A kialakult egyéni írástechnika további fejlesztése. Törekvés az esztétikus, olvasható 

kézírásra.   

Az írás folyamatának megtapasztalása, folytonos ön- és társkorrekció.   

Anyaggyűjtés különféle nyomtatott és elektronikus forrásokból az írott mű elkészítéséhez.  A 

vázlatkészítés szabályainak, fajtáinak megismerése; gyakorlatok a vázlat kifejtéséhez, 

kiegészítéséhez.  

Néhány internetes szövegtípus formai és tartalmi jellemzőinek megfigyelése.   

Az írott és nyomtatott szöveg formájának üzenete.  

Az írásmű üzenetének, céljának, befogadójának megfelelő szókincs használata.  

Személyes élmények megfogalmazása különböző szövegtípusokban: mese, elbeszélés, leírás, 

jellemzés, levél.   

 

Szövegalkotás az internetes műfajokban: pl. e-mail, komment.  

Az írás nem nyelvi jeleinek (betűforma, betűnagyság, sorköz, margó, távolság, színek, 

kiemelések stb.), a szöveg képének az írott üzeneten túli jelentése.   

A kézzel írt és a számítógépes szövegek különbözőségei, hasonlóságai.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Anyaggyűjtés, vázlat, elbeszélés, leírás, jellemzés, levél, e-mail, SMS, 
chat, emotikon.  

Nem nyelvi jel (sorköz, betű, margó stb.).  

 

 

Tematikai egység  Helyesírás  
Órakeret 

E: 8 óra+4 

Előzetes tudás  
A tanult főbb helyesírási szabályok felismerése, alkalmazása a 

szövegalkotásban, az írásbeli munkákban.   

A tantárgyhoz  

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési  

A leggyakrabban előforduló, a helyesírási alapelvekre épülő 

helyesírási szabályok megismertetése, tudatosítása, azok fokozatos  
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feladatok önálló alkalmazásának fejlesztése az írott kommunikációban. A 

szófajokhoz kapcsolódó legalapvetőbb és leggyakoribb helyesírási 

szabályok, normák megismertetése.   

A helyzetnek megfelelő, pontos helyesírás iránti igény kialakítása, a 

helyesírást segítő segédeszközök (helyesírási szabályzat, szótár stb.) 

önálló használatának kialakítása.  

A magyar helyesírás alapelveinek ismeretében az írott magyar nyelvi 

norma tudatosítása. Helyesírási gyakorlatok tollbamondással.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

A Magyar helyesírási szótár és internetes szótárak használata tanári segítséggel.  

Az alapvető helyesírási szabályok (kiejtés elve, szóelemzés eleve, hagyomány elve, 

egyszerűsítés elve) megismerése főleg a hangtani és szófajtani ismeretek elsajátításához 

kapcsolódóan.   

A tulajdonnév értelem-tükröztető helyesírási alapjainak megismerése.  

A megismert helyesírási esetek felismerése és tudatos alkalmazása az írott szöveg megértése és 
szövegalkotási folyamatában; önkontroll és szövegjavítás fokozatos önállósággal.  

Hibajavítási gyakorlatok segédeszközök használatával.  

Törekvés a mindennapi írásbeli alkotásokban az igényes helyesírásra.   

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Ábécé, helyesírási alapelv (kiejtés elve, szóelemzés elve, hagyomány elve, 

egyszerűsítés elve), elválasztás.  

 

 

Tematikai egység  A szavak szerkezete és jelentése  
Órakeret 

E: 12 óra  

Előzetes tudás  

Az azonos alakú, többjelentésű és a rokon értelmű szavak megfelelő 

alkalmazása a beszélt és írott szövegalkotásban; közmondások, 

szólások jelentésének értelmezése, eredeti funkciójuk ismerete.  

A tantárgyhoz  

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési  

feladatok 

A szavak szerkezetének megfigyeltetése, a főbb szóelemek 

funkcióinak tapasztalati úton történő fölfedeztetése.   

A magyar nyelv szinonima-gazdagságának, a szójelentések 

rétegzettségének, sokszínű kifejezőképességének fölfedeztetése. 

Szókincsbővítés, annak megtapasztalása, hogy ugyanazt a tartalmat 

többféle szerkezettel, más-más szavakkal is ki lehet fejezni.   

Néhány, mindennapi metafora jelentésszerkezetének játékos 

feladatokon keresztül történő megfigyeltetése. A magyar és valamely 

tanult, ismert idegen nyelv szerkezete közötti hasonlóságok és 

különbözőségek fölfedeztetése.   

Ismeretek/fejlesztési követelmények  
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A szavak szerkezete: szó, szótő, toldalékok: képző, jel, rag.  

Az ige és a főnév szemantikája.   

Hangalak és jelentés kapcsolata a szavakban. A szavak jelentése és hangalakja közötti 

összefüggés megfigyelése.   

Az állandósult szókapcsolatok, szólások, közmondások jelentésének, szerkezetének, használati 

körének megfigyelése.  

A leggyakoribb mindennapi metaforák jelentésszerkezetének megfigyelése a beszélt és írott 

szövegekben játékos gyakorlatokkal.  

Egynyelvű szótárak használata, könyvtári kutatás, szójelentések csoportos és önálló feltárása.  

 

Kulcsfogalmak/ 

Szótő, toldalék, képző, jel, rag; egyjelentésű szó, többjelentésű szó, rokon- 

és ellentétes jelentés; hangutánzó szó, hangulatfestő szó, állandósult  

fogalmak  szókapcsolat, közmondás, szólás; beszélt nyelvi metafora.  

 

 

Tematikaiegység  A nyelv szerkezete  

Órakeret  

E: 14 

óra+4 

Előzetes tudás  

A tanult szófajok felismerése és megnevezése szójelentés alapján 

toldalékos formában, mondatban és szövegben, megfelelő 

használatuk írott és beszélt szövegben.   

A tantárgyhoz  

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési  

feladatok 

Nyelvi tudatosság növelése figyelemfejlesztéssel: a magyar nyelv 

szerkezetének megfigyeltetése; a hangok, a szóelemek és a szavak 

szintjének részletesebb vizsgálata. A magyar nyelv sajátosságának 

tudatosítása (pl. hangrend és illeszkedés, agglutináló nyelvtípus).  

A  kiejtés  és  az  írás  összefüggése 

 szabályszerűségeinek megismertetése.  

Elemző képesség fejlesztése: a szófaji csoportok jellemző alaktani 

viselkedésének megfigyeltetése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  
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A magyar hangrendszer jellemezőinek tapasztalati úton történő megismerése. A hangok, a 

szóelemek és a szavak szintjének részletesebb vizsgálata.  

A beszédhangok hasonlóságainak és különbségeinek felfedezése, a képzési módok 

megfigyelése.  

A magyar hangok rendszere és főbb képzési jellemzőik:  

magánhangzók, mássalhangzók; magánhangzók: 

magas, mély; rövid, hosszú; mássalhangzók: zöngés, 

zöngétlen.  

Néhány, a magyar nyelvre jellemző hangkapcsolódási szabályszerűség: megfigyelésük a 

kiejtésben, a beszédben és az írásban. A hangok kapcsolódási szabályszerűségei: hangrend, 

illeszkedés,  teljes  és  részleges  hasonulás,  kiesés,  összeolvadás,  rövidülés. 

 A mássalhangzótörvények gyakorlása.  

A saját nyelvváltozatból ismert hangok eltérései a standard változattól.  

A szavak egy lehetséges osztályának, a szófajok legjellemzőbb csoportjainak áttekintése, 

szövegbeli és kommunikációs szerepük megfigyelése, alkalmazásuk a kommunikációban. A 

szófaji csoportok jellemző alaktani viselkedésének megfigyelése, főbb jellemzőinek 

megnevezése.  

Az alapszófajok típusai, szerkezetük, szerepük a szövegalkotásban.   

Az ige szerkezete, az igekötők szerepe az ige folyamatosságának, irányultságának 

kifejezésében. Az igeidők, igemódok, szám, személy, ragozás felismerése.  

A főnevek kategóriái, a tulajdonnevek néhány tipikus fajtája, szerkezete. A tulajdonnevek 

helyesírásának gyakorlása.  

A névmások szövegszervező szerepének megfigyelése, alkalmazása a szövegalkotásban.  A 

tanult alapszófajok leggyakoribb képzőinek megismerése, szóalkotási gyakorlatok.  

A szófajok gyakorlása.  

A magyar nyelv szerkezetének összehasonlítása a tanult idegen nyelv hangtani, szótani 

szerkezetével.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Magánhangzó, mássalhangzó; hangrend, illeszkedés, teljes hasonulás, 

részleges hasonulás, kiesés, összeolvadás, rövidülés; alapszófaj (ige, főnév, 

melléknév, számnév, határozószó, névmás, igenév).  

 

 

Irodalom  

 

Tematikai egység  

Népköltészet, népdalok, népmesék – kortárs 

dalszövegek  
Órakeret 

E: 10 óra 

Előzetes tudás  

Néhány klasszikus népmese és műmese történetének és alakjainak 
ismerete, néhány népdal szövegének és dallamának ismerete.  

Kortárs könnyűzenei (irodalmi igényű) szövegek.  
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A tantárgyhoz  

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési  

feladatok 

Az irodalom és a művészetek mint érték és élményforrás felfedezése. 

Az irodalom fogalmának összekapcsolása a hétköznapokban már 

megismert határterületi műfajokkal (krimi, képregény, sci-fi, 

dalszövegek). A fikció és valóság megkülönböztetése, a fikció mint 

irodalmi eszköz. Mesék történetének, jellemző motívumainak, nyelvi 

fordulatainak, típusainak azonosítása, értelmezése. A magyar 

népmesekincs felfedeztetése – az életkor figyelembevételével. A 

mese mint élményfeldolgozó kulturális eljárás eszközén keresztül a 

„megküzdés”, a konfliktusok kezelése, a társas kapcsolatokra való 

nyitottság és más erkölcsi értékek, valamint a hozzájuk kapcsolódó 

magatartásminták felfedeztetése.  

A népdalszövegek néhány jellegzetes, visszatérő motívuma 

felismerésének segítése – a popdalok szövegeinek szerkezeti 

hasonlósága. A magyar népdalkincs felfedeztetése által a nemzeti 

identitás erősítése. A népdal közösségi szerepének tudatosítása. A 

lírai művekben kifejeződő élmény befogadásának előkészítése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Három-négy magyar népmese, művek a népköltészetből, néhány műmese a világirodalomból 

és a magyar irodalomból, beleértve a kortárs mesét is (Lázár Ervin, Tandori Dezső, Csukás 

István). Különféle mesetípusok, pl. állatmesék, tündérmesék, varázsmesék, tréfás mesék. 

Tipikus férfi- és nőalakok és jellemző tulajdonságaik a népmesékben. A mesék műfaji 

sajátosságai. Magyar mesehősök.  

Népdalok jellemzői. Népdalok kortárs zenei feldolgozása (pl. Csík Zenekar). Népzene, 

világzene. Megzenésített versek.    

Kortárs dalszövegek jellemzői (pl. Republic, Quimby). A beszélő szándékának esetleges 

hasonlóságai.  

A mesék csoportosítása, tipizálása, a mesetípusokhoz példaszövegek rendelése.   

Különbségtétel a népmese és a műmese között.   

Különbségtétel mese és valóság között.   

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Népdal, népmese, műmese, folklór, dalszöveg.  

 

 

Tematikai egység  Monda, rege, ballada  
Órakeret 

E: 10 óra  

Előzetes tudás  A régióhoz kötődő eredetmondák.    

A tantárgyhoz  

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési  

feladatok 

A mondák, regék, balladák megismerése révén a nemzeti 

hagyományok, nemzeti kultúra és öntudat, hazaszeretet fogalmainak 

megértése, fejlesztése. Annak belátása, hogy e műfajok alkalmasak 

arra, hogy a nemzetek megfogalmazzák önmaguk számára 

hagyományaik egy-egy részletét.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  
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Két-három magyar történeti monda, köztük népmonda, egy népballada és műballadaként A 

walesi bárdok és még egy Arany-ballada. Vörösmarty Mihály: Szép Ilonka, Arany János: Rege 

a csodaszarvasról.  

Válogatás a görög, a római és a magyar mondavilágból (pl. Daidalosz és Ikarosz; Mucius 

Scaevola, Horatius Cocles; A fehér ló mondája, Lehel kürtje, Mátyás királyról és Kinizsi Pálról 

szóló mondák). A mesék és mondák realitásának, fantasztikumának, cselekményalakításának, 

helyszíneinek, szereplőinek összevetése a hatás és az elbeszélésmód szempontjából.  

A mondákban szereplő, hasonló motívumok megfigyelése és összevetése.  

Az érvek csoportosítása és szembeállítása.   

A témával adekvát területekről indokok, magyarázatok, bizonyítékok keresése.  

Arany János egy balladájának és egy népballada részletének szöveghű felidézése.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Monda, rege, ballada, hagyomány, nemzeti hagyomány, nemzeti kultúra, 

hazaszeretet.  

 

 

Tematikai egység  Petőfi Sándor: János vitéz 

Órakeret  

E: 15 

óra+6 

Előzetes tudás  

Mesék; mesehős, kaland. Cselekmény, helyszínek, elbeszélés, 

párbeszéd, leírás. Verses epikai művek, verselés, rímelés. Petőfi 

néhány lírai alkotása (köztük: Anyám tyúkja, Füstbe ment terv, 

Nemzeti dal).   

A tantárgyhoz  

(műveltségterülethez) 

kapcsolható  

fejlesztési feladatok  

A János vitéz olvasása, részletes feldolgozása folyamatában a tanuló 

felismer epikai jellemzőket, adott szempontokból elemzi és minősíti a 

művet (pl. tér, idő, cselekmény, szereplő, elbeszélő). Megismeri, 

megérti és képes jellemezni a szereplőket; együttműködik a mű 

poétikai, nyelvi sajátosságainak feltárásában. Szóbeli és írásbeli 

fogalmazási képessége különböző közlésformájú önálló gyakorlatok 

révén fejlődik. Képessé válik élménye, véleménye megosztására, 

magatartásformák megítélésére, azonosulásra erkölcsi értékekkel (pl. 

hűség, bátorság); memoriterek előadására.   

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A János vitéz cselekménye, szerkezete.   

A mű mesei elemei (cselekmény, hősök) – népies elbeszélő költemény/verses mese.   

Kukorica Jancsi útja, tettei, választásai (értelmezés, jellemzés).   

Gyakorlatok a János vitéz cselekménye, helyszínei, szereplői témaköréből.  

A megjelenítés eszközei (az egységenkénti feldolgozás során néhány poétikai eszköz 

megismerése: képek, pl. hasonlat, megszemélyesítés, metafora; alakzatok, pl. ellentét, 

párhuzam, felsorolás, megszólítás, felkiáltás, kérdés).  

Verselési elemzések, ritmizálási gyakorlatok.  

A jellemek elemzése, az önismeret fejlesztése. Beszélgetések során annak belátása, hogy a  
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János vitézzel megesett és mesébe ágyazott történetelemek hogyan jelentkeznek a hétköznapi 

életben (kiállás a szerelemért, ellenállás a csábításnak, hűség, megbízhatóság, becsület, erkölcsi 

döntések).  

A tanuló megismeri az epikai műnem jellegét (tér, idő, cselekmény, szereplő, elbeszélő),  

jellemzi a mű szereplőit, megismeri a kapcsolódó elméleti fogalmakat (pl. verses epika; 

elbeszélő költemény), megkezdi az ismerkedést a poétikai eszközökkel – a szóképek, alakzatok 

felismerése, megnevezése ettől kezdve folyamatos feladat; képes önálló szövegalkotási 

feladatok megoldására (különféle közlésformák; nézőpontváltás stb.); képes saját 

véleményének megfogalmazására; képes memoriterek előadására (szövegrészletek a műből). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Epika, elbeszélő költemény; hasonlat, megszemélyesítés, metafora, 

ellentét, párhuzam; ütemhangsúlyos verselés, verssor, ütem, felező 

tizenkettes sorfajta, páros rím.   

 

 

Tematikai egység  Arany János: Toldi 

Órakeret  

E: 15 

óra+8 

Előzetes tudás  Elbeszélés, elbeszélő költemény.  

A tantárgyhoz  

(műveltségterülethez) 

kapcsolható  

fejlesztési feladatok 

Az erkölcsi érzék és ítélőképesség fejlesztése a mű által fölvetett 

kérdések megvitatásával (pl. bűn-bűnhődés-elégtétel, megküzdés a 

nehézségekkel, hősiesség, bátorság, becsület). A szövegközeli 

olvasás, a szövegértelmező, műértelmező képesség fejlesztése (tér- és 

időviszonyok, cselekmény, a szereplők kapcsolatai; magatartások 

értelmezése; lélekábrázolás). A szókincs és az esztétikai érzék 

fejlesztése.   

Ismeretek/fejlesztési követelmények  
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Emberi kapcsolatok, konfliktusok, lélekábrázolás a Toldiban.   

Toldi Miklós helyzete, tettei, magatartása (értelmezés, jellemzés); kapcsolatai, konfliktusai 

(elemzés).   

Arany lélekábrázolása (családi kapcsolatok; bűn és megtisztulás).   

A történetmondás eszközei – szerkezeti, előadásmódbeli, nyelvi sajátosságok. 

Gyakorlatok a tartalom köréből.  

A már tanult fogalmak alkalmazása és jelentésük értelmezése (ütemhangsúlyos verselés, 

bonyodalom stb.).   

Gyakorlatok a szerkezeti részekről.  

A Toldi-család viszonyairól beszélgetve saját dilemmák megfogalmazása. 

Emberi élethelyzetek felidézése és elemzése a Toldi jelenetei kapcsán, pl. társadalmi 

különbségek („Hé, paraszt…”), kiszakadás a családból (Miklós eltávozik), hit és hitetlenség 

(23 24. ének), képmutatás (György a király előtt) stb.  

A történetben megragadható téma, tematika, motívum megnevezése, fogalmi körülírása. A 

műben tematizált és fogalmilag megragadott életkérdés, dilemma, helyzet összevetése 

mindennapi tapasztalatokkal, más emberekre vonatkozó megfigyelésekkel.  

A beszélő és az elbeszélő szerepének elkülönítése.   

A cselekmény kisebb-nagyobb részeiről, illetve egészéről áttekintő összefoglalás, a jelenetek 

fontosságának,  jelentőségük  mibenlétének  megvilágítása  szóbeli  és 

 írásbeli megfogalmazásokban; a szereplők megnevezése, megfigyelése, jellemzése.  

A Toldi meghatározott részletének szöveghű felidézése.   

Hangos olvasási gyakorlatok.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Mottó, beszélő, elbeszélő, próbatétel, előhang, expozíció, kaland, allegória, 

epizód, késleltetés, körülírás, páros rím, hangsúly, tiszta rím és asszonánc, 

felező tizenkettes.  

 

 

Tematikai egység  Gárdonyi Géza: Egri csillagok 
Órakeret 

E: 15 óra  

Előzetes tudás  

Korábban olvasott regények, ifjúsági regények.   

Epikus művek jellemzői: szerkezet, idő, helyszín, cselekmény, 

fordulat, szereplők; magatartásformák értékelése; vélemény 

megosztása.  

A tantárgyhoz  

(műveltségterülethez) 

kapcsolható  

fejlesztési feladatok 

Alapvető erkölcsi értékekkel való azonosulás (szerelem, hazaszeretet, 

hűség, helytállás), az emberi magatartások megítélése és értékelése. A 

házi olvasmányok korábban megismert megközelítési lehetőségeinek 

felidézése, alkalmazása. Felkészítés a mű sok szempontú 

befogadására, értelmezésére; az olvasottak önálló dokumentálására 
(pl. motívumok azonosítása, jegyzetelés, vázlat).  

Kreativitás fejlesztése szövegalkotási gyakorlatokkal.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  
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Tér- és időviszonyok (cselekményidő/külső, történelmi idő), cselekmény, szerkezet; a szereplők 

csoportjai, kapcsolataik; konfliktusok.  

Elbeszélői nézőpont, jellemábrázolás, ábrázolásmód.  

Bornemissza Gergely életútja.  

A mű fontos témái (történelem, hősiesség, barátság, szerelem, árulás stb.) és motívumai (pl. 

hold, csillag, gyűrű).   

A Gárdonyi-mű és más történelmi regények hőseinek párhuzamos jellemzése és 

szembeállítása.   

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Történelmi regény, ifjúsági regény, kalandregény; téma, motívum, jellem, 

jellemvonás, jellemzés.   

 

 

Tematikai egység  Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 
Órakeret 

E: 15 óra  

Előzetes tudás  

Korábban  olvasott  gyermekregények,  meseregények, 

 ifjúsági regények.   

Epikus művek jellemzői: szerkezet, idő, helyszín, cselekmény, 

fordulat, szereplők; magatartásformák értékelése; vélemény 

megosztása.  

A tantárgyhoz  

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési  

feladatok 

A gyermekkori konfliktusok átélése, azonosulás a vállalható erkölcsi 

értékekkel. Az elmélyült olvasás, a hatékony, önálló 

szövegfeldolgozás támogatása, felkészülés A Pál utcai fiúk sok 

szempontú megközelítésére. A szóbeli és írásbeli szövegalkotási 

képesség továbbfejlesztése feladatok megoldásával, pl. jellemzés, 

levél, elbeszélés, jellemzés nézőpontváltással, kreatív írás.   

Dramatikus játék előadása.   

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk – sok szempontú megközelítés.  

Tér- és időviszonyok (cselekményidő/külső, történelmi idő), cselekmény, szerkezet, 

szereplők/jellemek, kapcsolatok, konfliktusok. Elbeszélői nézőpont.  

A mű fontos témái (pl. barátság, közösség, önfeláldozás, gyerekek-felnőttek, hűség-árulás).  

A beilleszkedés és a csoportba tartozás nehézségei.  

Próbatétel – kalandok, hősök, hősies magatartásformák (összevetés a Gárdonyi-regény  

alakjaival.)  

Szövegalkotási feladatok megoldása (szóban/írásban), pl. jellemzés, levél, elbeszélés, 

jellemzés nézőpontváltással, kreatív írás.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Ifjúságiregény, cselekmény, tér- és időviszonyok, szerkezet, konfliktus, 

elbeszélői nézőpont, karakter, jellem, személyiség.  

 

 

Tematikai egység  

A szűkebb természeti környezet, a családi 

kapcsolatok és a teremtés, eredet, hagyomány  

motívuma  

Órakeret 

E: 15 óra 
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Előzetes tudás  
Családdal, tájjal, természettel, szülőfölddel kapcsolatos tanult 

irodalmi művek.  

A tantárgyhoz  

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési  

feladatok 

A saját és más kultúrák megértésének fejlesztése. A hagyomány 

fogalmának megértése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Petőfi Sándor Az Alföld, A Tisza című versei, valamint  néhány családi témájú verse; Arany  

János: Családi kör; Juhász Gyula: Este az Alföldön; Tóth Árpád: Körúti hajnal, Radnóti Miklós: 

Nem tudhatom…  című művek megismerése, értelmezése, a művekben előforduló költői 

eszközök megismerése. Ezen túl több más, a témához kapcsolódó – különböző korokból 

származó – mű, beleértve a régióhoz, a lakóhelyhez kötődő irodalmi emlékeket is. A választott 

tárgyhoz kapcsolódó fogalmi ismeretek.  

A mitológiai és bibliai történetektől (pl. Daidalosz és Ikarosz; Gilgames és Enkidu; Jákob és 

Ézsau) a kortárs irodalomig, magyar és világirodalmi szemelvényekkel.  

Kisepikai (pl. Kosztolányi, Karinthy művei) és nagyepikai (teljes művek és részletek, pl. Mark 

Twain, Jules Verne), valamint lírai alkotásokban található motívumok.  

A tematikába tartozó néhány jellegzetes motívum megkeresése, kigyűjtése, azonosítása, ezek 

előfordulásainak ismételt összevetése.   

Egy-egy motívum ismétlődéséről, variálódásáról egyre önállóbb vázlatkészítés, és saját vázlat 

alapján felkészülés.  

A beszélgetésekben vélemény megfogalmazása saját szavakkal a témába tartozó emberi hitek, 

kötődések jelentőségéről. Törekvés a toleráns fogalmazásra és a civilizált érvelésre a 

vitapartnerekkel szemben.  

A nemzedékek együttélésének motívumai kapcsán részvétel a családi élettel kapcsolatos 

beszélgetésekben (családi kapcsolatok, szerepek, munkamegosztás).   

Petőfi: Az Alföld és Nemzeti dal című műveinek szöveghű felidézése.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Mítosz, életkép, idill, tájleírás, hagyomány, irodalmi emlékhely, útleírás, 

téma, motívum, tájleíró költemény, Biblia, mitológiai történet.  

 

 

Tematikai egység  Képek és formák a költészetben  
Órakeret 

E: 15 óra 

Előzetes tudás  Különféle műfajú lírai művek korábbi olvasmányokból.  

A tantárgyhoz  A lírai formanyelv sokféleségének megismerése, képiség, zeneiség,  

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési  

feladatok 

szerkezet eszközeinek felismerése. Lírai alkotások elemzése, 

érzelmek árnyalt kifejezése, az empátia fejlesztése.   

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Fen
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Lírai alkotások elemzése különböző korokból, beleértve a régi magyar irodalmat, nevezetesen 

Csokonai: A Reményhez, Janus Pannonius: Pannónia dicsérete, továbbá néhány lírai mű más 

korokból (például: Balassi Bálint lírai művei).   

Szemelvények a 20–21. század magyar költészetéből is (a kortársak közül például Lackfi János, 

Kukorelly Endre, Karafiáth Orsolya, Varró Dániel).  Értő és élményszerű olvasás.  

A lírai formanyelv sokféleségének bemutatása példákon keresztül, írásbeli és szóbeli 

ismertetésekben pedig egyre gyakorlottabb rámutatás a képiség, a zeneiség, a szerkezet 

változataira, eltéréseire és hasonlóságaira.   

Az irodalmi művekben megjelenített érzelmek, motívumok visszaadása mind többször saját 

szavakkal, mégis szakszerűen használva a kulcsfogalmakat. A művek megismerése, megértése 

során különböző olvasási stratégiák alkalmazása.  

Kulcsfogalmak/f 

ogalmak  

Kompozíció, refrén, rímtípus, költői öntudat, tartalom, forma.  

 

 

Tematikai egység  
Az irodalmi művek szóbeli és írásbeli 

szövegműfajainak jellemzői  

Órakeret 

E: 10 óra 

Előzetes tudás  Elbeszélés, elbeszélő szerkezet.  

A tantárgyhoz  

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési  

feladatok 

A különböző szövegműfajok jellemzőinek elkülönítése. A különféle 

szóbeli és írásbeli megnyilatkozásokban főbb típusaik alkalmazása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Az 5–6. évfolyamon megismert, különböző műnemű művek feldolgozása kapcsán: a jellemzés 

tartalmi és formai követelményei, az elbeszélés, a leírás sajátosságai, az egyszerűbb dialogikus 

formák, dramatikus népszokások tipikus jegyei. Műnemek, főbb műfajok.  A tematikai 

egységben szereplő szövegműfajok megkülönböztetése, és ilyenek alkotása is.   

A különféle irodalmi művekben olvasottak önálló reprodukálása elbeszélésben, leírásban, 

jellemzésben.   

A szövegműfajok különbségeinek érzékelése, és megnyilatkozásokban számadás ezekről a 

különbségekről.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Műnem, líra, epika, dráma, elbeszélés, leírás, párbeszéd, jellemzés.  

 

 

Tematikai egység   Fogalomhasználat  
Órakeret 

E: 10 óra  

Előzetes tudás  
Definiált fogalomhasználat nélküli tapasztalatok (nem tudatos 

fogalomhasználat).   

A tantárgyhoz  

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési  

Az 5–6. évfolyam tematikai egységeihez kapcsolódva fogalmak 

megértése és aktív használata a különböző művekről való szóbeli és 

írásos megnyilatkozásokban. Az absztrakciós képesség, a fogalmi  
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feladatok gondolkodás fejlesztése. (A jelzett órakeret arányosan elosztható az 

egyes tematikai egységek között.)  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Elbeszélő és lírai művek, amelyekkel kapcsolatban a fogalmak felmerülnek.  

Igényes és az értelmezést segítő fogalomhasználat.  

A művekről beszélve, beszélgetve a fogalmak értő használata.   

A fogalomhasználatot segítő szótár- és lexikonhasználat.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Dal, mese, ritmus, rím, ütem, ütemhangsúlyos verselés, zeneiség; 

cselekmény, helyszín, ismétlés, fokozás, párhuzam, ellentét; felező 

tizenkettes; hasonlat, megszemélyesítés, metafora; elbeszélés, regény; 

epikai mű szerkezete (kiindulási pont, bonyodalom, tetőpont, megoldás, 

szereplő, mellékszereplő, főhős); allegória, időmértékes verselés, versláb; 

konfliktus, epizód, motívum, történetmondás; nézőpont, cselekményszál; 

alliteráció, metonímia; rímelhelyezkedés, jelentés (szó szerinti és 

metaforikus).  
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A fejlesztés várt 

eredményei akét 

évfolyamos 

ciklus végén   

A tanuló törekszik gondolatait érthetően, a helyzetnek megfelelően 

megfogalmazni, adekvátan alkalmazni a beszédet kísérő nem nyelvi jeleket. 

Képes rövidebb szóbeli üzenetek, rövidebb hallott történetek megértésére, 

összefoglalására, továbbadására.   

Ismeri és alkalmazni tudja a legalapvetőbb anyaggyűjtési, vázlatkészítési 

módokat. Képes önállóan a tanult hagyományos és internetes műfajokban 

(elbeszélés, leírás, jellemzés, levél, SMS, e-mail stb.) szöveget alkotni. 

Törekszik az igényes, pontos és helyes fogalmazásra, írásra.   

Az írott és elektronikus felületen megjelenő olvasott szövegek átfogó 

megértése, a szövegből az információk visszakeresése mellett képes újabb 

és újabb szövegértési stratégiákat megismerni, azokat alkalmazni. Képes 

önálló feladatvégzésre az információgyűjtés és ismeretszerzés 

módszereinek alkalmazásával (kézikönyvek és korosztálynak szóló 

ismeretterjesztő források).  

Felismeri a szövegértés folyamatát, annak megfigyelésével képes saját 

módszerét fejleszteni, hibás olvasási szokásaira megfelelő javító stratégiát 

találni, és azt alkalmazni.   

A tanuló ismeri a tanult alapszófajok (ige, főnév, melléknév, számnév, 

határozószó, igenevek, névmások), valamint az igekötők általános 

jellemzőit, alaki sajátosságait, a hozzájuk kapcsolódó főbb helyesírási 

szabályokat, amelyeket az írott munkáiban igyekszik alkalmazni is.  

A megismert új szavakat, közmondásokat, szólásokat próbálja aktív 

szókincsében is alkalmazni.  

A tanuló meg tud nevezni három mesetípust példákkal, és fel tud idézni 

címe vagy részlete említésével három népdalt. Különbséget tud tenni a 

népmese és a műmese között. Meg tudja fogalmazni, mi a különbség a mese 

és a monda között. El tudja különíteni a ritmikus szöveget a prózától. 

Felismeri a hexameteres szövegről, hogy az időmértékes, a felező 

tizenkettesről, hogy az ütemhangsúlyos. Fel tud sorolni három-négy művet 

Petőfitől és Aranytól, képes egyszerűbb összehasonlítást megfogalmazni 

János vitéz és Toldi Miklós alakjáról. Képes értelmezni A walesi bárdokban 

rejlő üzenetet, és meg tudja világítani öt-hat mondatban az Egri csillagok 

történelmi hátterét. El tudja különíteni az egyszerűbb  
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 versekben és prózai szövegekben a nagyobb szerkezeti egységeket. Össze 

tudja foglalni néhány hosszabb mű cselekményét (János vitéz, Toldi, A Pál 

utcai fiúk, Egri csillagok), meg tudja különböztetni, melyik közülük a 

regény és melyik az elbeszélő költemény. Értelmesen és pontosan, tisztán, 

tagoltan, megfelelő ritmusban tud felolvasni szövegeket. Részt tud venni 

számára ismert témájú vitában, és képes érveket alkotni. Ismert és könnyen 

érthető történetben párosítani tudja annak egyes szakaszait a konfliktus, 

bonyodalom, tetőpont fogalmával. Képes az általa jól ismert történetek 

szereplőit jellemezni, kapcsolatrendszerüket feltárni. Képes néhány példa 

közül kiválasztani az egyszerűbb metaforákat és metonímiákat. Képes 

egyszerűbb meghatározást adni a következő fogalmakról: líra, epika, 

epizód, megszemélyesítés, ballada, dal, rím, ritmus, mítosz, motívum, 

konfliktus. Képes művek, műrészletek szöveghű felidézésére.  

Az olvasott és megtárgyalt irodalmi művek nyomán képes azonosítani 

erkölcsi értékeket és álláspontokat, képes megfogalmazni saját erkölcsi 

ítéleteit.  

 

 

7–8. évfolyam  

 

A 7–8. évfolyamon – a változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben – a 

már megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése (azaz megerősítése, bővítése, finomítása, 

hatékonyságuk, változékonyságuk növelése) történik. Az információ felismerése (azonosítása), 

visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje szintén nagy jelentőséget 

kap, mint pl. a digitális tartalomalkotás és -megosztás, továbbá kommunikációs együttműködés 

az interneten keresztül. Fontos feladat a nyelvről tanult ismeretek mélyítése, a nyelv 

szerkezetének, változó egységeinek megfigyelése mondat- és szövegépítő eljárásokkal. Az 

olvasás és írás, a szövegértés és szövegalkotás ekkorra már több a tanulók számára, mint 

technikai gyakorlat vagy egyszerű kódoló-dekódoló eljárás.  

Érteniük kell, hogy az irodalom olyan üzenet, amelyet elődeink és a rendkívüli 

képességekkel megáldott művészek örökítettek ránk, s amely üzenetnek a megfejtése és 

életünkbe építése a mi dolgunk. Ennek megfelelően 7 8. évfolyamon számos képességszintet 

el kell érni: a 7 8. évfolyamon a tanuló beszédében már nemcsak megfelelően artikulál, hanem 

kiejtésével közlő szándékát is jól tükrözi, továbbá a mondat- és szövegfonetikai eszközöket is 

megfelelően alkalmazza. Már nemcsak összefoglalni tudja az olvasottakat, hanem érvelni is 

képes, és a beszédtárssal empatikusan együtt tud működni. Nemcsak a beszédhelyzethez 

alkalmazkodik, hanem különféle kommunikációs technikákat is képes alkalmazni. Tanulási 

képesség szempontjából már nemcsak használni képes a vázlatot, hanem ő maga is képes az 

önálló vázlatkészítés különféle eljárásaira. Szövegértés szempontjából már nemcsak 

értelmezésre, hanem formai-stilisztikai elemzésre is képes, továbbá képes a zenei és ritmikai 

eszközök típusainak azonosítására. Irodalomismeret szempontjából már nemcsak a lírai és az 

elbeszélő szerkezetek kulcsfogalmait ismeri, hanem érti a formai jegyek jelentésteremtő 

szerepét is, továbbá megismerkedik a drámával, a befogadó, a hatás, a beszédhelyzet 

foghalmával, a jellemzés módjaival és a tantervben előírt további fogalmakkal.   

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 

Erkölcsi ítélőképesség szempontjából már nemcsak a tetszésnyilvánításra és az eltérő 

vélemény tiszteletére képes, hanem érti az ízlés kontextuális összefüggéseit, kulturális, 

történeti, közösségi, családi, egyéni beágyazottságát. Megismeri a média működésének, 

társadalmi hatásainak alapvető összefüggéseit, a történetalakítás- és elbeszélés mozgóképi 

eszközeit.  
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Tematikai egység  A tanulók teljesítményének a mérése 

Órakeret  

E: 4 óra  

 

 Bementi és kimeneti mérés 7. és 8. évfolyamon is.   

 

 

Magyar nyelv  

 

Tematikai egység  
Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és 

alkotása  

Órakeret  

E: 7 

óra+12 

Előzetes tudás  

Beszédhelyzet felismerése, azonosítása; nem nyelvi 

kifejezőeszközök használata. A kommunikáció folyamatának 

megértése, különféle beszédhelyzetekben való részvétel formái.  

A tantárgyhoz  

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési  

feladatok 

A társas viselkedés szabályozásához szükséges nyelvi kompetenciák 

fejlesztése, a kulturált véleménynyilvánítás, vitázás alapelveinek 

tudatosítása, a konfliktuskezelés képességének fejlesztése.   

A tanulók életében megjelenő különféle közéleti és kisközösségi 

beszédhelyzetek (iskolai, munkahely, család stb.) sémái, a helyzetnek 

és a kommunikációs célnak megfelelő beszédmód, szókincs, nyelvi 

viselkedés gyakoroltatása. A magyar nyelv kiejtési sajátosságainak 

tudatosítása.  

A tömegkommunikáció formáinak, céljának, működési módjainak és 

hatásának, valamint néhány gyakoribb műfajának megismertetése.   

Kommunikációs gyakorlatok. köszönés, bemutatkozás,udvarias 

megszólítás stb.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

A különféle mindennapi megnyilatkozásokban való jártásság, a nyelvi és a nem verbális jelek 

beszédhelyzetnek megfelelő használata. A különféle mindennapi megnyilatkozások, valamint 

a tömegkommunikáció üzeneteinek dekódolása.  

Az érvelés alapjainak megismerése. Részvétel beszélgetésben, vitában, a saját álláspont 

előadása, megvédése, esetleges korrigálása a témának, a kommunikációs helyzetnek megfelelő 

kifejezésmóddal.  

Reagálás mások véleményére kisközösségi (iskolai, családi, baráti) helyzetekben.  

A közéleti kommunikáció iskolai helyzetei és műfajai: megbeszélés, vita, felszólalás, 

hozzászólás, rövid alkalmi beszéd, köszöntés, kiselőadás, a helyzetnek és a kommunikációs 

célnak megfelelő beszédmód, szókincs használata.  

A tömegkommunikáció működésének, jellegzetességeinek megfigyelése, megértése, a 

manipulációs technikák megfigyelése.  

Munkahelyi környezet beszédszituációi (állásinterjú, érdekérvényesítés, bemutatkozás stb.).  

A hétköznapi életben, a hivatalos kommunikációban megjelenő beszédhelyzetekben való 

jártásság, érdekérvényesítés (bank, egészségügy, önkormányzat, bíróság stb.).  
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Vélemény, vita, érv; megbeszélés, hozzászólás, felszólalás, kiselőadás, 

köszöntő, ünnepi beszéd.  

Tömegkommunikáció, sajtó, rádió, televízió, internet, bulvármédia, 

reklám, manipuláció.  

 Sajtóműfajok (hír, tudósítás, interjú).  

 

 

Tematikai egység  Olvasás, szövegértés  

Órakeret  

E: 6 

óra+12 

Előzetes tudás  

A tanult szövegértési, szövegfeldolgozási stratégiák (átfutás, jóslás, 

előzetes tudás aktiválása, szintézis, szelektív olvasás stb.) 

alkalmazása különféle megjelenésű és típusú szövegeken. A saját 

szövegértési hiba felismerése, korrigálása.  

A tantárgyhoz  

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési  

feladatok 

Szövegfeldolgozási módok, adatkeresési technikák, olvasási formák 

(intenzív és extenzív olvasás) megismertetése.  

A kifejező szövegtolmácsolás képességének fejlesztése.  

A tanulási képesség fejlesztése: adatkeresési technikák, 

információkezelési módok megismertetése, gyakorlati alkalmazása 

nyomtatott és elektronikus szövegekben.  

Kritikai gondolkodás fejlesztése: az elektronikus, internetes 

információforrások  kezelése  a  megbízhatóság, 

 hitelesség szempontjából  (forráskritika,  forrásellenőrzés). 

A  tömegkommunikációs  szövegekben  rejlő 

 manipulációk felismerése képességének fejlesztése.   

A webes felületek nem lineáris szövegei olvasási sajátosságainak 

felismertetése, a nehézségek tudatosítása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  
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A megismert szövegfeldolgozási módok gyakorlása, újabb technikák, olvasási formák 

megismerése (intenzív és extenzív olvasás), azok gyakorlatban történő alkalmazása. A szöveg 

érzelmi-gondolati tartalmát kifejező olvasás.  

A különféle szövegfeldolgozási módok (szó szerinti, kritikai, kreatív olvasás) használata 

elektronikus és nyomtatott, folyamatos és nem folyamatos szövegeken.   

Az olvasott szöveg tartalma és az azt kiegészítő képek, ábrák összefüggéseinek felfedése, 

értelmezése.  

Adatkeresés technikái (szelektív olvasás, átfutás).   

Az internetes adatkeresés, szöveghálók, az intertextualitás kezelése, a különböző forrásokból 

származó adatok megbízhatóságának és használhatóságának kérdése.   

A különböző forrásból származó információk megadott szempontok szerint való 

összehasonlítása, kritikai következtetés levonása.  

Ismeretterjesztő szövegek jellemzői és feldolgozási technikái. 

Elektronikus és nyomtatott szótárhasználat.   

Munkahelyeken használatos dokumentumok megértése (munkaköri leírás, szerződés, 

álláshirdetés.) Gyakorlatok a szerződések,,állásinterjúk, önéletrajzok köréből.  

A hétköznapi életben, a hivatalos kommunikációban alkalmazott dokumentumok, 

nyomtatványok megértése (banki, orvosi, önkormányzati, jogi).  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Adatkeresés, szótár, folyamatos szöveg, nem folyamatos szöveg, 

szövegfeldolgozás, fordítóprogram, kétnyelvű szótár.  

 

  

 

Tematikai egység  Írás, fogalmazás  

Órakeret  

E: 6 

óra+12 

Előzetes tudás  

Adatgyűjtés, jegyzet- és vázlatkészítés különböző technikákkal. 

Megadott témához, problémához való célzott anyaggyűjtés (pl. 

adatok, példák, érvek) a könyvtár nyomtatott és elektronikus 

eszközeinek és forrásainak felhasználásával.  

A tanult műfajokban történő önálló szövegalkotás. A fogalmazás 

folyamatközpontúságának alkalmazása.  

A tantárgyhoz  

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési  

feladatok 

A társas kultúrában való részvételhez szükséges írástechnikai 

kompetenciák fejlesztése: az érzelmek hiteles kifejezésének 

képessége, konfliktuskezelés képessége, udvariassági formulák 

ismerete, alkalmazása stb.  

Jegyzetelési technikák, formák elsajátíttatása, a célnak megfelelő 

kiválasztása, alkalmazása tanári segítséggel.   

A bemutatkozás írásos formáinak megismerése, írása.   

A nyilvános felületeken történő önbemutatás etikai kérdéseinek, 

következményeinek elemző megismerése, megvitatása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  
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A kommunikációs céloknak megfelelő szövegek írása.  

A tanulást segítő papíralapú és számítógépes jegyzetelés gyakorlása, törekvés a legoptimálisabb 

egyéni forma kialakítására.   

Különböző nézőpontú és műfajú szövegek alkotása: elbeszélés, jellemzés, vélemény.  

Az írásban történő bemutatkozás szabályai a papíralapú és az online felületen (önéletrajz, 

blogbejegyzés, internetes közösségi portál).Gyakorlatok az önéletrazj írása, elküldése stb 

köréből.  

Az interneten való kommunikáció szabályai, veszélyei (pl. közösségi oldalak, chat, regisztráció 

stb).  

A munkahelyek által igényelt dokumentumtípusok elkészítése (önéletrajz, motivációs 

levél).Gyakorlatok az önéletrajz, motivációs levél megfogalmazása köréből.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Jegyzet, elbeszélés, jellemzés, vélemény, elektronikus szöveg, komment, 

blog; önéletrajz.  

 

 

Tematikai egység  Helyesírás  

Órakeret  

E: 6 

óra+4+12 

Előzetes tudás  

Alapvető helyesírási szabályok (kiejtés elve, szóelemzés eleve, 

hagyomány elve, egyszerűsítés elve) ismerete, alkalmazásuk a 

szövegalkotás folyamatában; önkontroll és szövegjavítás fokozatos 

önállósággal.  

A tantárgyhoz  

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési  

feladatok 

A nyelvi tudatosság növelése: a normakövető és a normától eltérő 

helyesírás értelemtükröztető szerepének értelmezése.  

Szövegértelmezési képességek fejlesztése: a mondatfajták, a mondat 

szerkezeti típusainak írásjelhasználata; a szöveg központozásának, a 

párbeszéd és az idézetek leggyakoribb szabályainak megismertetése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

A helyesírás értelemtükröztető szerepének felhasználása különféle írásbeli műfajokban.  

Az írásjelek, a szöveg központozásának legfontosabb szabályai.   

Helyesírási gyakorlatok az írásjelekről.  

A párbeszéd és az idézetek (egyenes, szabad függő, függő) írásmódja. Gyakorlatok a 

párbeszédek és függő beszéd helyesírása köréből.  

Összetett szavak helyesírása alapvető szabályainak megismerése, alkalmazása. Helyesírási 

gyakorlatok tollbamondással.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Központozás, írásjel (vessző, pont, kérdőjel, felkiáltójel, kettőspont, 

gondolatjel). Egyenes, szabad függő, függő idézet.  

 

 

Tematikai egység  A nyelv szerkezete és jelentése  

Órakeret  

E: 32 

óra+4+24 
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Előzetes tudás  

Szótő, toldalék: képző, jel, rag, összetett szók; alapszófajok: ige, 

főnév, melléknév, számnév, határozószó, névmások, igenevek: 

főnévi, melléknévi, határozószói igenév.  

A tantárgyhoz  

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési  

feladatok 

A mondatfajták közlési szándékának felismertetése a beszélt és írott 

nyelvben, alkalmazásuk a mindennapi kommunikációban.   

A mondat szó szerinti és pragmatikai jelentésének felismertetése, az 

elsődleges és másodlagos jelentés megkülönböztetése.  

A szóalkotási módok megismertetése.  

A modalitásnak (a mondatfajtáknak) megfelelő akusztikai eszközök 

tudatosítása.   

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

A mondat nyelvi funkciója, felépítése, szerkezete, mondatfajták, szövegszervező ereje. 

Gyakorlatok a mondatfajták felismeréséből.  

A mondat modalitása. Mondatátalakítási gyakorlatok a beszédhelyzetnek és a kommunikációs 

szándéknak megfelelően szóban és írásban. Gyakorlatok a mondat modalitása köréből.  

Szószerkezetek típusai, fajtái: mellérendelés, alárendelés. Gyakorlatok az összetett szavak 

köréből.   

A mondatrészek szerepének és mondatbeli viszonyainak, a hozzájuk kapcsolódó vonzatok 

jellemzőinek tanulmányozása. Mondatelemzési gyakorlatok. Gyakorlatok az 

állítmány,alany,tárgy,határozók ,jelzők köréből.  

Mondatrészek szerepe, funkciója és fajtái, mondatbeli viszonyaik, vonzatok. Gyakorlatok a 

mondatrészek köréből.  

Szóösszetétel, alapszó, képzett szó, szókapcsolat megkülönböztetése. Gyakorlatok a képzők 

köréből.  

Kulcsfogalmak/f 

ogalmak  

Mondatfajta, kijelentő, kérdő, felszólító, felkiáltó, óhajtó mondat.  

Egyszerű és összetett mondat; tagolt és tagolatlan mondat; minimális és 

bővített mondat; alárendelő és mellérendelő mondat.  

Mondatrész, alany, állítmány, tárgy, jelző (minőség, birtokos, mennyiség), 

határozó (idő, hely, mód, társ, eszköz, állapot).  

Szószerkezet, mellérendelő és alárendelő szószerkezet.  

  

 

Tematikai egység  A nyelv állandósága és változása  
Órakeret 

E: 3 óra  

Előzetes tudás  
A nyelv változó jelenség. Szótárhasználat, szókincsünk változásai. 

Irodalmi szövegek régies nyelvhasználata.  

A tantárgyhoz  

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési  

feladatok 

A mai és korábbi nyelvállapot különbségének felismertetése 

(főképpen a szókincsbeli eltérések).   

A nyelvi tudatosság fejlesztése: a nyelv állandóságának és 

változásának megfigyelése, értelmezése különböző régi és mai 

szövegeken.   

Ismeretek/fejlesztési követelmények  
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A nyelv állandóságának és változásának megfigyelése különböző régi és mai szövegeken. A 

nyelvi változás bizonyítékainak értelmezése különböző korokból származó írott szövegeken és 

irodalmi példákon (nyelvemlékeink).  

Nyelvhasználatunk, a környezetünkben lévő nyelvváltozatok néhány jellemzőjének 

megfigyelése, megnevezése.   

A Magyarországon élő nemzetiségek nyelve, nyelvhasználata.  

A szókincs változása: régi és új szavak, kifejezések gyűjtése, összehasonlítása.  

A magyar nyelv eredete (finnugor rokonság), helye a nyelvek között.   

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Nyelvváltozat, nyelvcsalád, uráli nyelvcsalád, nyelvjárás, nyelvemlék.  

 

 

Irodalom  

 

Tematikai egység  Klasszikus és kortárs lírai alkotások  
Órakeret 

E: 8 óra+4 

Előzetes tudás  Műnemek: líra, dráma, epika.  

A tantárgyhoz  

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési  

feladatok 

Az irodalmi élmények és azok megosztása alkalmat ad erkölcsi 

kérdések megvitatására, az ítélőképesség fejlesztésére.  

A tematikai egység feldolgozása során fejlődik a formaérzék, a 

szókincs mellett az érzelmek kifejezésének képessége, valamint a 

mások helyzetébe történő beleélés, az empátia.   

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Különféle témájú lírai alkotások a klasszikus és kortárs lírából, a magyar és a világirodalomból. 

(Választható például Arany János, Kosztolányi Dezső, Tóth Árpád, József Attila, Radnóti 

Miklós, Weöres Sándor, Tóth Krisztina, Borbély Szilárd, Határ Győző, Szilágyi Domokos). 

Megismert klasszikus lírai művek összevetése kortárs alkotásokkal.  

A lírai formanyelv (szerkezeti változatok, szókincs, a képiség eszközei) elemeinek 

megismerése, a művek elemzése során a fogalmak használata.   

Gyakorlatok a szóképek köréből.  

Annak belátása, hogy az irodalmi formanyelv is változik, és a kortárs művek besorolása a 

kánonba nehéz és problematikus. Annak beláttatása, hogy a lírai művekbe is vegyülhet időnként 

epikus jelleg, szerepjáték, helyzetdal esetén vegyülhet bele imitált jelleg, drámai monológ 

esetén pedig drámaiság.  

Egy József Attila-mű és egy Radnóti-mű szöveghű felidézése.   

Gyakorlatok a műfajok köréből.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Lírai kifejezésmód, történelmi motívum, kánon, kortárs irodalom, szókincs, 

képiség.  

 

 

Tematikai egység  Lírai műfajok  
Órakeret 

E: 4 óra+3 

Előzetes tudás  Korábban tanult lírai és átmeneti műfajok: dal, ballada.  
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A tantárgyhoz  

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési  

feladatok 

Lírai műfajok egyszerű meghatározása, a meghatározás elemeinek 

szövegpéldákkal történő illusztrálása, a könnyebben besorolható 

olvasott művek műfaji azonosítása.   

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Különböző korok lírai alkotásainak felidézése. Műfajok megnevezése: dal, elégia, óda, himnusz, 

epigramma, helyzetdal, költői levél, ars poetica. Jellemzőik összefoglalása.   

Műfaji jellemzők elsajátítása: a dal egyszerű, egynemű érzéseket kifejező, énekelhető vers; az 

elégia értékhiányos állapotot és szomorú belenyugvást tükröző költemény; az óda emelkedett 

hangvételű, ünnepélyes, gondolati elemet is tartalmazó vers; továbbá, hogy a himnusz ezen 

belül istenséget szólít meg, általában kérés, indoklás formájában; az epigramma rövid, csattanós 

költemény; a helyzetdal a szerepjáték egy neme; a költői levél létező és megnevezett 

személyhez szól; az ars poetica költői hitvallás. Műfajok változásainak (koronként, 

szerzőnként) felfedezése.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Dal, elégia, óda, himnusz, epigramma, helyzetdal, költői levél, ars poetica.  

 

 

Tematikai egység  A kisepika műfaji változatai: novella, elbeszélés  
Órakeret 

E: 6 óra  

Előzetes tudás  

Epikai műnem. Verses és prózaepika (néhány, már tanult műfajjal).  

Mese, monda, mitológiai történet, bibliai elbeszélés.   

Cselekmény, idő, helyszínek, fordulat, szereplők; szerkezet; 

elbeszélés, párbeszéd, leírás; magatartásformák értékelése; vélemény 

megosztása.  

A tantárgyhoz  

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési  

feladatok 

A novella és az elbeszélés jegyeinek felismerése, a két műfaj világos 

megkülönböztetése. Az anekdotikus mesélés fogalmának ismerete, 

annak átlátása, hogy miért játszhat gyakran szerepet az anekdota a 

novellairodalomban. Az érzelmi tartalmak felismerésének (pl. 

indulatok, szeretet, együttérzés, segítőkészség, félelem, bizalom, 

hála), az erkölcsi választások értelmezésének fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Anekdotikus történetek, kisepikai alkotások a magyar és a világirodalom különböző 

korszakaiból, különös tekintettel Kosztolányi Dezső, Mikszáth Kálmán és más magyar 

elbeszélők novelláira. Néhány novella és elbeszélés feldolgozása, értelmezése.  

Novellaelemzési gyakorlatok. Szövegértési 

gyakorlatok.  

Mind pontosabb ismeretek szerzése arról, hogyan illeszkedik az epika és a kispróza tágabb 

körébe az elbeszélés és a novella. Olvasmányok összevetésével a novella és az elbeszélés 

jegyeinek felismerése, a két műfaj megkülönböztetése.  

Az anekdotikus mesélés fogalmának ismerete, megértése, annak átlátása, miért gyakori az 

anekdota a novellairodalomban.  

Az idő- és térviszonyok felismerése, megnevezése, az elbeszélés és a történet időrendje közötti 

eltérés érzékelése; az elbeszélői nézőpont, beszédhelyzet felismerése.  
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Gyakorlatok az idő és a helyszín köréből.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Kisepika, mese, monda, legenda, anekdota, novella, elbeszélés, kisregény, 

szerkezet, időrend, elbeszélői nézőpont, beszédhelyzet.  

 

 

Tematikai egység  Kortárs novellák  
Órakeret 

E: 4 óra  

Előzetes tudás  Kisepikai műfajok.   

A tantárgyhoz  

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési  

feladatok 

A klasszikus és a mai kisepika kifejezésformái eltéréseinek 

megfigyeltetése. Az irodalmi hagyomány szerepének felismerése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Korábban megismert klasszikus kisepikai művek összevetése kortárs alkotásokkal, pl. Háy 

János: A kéz, Békés Pál: Ottília, Az ólomkatona, Lázár Ervin: A csomag, A tolvaj. 

A szókincs, stílus, mondatszerkezet eltéréseinek megfigyelése, megnevezése.  

A tematika jellegzetes eltéréseinek elemzése.  

A hangulat, hangnem, világkép eltéréseinek megfigyelése.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Töredékesség, torzó.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  
A regény változatai  

Órakeret  

E: 8 

óra+3 

Előzetes tudás  
Konfliktus, kiindulási pont, bonyodalom, tetőpont, megoldás, 

szereplő, mellékszereplő, főhős.  

A tantárgyhoz  

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési  

feladatok 

Annak felismerése és tudatosítása, hogy az elemző-értelmező olvasás 

elmélyíti az élmény- és tapasztalatszerzést, hogy az irodalomolvasás 

érzelmi, gondolati, erkölcsi, esztétikai élmények forrása.  

Epikai alkotások elemző, értelmező képességének fejlesztése. 

Nagyepikai alkotás(ok)ban az idő- és térviszonyok azonosítása, 

elemzése; az elbeszélés és a történet időrendje közötti eltérés 

érzékeltetése; az előreutalások, késleltetések szerepét azonosító 

szövegértelmező képességek fejlesztése. A műelemzések alapján 

műfaji, poétikai, tematikai, erkölcsi következtetések 

megfogalmazásának képessége.  

Az irodalmi élmény megosztása, önálló olvasmányválasztás 

indoklása, olvasmányok ajánlása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  
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Magyar történelmi események és korszakok megidézése az irodalomban, Jókai Mór, Mikszáth 

Kálmán és mások műveiben. Jókai Mór: A kőszívű ember fiai, Mikszáth Kálmán: Szent Péter 

esernyője.  

A kőszívű ember fiaiban szereplő apa- és anyafigura, a testvérek kapcsolata, konfliktusa.  

Tér- és időviszonyok, cselekmény, szerkezet, anekdotikusság. A szereplők jellemzése (egyéni 

állásfoglalással). Elemzések, értelmezések és kreatív írások.  

Fogalmazási gyakorlatok a jellemzés köréből. 

Ajánlott és/vagy egyéni olvasmányok, pl. Jules Verne, Mark Twain, Dickens és mások 

műveiből; a klasszikus és kortárs, magyar és világirodalmi ifjúsági irodalomból – 

műbemutatások, értelmezések, ajánlások (a házi olvasmányok megközelítési szempontjainak 

alkalmazása, önálló állásfoglalással).  

Gyakorlatok a szerkezeti részek felismeréséből.  

Az olvasott művek műfaji jegyeinek, felépítésének, elbeszélésmódjának megfigyelése, a 

szereplők azonosítása, jellemzése, kapcsolatrendszerük elemzése; a konfliktusok mibenlétének 

feltárása.  

Beszélgetések, szerepjátékok a történetek határhelyzeteiről és a szereplők döntési 

kényszereiről.   

Szóbeli, írásos beszámolók, elemzések az olvasott művekről, a cselekményt alkotó elemekről, 

helyszínekről és időkezelésről, a szereplők viszonyairól, érzelmeikről, konfliktusaikról.  

Olvasási és szövegértési gyakorlatok.  

Kulcsfogalmak/f 

ogalmak  

Regény, regénytér, regényidő, regényszerkezet, nagyepika, szerkezet, 

időviszony, térviszony, cselekmény, fordulat, epizód, kitérő, késleltetés, 

előreutalás, magatartásforma.  

 

 

Tematikai egység  Művek a reformkor irodalmából  

Órakeret  

E: 16 

óra+3 

Előzetes tudás  
Petőfi Sándor több műve, Arany János több műve, Vörösmarty 

Mihály: Szép Ilonka.  

A tantárgyhoz  

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési  

feladatok 

A nemzeti jelképpé vált alapművek megismerése (Kölcsey: Himnusz; 

Vörösmarty: Szózat; Petőfi: Nemzeti dal stb.). Annak fölfedezése, 

hogyan gazdagodott a magyar nemzeti irodalom a reformkorban.  

Rendszerezett ismeretek megszerzése a reformkori irodalmi élet főbb 

szereplőiről, fórumairól, a korszak kiemelkedő jelentőségének 

megértetése. Ismerkedés a romantikával, a romantikus stílusjegyek 

azonosítása, korstílusok és művek összefüggései. A korszak irodalmi 

életének megismerése, romantika és népiesség, romantika és 

reformkor összefüggéseinek megismerése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Fen
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Olvasmányok a reformkor irodalmából, különös tekintettel Kölcsey Ferenc: Himnusz, 

Parainesis (egy részlet), Petőfi Sándor: Nemzeti dal, Szeptember végén, és Vörösmarty Mihály: 

Szózat című művére. Legalább 3 további alkotás, például István öcsémhez, Reszket a bokor, 

mert…, Egy gondolat bánt engemet.  

Egy korstílus – a romantika. Egy-két szemelvény a korszak jellemző alapvetéseiről, 

törekvéseiről (pl. szabadság az irodalomban; új, jellegzetes műfajok; kevertség, töredékesség; 

romantika és népiesség).  

Romantikus jegyek, vonások azonosítása, megnevezése.   

Gyakorlatok a stílusjegyekről.  

A Himnusz és a Szózat utalásainak értelmezése közös és önálló munkában egyaránt, rámutatás  

kompozíciós elemeikre, szövegük rögzítése memoriterként.   

Ismertetés a tanult Petőfi-művek tematikai és műfaji különbségeiről, életrajzi és történelmi 

beágyazottságukról.  

Gyakorlatok a műfajokról.   

Szóképek gyakorlása.  

Kölcsey Husztjának, Himnuszának, Vörösmarty Szózatának szöveghű felidézése.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Retorika, variáció, kontraszt, ellentétes párhuzam, romantikus képalkotás.  

 

 

Tematikai egység  Művek a Nyugat három nemzedékének irodalmából  

Órakeret  

E: 26 

óra+1 

Előzetes tudás  Lírai szerkezet, lírai én, metafora, metonímia.  

A tantárgyhoz  

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési  

feladatok 

A magyar irodalom több kanonikus művének (pl. A Dunánál, Nem 

tudhatom…, ) megismerése, a nyelvi-kulturális identitás alakítása. 

Annak fölfedezése, hogyan gazdagodott a magyar nemzeti irodalom 

a Nyugat folyóirat működése által. A Nyugat korszakában született 

művek közötti hasonlóságok és az egyedi vonások felismerése. A 

koreszmék, életérzések hatásainak megismerése a műalkotásokban.  

Különösen a korszak epikus művei adnak alkalmat erkölcsi kérdések 

megvitatására, magatartásformák és cselekedetmotivációk 

megfigyelésére.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  
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Szépirodalmi alkotások a Nyugat három nemzedékének korából. Ady Endre: Párisban járt az 

Ősz, és még két verse; József Attila: A Dunánál; Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem (egy részlet); 

Kosztolányi Dezső két novellája és két lírai alkotása; Móricz Zsigmond egy novellája, Radnóti 

Mikós: Nem tudhatom… és még egy műve, Szabó Lőrinc egy műve. További lehetőségek: 

Ringató, Rejtelmek, Szeretném, ha szeretnének, Babits Mihály, Tóth Árpád, Illyés Gyula, Juhász 

Gyula egy-két műve.  

Az impresszionizmus, szimbolizmus, szecesszió irányzatainak stílus- és formajegyei.  

Gyakorlatok a stílusokról.  

Szövegek, irodalmi művek strukturális és tartalmi szempontú elemzése, az összefüggések 

felismerése és értelmezése. Művek tematikájának, meghatározó motívumainak azonosítása, 

alapvető lírai műfajok sajátosságainak felismerése. Kompozíciók, képek, alakzatok elemzése.  

Egy Ady- és egy Kosztolányi-mű szöveghű felidézése.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Paródia, tárgyias líra, epikus-balladás vers, karcolat, impresszionizmus, 

szimbolizmus, szecesszió, szinesztézia, allegória, szimbólum, összetett 

költői kép.  

 

 

Tematikai egység  Egy drámai mű feldolgozása  
Órakeret 

E: 8 óra  

Előzetes tudás  
Dramatikus népszokások, párbeszéd, szereplő, mellékszereplő, főhős, 

konfliktus, bonyodalom, tetőpont.  

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez)  

A drámákban, filmekben megjelenő emberi kapcsolatok, 

cselekedetek, érzelmi viszonyulások, konfliktusok értelmezése.   

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A színház és dráma világának, eszközrendszerének megismerése. Az 

érzelmek kifejezése, a társas viselkedés különböző jellemzőinek 

megfigyelése, az empátia fejlesztése.   

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Legalább egy dráma (vígjáték, színmű) feldolgozása, lehetőség szerint megtekintése; a szöveg 

és az előadás összehasonlítása. Drámajáték az irodalomórán.  

Különböző szereplő- és embertípusok megjelenítése közös játékokban, pl. a tartás- és járásmód, 

gesztusok, mimika megfigyelését követően. Improvizáció a megismert drámai konvenciók és a 

színházi formanyelv elemeinek alkalmazásával.  A komikum, a humor tartalmi és nyelvi 

jellemzőinek megismerése.   

A monológ és a dialógus szerepének megkülönböztetése, a drámában, drámajátékban szöveg és 

a mozgás kapcsolatának, a szándék és a feszültség jelentőségének felismerése.  

Egy drámarészlet szöveghű felidézése.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Dialógus, díszlet, drámai szerkezet, felvonás, feszültség, fordulópont, 

helyzet, helyzetkomikum, humor, jelenet, jellemkomikum, jelmez, 

komédia, komikum, konfliktus, monológ, rendezői utasítás; szándék, 

szerep, szereplők kapcsolata, színmű, szöveg és mozgás, tetőpont, tragédia.  
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Tematikai egység  Kortárs irodalom − kortárs írók és olvasók  
Órakeret 

E: 8 óra 

Előzetes tudás  Korábban olvasott kortárs művek.  

A tantárgyhoz  

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési  

feladatok 

Egy-egy irodalmi mű értelmezésekor a különböző olvasatok 

felismerése. Az irodalmi művek fogadtatásával, jelentőségével 

kapcsolatos eltérések belátása. A kánon lényegének és jelentőségének 

megértése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Olvasmányok a 20–21. századi irodalomból. Egy Örkény-novella, két Weöres-mű, két-három 

kortárs magyar szépprózai mű, öt közelmúltbeli és kortárs magyar lírai mű (például Zelk  

Zoltán: Hajnali vendég, Áprily Lajos: Királyasszony kertje, Baka István: Vezeklés; Lackfi János: 

Lavina-dal, Kukorelly Endre: Kert).  

Olvasmányélmények és a közös tanulási tevékenységek nyomán egyre fejlődő képesség a 

homályos értelmű, a célzás és az elhallgatás eszközeivel élő mai műalkotások feldolgozására 

és befogadására is.  

Különféle olvasói attitűdök azonosítása; olvasatok, vélemények összevetése.   

A befogadás tapasztalatai, a téma, az írói látásmód és álláspont tudatosítása.  

Egy Weöres Sándor-mű és két kortárs szerző egy-egy művének szöveghű felidézése.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Szatíra, fantasztikum, látásmód, vélemény, befogadás.  

 

 

Tematikai egység  Bevezetés az irodalomtörténet tanulásába  
Órakeret 

E: 8 óra  

Előzetes tudás  
Korábban  olvasott  művek  különböző 

 iroda korszakokból.   

lomtörténeti  

A tantárgyhoz  

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési  

feladatok 

Az irodalomtörténeti megközelítésmód megértése, esetenkénti 

alkalmazása. Az irodalmi hagyomány szerepének felismerése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Felidézett, a reneszánszhoz sorolható művek az 5–6. évfolyam anyagából, felidézett, a 

romantika, illetve a modernség korához sorolható művek a 7–8. évfolyam anyagából. Néhány 

mondatos ismeretkör a barokkról, klasszicizmusról, realizmusról, posztmodernről. Korszakok 

időbeli körülhatárolása évszázad-pontossággal. Három-három stílusjellegzetesség megnevezése 

leegyszerűsítő, absztrahált formában.  

Térben-időben tájékozódva a magyar és a világirodalom néhány alkotásának csoportosítása.  

Annak észrevétele, hogy az egyes korokhoz időnként jellegzetes módon kötődik egy vagy több 

kifejezésmód, stílus.  

Ismeretek szerzése arról, hogy az irodalmi tendenciák időnként szorosan összefüggnek más 

művészeti ágak tendenciáival.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Reneszánsz, barokk, klasszicizmus, romantika, realizmus, modernség, 

posztmodern, irodalomtörténet, korstílus, stílusirányzat.  
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Tematikai egység  Bevezetés a műfajelméletbe  
Órakeret 

E: 6 óra  

Előzetes tudás  Művek a líra, az epika és a dráma köréből.   

A tantárgyhoz  

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési  

feladatok 

A műnemekről, műfajokról tanultak szintetizálása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Felidézett, a mese, monda, elbeszélő költemény műfajába, továbbá egyszerűbb lírai műfajokba 

sorolható művek az 5–6. évfolyam anyagából; felidézett, a lírai, drámai, illetve a kisepika 

műfajai közé sorolható művek a 7–8. évfolyam anyagából.  

Annak észrevétele, hogy a műfaj jellemzői mindig csak általában jellemzőek, és a konkrét mű 

nem feltétlenül felel meg mindenben a műfaji definíciónak.  

Annak megfigyelése, hogy vannak egymáshoz közelebb álló és erőteljesebb eltéréseket mutató 

műfajcsoportok.  

Annak megértése a tematikai egység feldolgozása során, hogy a művek műfaji jellemzése 

egyben belső, tartalmi és formai lényegüket is jellemzi (beleértve a beszédmódot, a modalitást, 

a kommunikációs helyzetet), vagy legalábbis szoros összefüggésben áll azokkal.   

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Felhívó funkció, modalitás, műfaj, beszédmód.  

 

 

Tematikai egység  Fogalomhasználat  
Órakeret 

E: 6 óra  

Előzetes tudás  
Definiált fogalomhasználat nélküli tapasztalatok (egyes fogalmak 

nem tudatos használata).  

A tantárgyhoz  

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési  

feladatok 

A 7–8. évfolyam anyagához kapcsolódó fogalmak megértése és aktív 

használata a különböző művekről való szóbeli és írásos 

megnyilatkozásokban. A tanulás képességének fejlesztése különböző 

munkaformákban. (A jelzett órakeret arányosan  

elosztható az egyes tematikai egységek között.)  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Elbeszélő, drámai és lírai művek, amelyekkel kapcsolatban a fogalmak felmerülnek.  

Igényes és az értelmezést segítő fogalomhasználat.  

A művekről beszélve, beszélgetve értő fogalomhasználat.  

Pontos fogalomhasználatot segítő szótár- és kézikönyvhasználat.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Szerkezet, epikai szerkezet, történetkezdés, fordulat, befejezés; értekező 

próza, rapszódia, lírai szerkezet, lírai én, hexameter, pentameter, disztichon; 

szinesztézia, szimbólum, motívum, toposz, téma.  
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Tematikai egység  
A média kifejezőeszközei (1) 

Történet és elbeszélés a mozgóképen 

Órakeret 

E: 8 óra  

Előzetes tudás  

Megfigyeli és azonosítja a tanuló a különböző médiaszövegekben 

megjelenő egyszerű helyszín- és idő-, illetve 

konfliktusviszonylatokat. Érti a rövid, egy szálon futó, történetet 

bemutató művekben az ok-okozati viszonyokat, azonosítja a történet 

idejét és helyszínét, a cselekmény kezdő- és végpontját, a 

cselekményelemek sorrendjét.  

A tantárgyhoz  

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési  

feladatok  

Médiatudatosságra nevelés. Az életkornak megfelelő mozgóképi 

(film, televízió, videó, komputerjáték, web) szövegértés 

képességének fejlesztése, az önálló és kritikus attitűd kialakítása, a 

mediális írás- és olvasástudás fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Helyszín- és időviszonylatok, illetve karakter- és konfliktusviszonylatok felismerése, 

megfigyelése a médiaszövegekben (pl. rádióműsorban, riportban).  

Átélt, elképzelt vagy hallott esemény mozgóképi megjelenítésének megtervezése az életkornak 

megfelelő szinten (pl. story-board, animáció, interjú alkalmazásával).   

Mozgóképi szövegeken a cselekmény- és történetszervezés, valamint az elbeszélés (narráció) 

megfigyelése és tudatosulása, és mindezzel összefüggésben konkrét szövegek elemzése során 

az expozíció, bonyodalom, lezárás már ismert fogalmainak alkalmazása.  

Egyszerűbb médiaszövegek létrehozása (pl. interjú, újságcikk, közösségi portálra készülő 

adatlap, önportré) útján a képzelőerő, a kifejezőkészség önálló fejlesztése.  

Kulcsfogalmak 

/fogalmak 

Karakter, hős, konfliktus, cselekmény, történet, elbeszélés, narráció, 

expozíció, bonyodalom, lezárás, beállítás, jelenet, epizód, fordulat.  

 

 

Tematikai egység  

A média kifejezőeszközei (2)  

Az írott és az elektronikus sajtó szövegeinek 

rendszerezése, a média nyelve 

Órakeret 

E: 7 óra  

Előzetes tudás  

Az egyes médiumokban megjelenő médiaszövegek közötti 

különbségek érzékelése, médiaszövegek fikciós vagy 

dokumentumjellegének megfigyelése.  

A tantárgyhoz  

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési  

feladatok  

A médiumok nyelvi apparátusára vonatkozó alapszintű 

tájékozottság megszerzése. A tudatos szövegválasztás képességének 

fejlesztése. A sajtóban alkalmazott manipulatív technikák 

felismerése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Az írott és elektronikus sajtó műfajainak megismerése, különbségei. Az internet 

megjelenésének hatása a világra és a kommunikációra. A Gutenberg-galaxis fogalma.   

A meghatározó sajtóműfajok felismerése, alapvető jellemzőik tudatosítása (tudósítás, riport, 

publicisztika, kritika).A hírműfajhoz kapcsolódó meghatározó tevékenységek (pl. újságíró, 

fotóriporter) ismerete.  

Mozgóképi (film, televízió, videó, komputerjáték, web) szövegértés képességének fejlesztése, 

önálló és kritikus attitűd kialakítása, a mediális írás-olvasástudás fejlesztése.  
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Kulcsfogalmak/f 

ogalmak 

Tudósítás, riport, kritika, publicisztika, Gutenberg-galaxis, internet, 

elektronikus média, nyomtatott sajtó, bulvár, hír, vélemény, manipuláció.  

 

 

Tematikai egység  A média társadalmi szerepe 
Órakeret 

E: 7 óra  

Előzetes tudás  

A médiaszövegek emberek által mesterségesen előállított 

tartalmak. A médiaszövegek elemi szövegalkotó kódjainak, 

kifejezőeszközeinek ismerete.   

A tantárgyhoz  

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési  

feladatok  

A média, kitüntetetten az audiovizuális média és az internet 

társadalmi szerepének, működési módjának tisztázása. A 

naiv fogyasztói szemlélet átértékelése (reklám, 

valóságshow).  

Önálló és kritikus attitűd kialakítása, a kritikai 

médiatudatosság fejlesztése.  

A résztvevő és aktív állampolgári szerep elsajátítása, kritikai 

képességek fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Annak felismerése, hogy a médiaszövegek megformálásához („írásához”) és megértéséhez 

(„olvasásához”) az adott médiumra vonatkozó „nyelvismeretre” van szükség, és a 

tömegkommunikáció médiumai más- és más jelrendszert, kódokat használnak (írott, 

szimbolikus – például egy képen látható tárgy – és technikai – például a kameramozgás – 

kódokat).  

Annak felismerése, hogy míg a művek esetében a befogadó a szerző által megjelenített 

cselekményvilág eseményeiből maga konstruálja a történetet, a média direkt értelmezési 

kereteket kínál a fogyasztónak a közrebocsátott történetjavaslatok értelmezésére.  

Kérdések és állítások megfogalmazása a mediatizált kommunikáció egyirányú és/vagy interaktív 

jellegével kapcsolatban.  

Annak megismerése és aktuális médiaesemények feldolgozása során történő tudatosulása, miért 

és hogyan érvényesül a médiában a sztereotip megfogalmazás kényszere, és milyen 

veszélyekkel járhat mindez.  

A nemek, foglalkozások, életmódminták, kisebbségek a tapasztalati valóságtól eltérő 

megjelenítésének felismerése a médiában, annak tudatosulása, hogy a médiaszövegek a 

közösség kulturális képviselői (reprezentánsai).   

A sztereotípia és a reprezentáció fogalmának meghatározása, annak érzékelése, miért 

problematikus, hogy a világ nem olyan módon jelenik meg a médiában, mint a tapasztalati 

valóságban.  

Élmények és tapasztalatok összevetése a média által közvetített, megjelenített világokkal (pl. 

hírműsorok, talk-showk, reality-showk, életmódmagazinok, közösségi portálok), az 

azonosságok és az eltérések megfigyelése, megbeszélése.   

Azonos események eltérő megfogalmazásainak összevetése, az egyszerűbb reprezentációk 

különbözőségeinek ésszerű indoklása (érdekek, nézőpontok, politikai és gazdasági érintettség, 

illetve műfaji, nyelvi különbségek feltárása a hírműsorokban, hírportálokon, napisajtóban).  
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Kulcsfogalmak/fogalmak 

Értelmezési keret, egyirányú kommunikáció, interaktív 

kommunikáció, sztereotípia, reprezentáció, közösségi média, 

talkshow, bulvár, manipuláció, reklám.  

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a  

két évfolyamos 

ciklus végén  

A tanuló képes a kulturált szociális érintkezésre, eligazodik, és hatékonyan 

részt vesz a mindennapi páros és csoportos kommunikációs helyzetekben, 

vitákban. Figyeli és tudja értelmezni partnerei kommunikációs szándékát, 

nem nyelvi jeleit.   

Képes érzelmeit kifejezni, álláspontját megfelelő érvek, bizonyítékok 

segítségével megvédeni, ugyanakkor empatikusan képes beleélni magát 

mások gondolatvilágába, érzelmeibe, megérti mások cselekvésének 

mozgatórugóit.  

Képes a különböző megjelenésű és műfajú szövegek globális (átfogó) 

megértésére, a szöveg szó szerinti jelentésén túli üzenet értelmezésére, a 

szövegből információk visszakeresésére.   

Össze tudja foglalni a szöveg tartalmát, tud önállóan jegyzetet és vázlatot 

készíteni. Képes az olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos saját 

véleményét szóban és írásban megfogalmazni, állításait indokolni.  

Ismeri és a törekszik a szövegalkotásban a különböző mondatfajták 

használatára. Alkalmazza az írásbeli szövegalkotásban a mondatvégi, a 

tagmondatok, illetve mondatrészek közötti írásjeleket. A helyesírási 

segédkönyvek segítségével jártas az összetett szavak és gyakoribb 

mozaikszók helyesírásában.  

Ismeri a tömegkommunikáció fogalmát, legjellemzőbb területeit.  

Képes a könnyebben besorolható művek műfaji azonosítására, nyolc-tíz 

műfajt műnemekbe tud sorolni, és a műnemek lényegét meg tudja 

fogalmazni. A különböző regénytípusok műfaji jegyeit felismeri, a 

szereplőket jellemezni tudja, a konfliktusok mibenlétét fel tudja 

tárni.Felismeri az alapvető lírai műfajok sajátosságait különböző korok 

alkotóinak művei alapján (elsősorban 19–20. századi alkotások). Felismeri 

néhány lírai mű beszédhelyzetét, a megszólító-megszólított viszony néhány 

jellegzetes típusát, azonosítja a művek tematikáját, meghatározó 

motívumait. Felfedez műfaji és tematikus-motivikus kapcsolatokat, 

azonosítja a zenei és ritmikai eszközök típusait, felismeri funkciójukat, 

hangulati hatásukat. Azonosít képeket, alakzatokat, szókincsbeli és 

mondattani jellegzetességeket, a lexika jelentésteremtő szerepét megérti a 

lírai szövegekben, megismeri a kompozíció meghatározó elemeit (pl. 

tematikus szerkezet, tér- és időszerkezet, logikai szerkezet, beszédhelyzet és 

változása). Konkrét szövegpéldán meg tudja mutatni a mindentudó és a 

tárgyilagos elbeszélői szerep különbözőségét, továbbá a közvetett és a 

közvetlen elbeszélésmód eltérését. Képes a drámákban, filmekben 

megjelenő emberi kapcsolatok, cselekedetek, érzelmi viszonyulások, 

konfliktusok összetettségének értelmezésére és megvitatására. Az olvasott,  
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megtárgyalt művek erkölcsi kérdésfeltevéseire véleményében, erkölcsi 

ítéleteiben, érveivel tud válaszolni.  

Képes egyszerűbb meghatározást megfogalmazni a következő fogalmakról: 

novella, rapszódia, lírai én, hexameter, pentameter, disztichon, szinesztézia, 

szimbólum, tragédia, komédia, dialógus, monológ. Képes néhány 

egyszerűbb meghatározás közül kiválasztani azt, amely a következő 

fogalmak valamelyikéhez illik: fordulat, retorika, paródia, helyzetkomikum, 

jellemkomikum. Az ismertebb műfajokról tudja az alapvető információkat.   

Képes művek, műrészletek szöveghű felidézésére.  

Képes beszámolót, kiselőadást, prezentációt készíteni és tartani különböző 

írott  és  elektronikus  forrásokból,  kézikönyvekből, 

atlaszokból/szakmunkákból, a témától függően statisztikai táblázatokból, 

grafikonokból, diagramokból.   

Tisztában van a média alapvető kifejezőeszközeivel, az írott és az 

elektronikus sajtó műfajaival. Ismeri a média, kitüntetetten az audiovizuális 

média és az internet társadalmi szerepét, működési módjának legfőbb 

jellemzőit. Kialakul benne a médiatudatosság elemi szintje, az önálló, 

kritikus attitűd.  
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 Angol  nyelv  

 5–8.  évfolyam  

(Esti tagozat) 

 

 

Magyarország az Európai Unió tagjaként az elmúlt évtizedekben nagy erőfeszítéseket tett és 

tesz napjainkban is annak érdekében, hogy a fiatalok és a felnőtt magyar lakosság minél 

nagyobb része rendelkezzen olyan idegennyelv-tudással, mely lehetővé teszi az alapvető 

kommunikatív szándékok megvalósítását. Az iskolarendszerű felnőttoktatás alapfokú 

szakaszában a hatékonyság szempontjából célszerű annak a nyelvnek a további tanulása, 

amelyet a tanuló már az általános iskolában elkezdett.  

Az iskolarendszerű felnőttoktatás számára készült idegen nyelvi tanterv figyelembe 

veszi, hogy a fiatal felnőttek oktatásának módszerei eltérnek a nappali általános iskolás 

korosztályban alkalmazott módszerektől. Így fokozottan támaszkodik a tanterv a tanulók eddigi 

tapasztalataira, élményeire és gyakorlati ismereteire. A tanulók idegen nyelvi tanterveiben 

különösen fontos a továbbépíthetőség, fejleszthetőség. Ezért a nappali oktatásnál nagyobb 

mértékben és arányban javasol a tanterv olyan tevékenységi formákat, amelyek az idegennyelv-

tudás továbbfejlesztését az iskolarendszerű oktatás lezárása után is lehetővé teszik és segítik. A 

fent felsoroltak következtében kiemelten fontos a nyelvtanulási technikák elsajátíttatása, a 

későbbi önálló, illetve tanfolyami nyelvtanulás megalapozásaként. A tanulók magyar nyelvtani 

ismereteinek elmélyítése és a tantárgyak rendszerező szakaszainak összehangolása szükséges.   

A használható nyelvtudás a felnőtt tanuló számára nemcsak azt jelenti, hogy jobb 

esélyekkel indul a munkaerőpiacon, hanem egyben kulcsot is ad a kezébe más népek, más 

kultúrák, s ezáltal önmaga, saját népe és saját kultúrája alaposabb megismeréséhez, jobb 

megértéséhez.  

A korszerű idegennyelv-oktatás a nyelvhasználó valós szükségleteire épül, 

tevékenységközpontú. Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most vagy a 

későbbiek során várhatóan fontos szerepet játszanak életükben.   

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulóban kialakuljon az idegen nyelv 

megismerésének és használatának természetes igénye, az alapszituációkban való jártassága, az 

idegen nyelv más tantárgyakba való integrálásának képessége (pl. számítástechnika), és 

emellett a nyelvtanulás járuljon hozzá a felnőtt szocializációjának folyamatához.  

A nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a NAT hangsúlyozza a tantárgyközi integráció 

jelentőségét. Fontos, hogy a tanulók az idegen nyelv tanulása során építeni tudjanak más 

tantárgyak keretében szerzett ismereteikre és személyes tapasztalataikra is. Ugyanakkor az 

idegen nyelvvel való foglalkozás olyan ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagíthatja a 

tanulókat, amelyeket más tantárgyak keretében is hasznosítani tudnak.   

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.   

A kerettanterv az elérendő célokat és nyelvi szinteket kétéves képzési szakaszokra bontva 

határozza meg.  

 

 6. évfolyam  8. évfolyam  

Első idegen nyelv  A1  A2 mínusz  
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Az idegen nyelvi kerettanterv a KER-ben leírt készségek alapján határozza meg a 

nyelvtanulás fejlesztési egységeit, ezek a hallott és olvasott szöveg értése, a szóbeli interakció, 

az összefüggő beszéd és az íráskészség.  

Az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztése szoros kapcsolatban áll a 

NAT-ban megfogalmazott kulcskompetenciákkal. A kommunikatív nyelvi kompetencia több 

ponton érintkezik az anyanyelvi kompetenciával.  

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.   

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.  

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.  

Az 5–8. évfolyamokra vonatkozó ajánlott témakörök egyes elemei újra és újra 

megjelennek, lehetőséget adva arra, hogy a korábban megszerzett ismeretek újabb nézőpontból 

kerüljenek feldolgozásra, és így bővüljenek, mélyüljenek.   

A felnőttek az 5–8. évfolyamon heti 2 órában tanulják az idegen nyelvet. A fejlesztés 

várható eredménye a 6. évfolyam végén a KER szerinti A1 szint, a 8. évfolyam végén az A2 

alsó szint. A középfokú iskolarendszerű felnőttoktatás erre a kimeneti szintre épít.  

A táblázatokban megjelenő kompetenciák (a hallott szöveg értése, szóbeli interakció, 

összefüggő beszéd, az olvasott szöveg értése és az íráskészség) fejlesztése mindig integráltan 

történik, ahogy az a valós kommunikációs helyzetekben előfordul. Ezért nem szerepelnek 

óraszámok a fejlesztési egységek mellett, és külön táblázat tartalmazza az ajánlott témaköröket 

az ajánlott óraszámokkal. A témakörök megismerését a kerettanterv az első két évre tervezi, 

évfolyamonként öt-öt téma kerülhet feldolgozásra, amelyek kiválasztását és sorrendjét az 

intézmények – profiljuk és igényeik szerint – helyi tanterveikben határozzák meg. A szabadon 

választható órakerettel (5–8. évfolyamon évfolyamonként: 7 óra) a helyi tantervek 

tetszőlegesen kibővíthetik a témák ajánlott óraszámait. A 7–8. évfolyamon a témák 

visszatérnek, folyamatosan bővülnek és magasabb nyelvi szinten kerülnek feldolgozásra.  

A kerettanterv évfolyamonkénti mérés-értékelést tervez, amely az 5–8. évfolyam elején 

egy diagnosztikus (feltáró) méréssel indul (1 óra), amely a heterogén nyelvtudású tanulók 

sikeres felzárkóztatásához szükséges egyéni és csoportos fejlesztési terv elkészítéséhez 

biztosítja a szükséges információkat. A tanév folyamán formatív (fejlesztő) értékelések 

sorozata biztosítja a folyamatos fejlődést, majd minden egyes tanév szummatív (minősítő) 

méréssel zárul (1 óra).   
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5–6. évfolyam  

 

Az 5. évfolyam megkezdésekor a felnőtt tanulók vagy már legalább egy év nyelvtanulási 

tapasztalattal rendelkeznek, vagy ezen az évfolyamon kezdik meg idegen nyelvi 

tanulmányaikat. Felnőttekről lévén szó, valószínűleg tudják, hogy az idegen nyelv ismerete 

elengedhetetlen a munkaerőpiacon való elhelyezkedéshez, a mindennapi élethelyzetekben való 

eligazodáshoz. A körülöttük lévő világ, a technikai vívmányok használata spontán idegennyelv-

értővé tették őket, ha korlátozott módon is.  

Az 5–6. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja az, hogy a tanulók 

kedvet érezzenek a nyelvtanulás iránt, és örömüket leljék benne, valamint hogy felkeltse 

érdeklődésüket az idegen nyelvet beszélő emberek és kultúrájuk iránt, nyitottak maradjanak az 

új ismeretek, tapasztalatok befogadására.   

A nyelvelsajátítás területén fontos cél a beszédértés és a beszédkészség fejlesztése, de 

fokozatosan felzárkózik melléjük az olvasott szöveg értése és az írás is. A készségek fejlesztése 

komplex módon történik, úgy, ahogy azok a valós kommunikációs helyzetekben természetes 

módon összekapcsolódnak. Az idegen nyelv elsajátítása továbbra is minden esetben 

kontextusba ágyazva, konkrét beszédhelyzetek során történik, melyekben a verbális és a nem 

verbális elemek természetes egységet alkotnak.   

A motiváció fenntartása érdekében fontos, hogy a tanulók a fejlettségi szintjüknek 

megfelelő, változatos, érdekes és értelmes, kihívást jelentő tevékenységek során sajátítsák el az 

idegen nyelvet. A témakörök az évek során nem változnak, de bővülnek és mélyülnek, azzal 

párhuzamosan, ahogy a tanulók érdeklődése alakul, igényeik, szükségleteik változnak. További 

témák is feldolgozásra kerülnek, amelyek összhangban állnak a NAT-ban szereplő más 

műveltségi területek, tantárgyak tartalmaival.  

Az 5–6. osztályban a nyelvtanulás kiemelt célja a tanulók szókincsének bővítése. A 

nyelvtani szerkezeteket kontextusba ágyazva sajátítják el. A helyes nyelvhasználat 

elsajátításában nagy szerepe van a nyelvi input minőségének és mennyiségének, valamint a 

tanulói megnyilatkozások esetében a pozitív tanári visszajelzésnek. Fontos célkitűzés továbbá, 

hogy a tanulók idegennyelvi kompetenciájának fejlesztése szoros összefonódásban és 

kölcsönhatásban történjen 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. Fokozatosan egyre nagyobb szerepet kap a digitális kompetencia, hiszen az 

IKT-eszközök használata idegen nyelven is az információszerzés és információcsere korszerű 

és hatékony eszköze.   

A fejlesztési szakasz célja, hogy a tanulók a 6. évfolyam végére elérjék a KER szerinti A1 

alsó szintet.  

 

Éves órakeret: 72-72 óra, mind az esti, mind a levelező tagozaton.  

Heti órakeret: 2-2 óra, mind az esti, mind a levelező tagozaton.  

Az évi 72 óra felosztása: 1 + 1 óra teljesítmény mérése; 7 óra szabad sáv, a kerettantervben 

tervezett 63 óra.  

 

 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 

Tematikai egység  A tanulók teljesítményének bemeneti mérése 

Órakeret 

E: 1 óra  

Javaslat  

A tanárnak lehetősége nyílik a tanulók előzetes tudásának mérésére, és 

ennek alapján a differenciálás, illetve felzárkóztatás biztosítására. 

Amennyiben a tanulók még nem tanulták az idegen nyelvet, a csoportot 

homogénnek tekintheti.  

 

 

Tematikai egység  Beszédértés  

Előzetes tudás  

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

készségek, motiváció. A tanuló már megért bizonyos célnyelvi 

fordulatokat, amelyek az anyanyelvében és környezetében is  

 
használatosak.  

A tantárgyhoz 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A célnyelvi óravezetés követése: az osztálytermi tevékenységekhez 

kapcsolódó, rövid, egyszerű tanári utasítások megértése;  

az ismert témákhoz kapcsolódó, egy-egy rövid mondatból álló 

kérdések, néhány rövid mondatból álló megnyilatkozások megértése; a 

mindennapi témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegekben az 

ismerős szavak, fordulatok felismerése, ezekből következtetés a 

szövegek témájára;   

néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb 

alkalmazása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

A kissé komplexebb formában elhangzó célnyelvi óravezetés növekvő biztonsággal történő 

követése (pl. osztálytermi rutincselekvések, a közös munka megszervezése, eszközhasználat).  

Rövid, egyszerű tanári utasítások alaposabb és biztosabb megértése (manuális tevékenységek; 

mozgásos, játékos tevékenységek).   

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

szövegek bemutatásának aktív követése; a szöveg lényegének kiszűrése megértést segítő, 

változatos feladatok segítségével.   

A megértés során egyre tudatosabb támaszkodás a hallott szövegeket kísérő nonverbális 

elemekre (pl. képek, képsorok, tárgyak, testbeszéd, hanglejtés) és a beszédhelyzetre.   

Tanári ösztönzésre a hallott szövegből kiszűrt információk egyre tudatosabb összekapcsolása 

a témával kapcsolatos egyéb ismeretekkel, és ezek alapján következtetések levonása a 

tartalomra vonatkozóan.   

Különböző beszélők egyre biztosabb megértése, ha a tanuló nyelvi szintjéhez igazított 

tempóban, szükség esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat hangsúlyozva, 

megismételve beszélnek.   

A fenti 

tevékenységhez 

használható  

szövegfajták/ 

szövegforrások  

Dalok, versek, képekkel illusztrált történetek, kisfilmek, animációs 

filmek, a célcsoportnak szóló egyéb hangzóanyagok, tanárral, 

tanulótársakkal, célnyelvi országokból érkező személyekkel folytatott 

rövid párbeszédek, tanári beszéd, interaktív feladatok.  
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Tematikai egység  Szóbeli interakció  

Előzetes tudás  

Részvétel interakciót igénylő tevékenységekben, egyszerű nyelvi 

eszközök alkalmazásával.  

A tantárgyhoz 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok  

A beszédszándék kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő 

szókinccsel és nonverbális elemekkel támogatva; egyszerű kérdések 

feltevése ismert témákról, illetve válaszadás egyszerű nyelvi 

eszközökkel a tanulóhoz intézett kérdésekre; rövid beszélgetés 

folytatása ismert témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt 

beszédfordulatokkal; rövid beszélgetés folytatása a társakkal a tanult 

témákról; rövid, egyszerű szövegek közös előadása; az ismert szöveg 

célnyelvi normákhoz közelítő kiejtése, helyes intonációval és megfelelő 

beszédtempóban. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

A mondanivaló nonverbális elemekkel (pl. testbeszéddel, hanglejtéssel, vizuális eszközökkel) 

támogatott kifejezése bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel.  

Egyszerű kérdések feltevése ismert témákhoz, osztálytermi szituációkhoz, egyéni 

szükségletekhez kapcsolódva.  

Egyszerű nyelvi eszközöket és nonverbális elemeket tartalmazó rövid párbeszéd eljátszása 

társakkal.  

Kommunikálás begyakorolt beszédfordulatokkal (pl. bemutatkozás, bemutatás, üdvözlés, 

köszönés, alapvető információ kérése és adása saját magáról, társairól, közvetlen 

környezetéről, különböző dolgok kérése és adása, tetszés, nemtetszés kifejezése).  

Hallott, látott jelenségekre (pl. váratlan osztálytermi történésekre, időjárással kapcsolatos 

megfigyelésekre) való reagálás egyszerű nyelvi eszközökkel.  

A fenti 

tevékenységhez 

használható  

szövegfajták/ 

szövegforrások  

Versek, dalszövegek, illusztrált történetek, mozgással kísért rövid 

cselekvéssorok, kérdések, rövid párbeszédek, dramatizált jelenetek, 

néhány mondatos leírások, egyszerű felszólítások, kérések. 

 

 

Tematikai egység  Összefüggő beszéd  

Előzetes tudás  

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, 

ismeretek, készségek, motiváció.  
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A tantárgyhoz 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok  

Rövid, egyszerű szövegek elmondása, illetve párbeszéd előadása 

társaival közösen, tanári segítséggel;  

leírás saját magáról és a környezetében előforduló tárgyakról, egyszerű 

nyelvi eszközökkel;   

munkájának bemutatása egyszerű nyelvi eszközökkel;  

ismert szöveg elmondása a célnyelvi normához közelítő kiejtéssel, 

intonációval és beszédtempóban. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

A mindennapi életben előforduló kommunikációs helyzetekben használatos fordulatok 

begyakorlása, tevékenységekhez kapcsolódó cselekvéssor önálló előadása társak részére. 

Egyszerű nyelvi eszközökkel begyakorolt beszédfordulatok – megszólítás, köszönés, 

jókívánság, hogylét felőli érdeklődés, elbúcsúzás – előadása.   

Tanári példa vagy autentikus hangzóanyag hallgatása és együttes elmondása után közös vagy 

önálló ismétlés; a kiejtés, intonáció, hangsúly, ritmus játékos gyakorlása.   

Egyénileg vagy csoportban létrehozott alkotás, tárgy rövid bemutatása.  

A fenti 

tevékenységhez 

használható  

szövegfajták/ 

szövegforrások  

Rövid történetek, témakifejtés, dalszövegek, rapszövegek, rövid 

prezentációk és projektek csoportos bemutatása.  

 

 

Tematikai egység  Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás  

Az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, 

motiváció.   

Különböző szövegfajták olvasásában való jártasság a tanuló 

anyanyelvén és az első idegen nyelven. 

A tantárgyhoz 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok  

Az egyszerű szövegekben – hirdetés, felirat, dalszöveg – az ismert 

nevek, szavak felismerése, megértése;  

az egyszerű, autentikus szövegek lényegének megértése;  az 

egyszerű, autentikus szövegekből néhány alapvető információ 

kiszűrése;   

az olvasott szövegre vonatkozó egyszerű feladatok elvégzése;  a 

képek segítségével az olvasott szövegek értelmezése;  

érdeklődés kialakítása a célnyelvi kultúra irodalmi, művészeti alkotásai 

iránt.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Fen
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Írott szöveggel kapcsolatos tevékenységek végzése, leírás alapján illusztráció készítése, képek 

sorba rendezése, szövegrészlettel való párosítása.  

Különböző műfajú szövegek – versek, mesék, történetek, viccek – közös olvasása.  

Egyszerű, informatív szövegből – brosúrából, menetrendből, utcai táblákról, feliratokról – 

tárgyszerű információ szerzése.  

Egyszerű üzenetek, például képeslapok szövegének megértése.  

Nyomtatványok, űrlapok személyes adatokra vonatkozó kérdéseinek megértése.  

Rövid, egyszerű, írott instrukciók követése – útbaigazítás.  

A fenti 

tevékenységhez 

használható  

szövegfajták/ 

szövegforrások  

Hirdetések, plakátok, egyszerű katalógusok, útleírások, képeslapok, 

feliratok, nyomtatványok hagyományos és online formában.  

 

 

Tematikai egység  Íráskészség  

Előzetes tudás  A szövegalkotáshoz szükséges anyanyelvi szabályok ismerete.   

A tantárgyhoz 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok  

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok másolása, majd diktálás utáni 

írása;  

megadott mintát követve különböző rövid szövegek alkotása; írásbeli 

válaszadás személyes adatokra vonatkozó egyszerű kérdésekre; a 

közösen feldolgozott olvasott szöveghez kapcsolódó írásbeli feladatok 

elvégzése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Szavak és rövid szövegek másolása, illetve hallás utáni leírása.  

Rövid mondatok írása – napirend bemutatása, emberek, állatok, tárgyak jellemzése, 

képfeliratok készítése.  

Különböző műfajú, egyszerű, rövid szövegek írása – hagyományos vagy elektronikus 

képeslap, üdvözlőlap, meghívó, üzenet, SMS, e-mail.  

Egyszerű, autentikus kérdőívek, adatlapok, bejelentők, a személyes adatokra vonatkozó 

részének kitöltése.  

Hirdetések, faliújságok, tájékoztató táblák, ismertetők készítése tanári/osztálytársi segítséggel.  

Kreatív írás – napló, dalszöveg, versek.  

Egy-kétmondatos üzenet, illetve bejegyzés írása internetes közösségi oldalon, blogban vagy 

fórumban.  

A fenti 

tevékenységhez 

használható  

szövegfajták/ 

szövegforrások  

Képeslap, üdvözlőkártya, meghívó, üzenet, SMS, e-mail, levél, adatlap, 

bejegyzés, dalszöveg, leírás, felirat, utasítás.  
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Tematikai egység  A tanulók teljesítményének mérése 

Órakeret 

E: 1 óra  

Javaslat  

A szaktanár a tanulócsoport kompetenciáinak figyelembevételével a 

készségek együttes mérésének módját maga határozza meg.  

 

 

Ajánlott témakörök  

Az alaptémaköröket a tanulók életkorának megfelelően ajánlott feldolgozni.  

 

 

Ajánlott témakörök  Órakeret  

Család   

Én és a családom. Családtagok bemutatása. Napirend.  

 E:14  

Otthon   

Otthonom, lakóhelyiségek, bútorok, berendezési tárgyak.  

Gyakorlóóra: Otthon, család  

E:14 

óra+1 

óra  

Étkezés  

Napi étkezések. Kedvenc ételeim, italaim.  

Gyakorlóóra: Étkezés 

E:14 

óra+1 

óra  

Idő, időjárás  

Az óraidő, a hét napjai, napszakok, évszakok és hónapok.  

Gyakorlóóra: Időjárás 

E:14 

óra+1 

óra  

Öltözködés  

Évszakok és ruhadarabok, kedvenc ruháim.  

Gyakorlóóra: Öltözködés 

E:14 

óra+1 

óra  

Sport  

Testrészek és mozgás.  

Gyakorlóóra: Sport 

E:14 

óra+1 

óra  

Iskola, barátok  

Iskolám, osztálytermünk.  Tantárgyaim, tanáraim.  

Gyakorlóóra: Iskola, tantárgyak 

E:14 

óra+1 

óra  

Szabadidő, szórakozás  E:14  

Szabadidős tevékenységek, kedvenc időtöltésem. Gyakorlóóra: 

Szabadidő 

óra+1  

óra  

Utazás, pihenés  

Vakáció, nyaralás. Közlekedési eszközök.  

Gyakorlóóra: Utazás, nyaralás 

E:14 

óra+1 

óra  

 

 

Tematikai egység  Szabadon felhasználható órakeret  Órakeret 

E: 7 óra  
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Javaslat  
A szabadon felhasználható órakeretről a nyelvtanár maga dönt, a 

tanulói igényeket és a megadott témákat szem előtt tartva.  

 

 

A teljesítmény mérése  

A teljesítménymérés visszajelzéstad a tanítási-tanulási folyamat egy adott szakaszában elért 

eredményekről, és segít a továbblépésben, másrészt alapot szolgáltat az egyes tanulók 

önmagukhoz és tanulótársaikhoz viszonyítottteljesítményének értékeléséhez.  

A mérésnek tartalmilag és formailag összhangban kell állnia a tanítás tartalmával és 

módszereivel. (Csak azt mérhetjük, amit megtanítottunk, és csak úgy mérhetünk, ahogy  

tanítottunk.)  

A tanulókat minden esetben tájékoztatni kell a mérés céljáról/céljairól, 

tartalmáról/tartalmairól és az értékelés szempontjairól.  

A mérésnek és értékelésnek egyértelműen tükröznie kell azt a szemléletet, hogy a mérés 

célja az elsajátított ismeretek, készségek azonosítása. A tanulónak lehetőséget kell kapnia a 

felkészülésre, s ha indokolt, a javításra. 

 

 

Tematikai egység  A tanulók teljesítményének kimeneti mérése  

Órakeret 1 

óra  

A mérés   

– Három területen (beszédkészség, olvasott szöveg értése és az íráskészség) végezzük, a 

hangsúly a beszédkészségen és az olvasott szöveg szövegértésén legyen.   

– A nyelvi jelentésre és ne a nyelvi formára koncentráljunk.  

– Az olvasott szöveg értését mérő feladatokban a szövegek lényegét kelljen megérteni a 

szövegösszefüggésre támaszkodva, vagy konkrét információt kelljen kikeresni a szövegből.   

– A feladatok fokozatosan nehezedő itemeket tartalmazzanak a minimumszinttől az alapszint 

felé vezető skálán.   

– A szövegek a célcsoportok számára érdekesek, motiválók legyenek, olyan témakörökhöz 

kapcsolódjanak, melyek az elvégzett tananyagban megtalálhatók.   

– A feladatokhoz idegen nyelven egyszerűen megfogalmazott, közérthető utasításokat adjunk.   

– A feladatok mindegyike példával kezdődjön.  

– Lényeges a párosításon alapuló feladatoknál, hogy a szükségesnél mindig több lehetőség 

közül kelljen az odaillőt kiválasztani.   

– A feladatlap a következő feladattípusokból állhat: reklámok, dalszövegek párosítása hiányzó 

mondatrésszel, felirat párosítása hellyel, címek párosítása szöveggel (pl.  

 tévéműsor, mozifilmek), interjúkérdések párosítása válaszokkal, hiányos szöveg 

kiegészítése megadott szavakkal. 

– A szóbeli mérést tanulópárokban, kiscsoportban is elvégezhetjük: a) párbeszéd: interakció 

az átvett témakörök alapján, b) egy téma önálló bemutatása 6-8 egyszerű mondattal. 
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A fejlesztés várt 

eredményei a két  

évfolyamos ciklus 

végén  

A1 alsó szintű nyelvtudás:  

A tanuló megérti a célnyelvi óravezetést, az ismert témákhoz kapcsolódó 

kérdéseket, rövid megnyilatkozásokat, szövegeket.  

Egyszerű  nyelvi  eszközökkel,  begyakorolt  beszédfordulatokkal 

kommunikál.  

Felkészülés után elmond rövid szövegeket.  

Közös feldolgozás után megérti az egyszerű olvasott szövegek lényegét, 

tartalmát.  

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatokat ír, mintát követve önállóan írott 

szövegeket alkot.   

 

 

7–8. évfolyam  

 

Az alapfokú iskolarendszerű felnőttoktatás 7–8. évfolyamán idegen nyelvet tanulók az A1 alsó 

szintű nyelvtudással lépnek be a további nyelvtanulási folyamatba, ami a Közös európai 

referenciakeret (KER) szerint „alapszintű”, és ezen belül „minimumszintű” nyelvismeretet 

jelent. A korábbi években megtanulták, hogy személyes boldogulásuk egyik fontos feltétele a 

használható nyelvtudás. A tanulók megismerkedtek különféle hallott és olvasott célnyelvi 

szövegekkel, fejlődött a beszédkészségük, és megtanulták, hogyan tudják az írást az idegen 

nyelv tanulásának szolgálatába állítani.  

Remények szerint a nyelvtanulás során kapott pozitív visszajelzések önbizalmat adtak 

nekik, és néhány alapvető nyelvtanulási stratégia elsajátításával megtették az első lépéseket az 

önálló nyelvtanulóvá válás útján.  

A 7–8. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók idegen nyelvi 

kommunikatív kompetenciájának fejlesztése. Ez továbbra is szoros kölcsönhatásban történik az 

adott életkori szakaszra megfogalmazott nevelési célokkal, és más kulcskompetenciák 

fejlesztésével, elsősorban az anyanyelvi kommunikáció, a szociális kompetencia, valamint a 

hatékony, önálló tanulás területén. Felnőtt tanulókról van szó, tehát egyre nagyobb szerepet kap 

a tanulási folyamatban a digitális kompetencia fejlesztése.   

A nyelvi készségek fejlesztése komplex módon történik, a tanulók egyre több autentikus 

szövegfajtával ismerkednek meg, bővül a szókincsük, egyre magabiztosabban tudják 

megvalósítani beszédszándékaikat. Az új nyelvtani szerkezetekkel a korábbi fejlesztési 

szakaszokhoz hasonlóan továbbra is kontextusba ágyazva ismerkednek meg. Javasolt ebben a 

fejlesztési szakaszban az önértékelés és a társértékelés módszereivel való megismerkedés, 

illetve ezen módszerek alkalmazása. A helyes nyelvhasználat elsajátításában változatlanul nagy 

szerepe van a nyelvi input minőségének és mennyiségének, valamint a tanulói 

megnyilatkozások esetében a pozitív tanári visszajelzésnek.   

A korábbi témakörök a 7–8. évfolyamon bővülnek és mélyülnek. Ezek és az újonnan 

feldolgozásra kerülő témák is összhangban állnak a NAT-ban más műveltségi területek 

tartalmaival, és lehetővé teszik a tanulók számára, hogy a nyelv eszközével alaposabban, 

árnyaltabban megismerjék szűkebb és tágabb környezetüket. A nyelvtanulás iránti motiváció 

fenntartása szempontjából meghatározó jelentősége van a témák gondos megválasztásának, és 

annak, hogy a tanulók kívánságára időről-időre olyan témák is feldolgozásra kerüljenek, 

amelyek aktuálisan érdeklik, foglalkoztatják őket. A tanulási kedvet fokozza, ha a tanulók 
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változatos munkaformák, értelmes tevékenységek és érdekes, kihívást jelentő feladatok 

keretében fejleszthetik nyelvtudásukat.   

Ebben a fejlesztési szakaszban tovább bővül azoknak a nyelvtanulási stratégiáknak a 

köre, amelyeket a tanulók megismernek és alkalmaznak a nyelvórákon. Ezek fokozatos 

elsajátítása lehetővé teszi számukra, hogy az iskolán kívül is egyre inkább hasznosítsák, 

fejlesszék nyelvtudásukat.   

A fejlesztési szakasz célja, hogy a tanulók a 8. évfolyam végére elérjék a KER szerinti A2 

szintet.  

 

Éves órakeret: 72-72 óra mind az esti, mind a levelező tagozaton.  

Heti 2-2 óra mind az esti, mind a levelező tagozaton.  

Az évi 72 óra felosztása: 1 + 1 óra teljesítmény mérése; 7 óra szabad sáv; a kerettantervben 

tervezett 63 óra.  

 

 

Tematikai egység  A tanulók teljesítményének mérése Órakeret 

E: 1 óra  

Javaslat  
A nyelvtanár maga dönti el, hogy a komplex nyelvhasználat milyen 

formáját választja a tanulók teljesítményének bemeneti méréséhez.  

 

 

Tematikai egység  Beszédértés  

Előzetes tudás  

A1 nyelvi szinten történő célnyelvi óravezetés megértése, egyszerű, 

rövid, hangzó szövegekhez kapcsolódó feladatok megoldása.  

A tantárgyhoz 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

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;   

a lényeg és néhány alapvető információ kiszűrése az ismert 

témakörökben elhangzó szövegekből,   

néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb 

alkalmazása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  
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Az ismert nyelvi elemekre támaszkodó, célnyelvi óravezetés folyamatos követése – 

osztálytermi rutincselekvések, a közös munka megszervezése, eszközhasználat –, és a tanári 

utasítások megértése.  

Ismert témákhoz kapcsolódó rövid kérések és kijelentések megértése.  

Az életkornak megfelelő és az ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid autentikus szövegek 

bemutatása, néhány konkrét információ kiszűrése, a megértést segítő feladatok segítségével. 

Ismert témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegekben a beszélők gondolatmenetének 

követése.  

A szaktanáron kívül egyéb beszélők megértése, amennyiben azok a tanuló nyelvi szintjéhez  

igazított tempóban, szükség esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat megismételve 

beszélnek.  

A fenti 

tevékenységhez 

használható  

szövegfajták/ 

szövegforrások  

Képekkel illusztrált történetek, dalok, versek, kisfilmek, a célnyelvi 

kultúrát bemutató multimédiás anyagok, a célcsoportnak szóló egyéb 

hangzóanyagok; tanárral, tanulótársakkal, célnyelvi országokból érkező 

személyekkel folytatott rövid párbeszédek, tanári beszéd, interaktív 

feladatok.  

 

 

Tematikai egység  Szóbeli interakció  

Előzetes tudás  

A1 nyelvi szint, azaz egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt 

beszédfordulatokkal folytatott kommunikáció.  

A tantárgyhoz 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok  

Kommunikáció ismert témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel, 

begyakorolt beszédfordulatokkal, egyszerű és közvetlen 

információcserét igénylő feladatokban;  

kérdésfeltevés kiszámítható, mindennapi helyzetekben, válaszadás a 

kérdésekre, illetve rövid párbeszédek folytatása;  

az első lépések megtétele a célnyelv spontán módon történő használata 

útján;  

törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és 

beszédtempóra. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  
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A tanuló törekszik a mondanivalója idegen nyelven történő kifejtésére, melyhez használja az 

egyre bővülő szókincsét, a begyakorolt beszédfordulatokat és nyelvi eszközöket.   

Egyszerű, tényszerű információk megszerzése és továbbadása.  

Vélemény, gondolat, érzés kifejezése  egyszerű nyelvi eszközökkel.  

Ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez vagy osztálytermi szituációkhoz kérdések 

feltevése, kérések, felszólítások megfogalmazása, illetve az azokra történő válaszadás.  

Rövid párbeszédben és beszélgetésben való részvétel.   

A célnyelv tudatos használata a tanórai tevékenységek során.   

Lehetőség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgásban való részvétel, spontán kommunikálás 

célnyelvi beszélőkkel.   

A kommunikáció fenntartása érdekében, nem értés esetén ismétlés, magyarázat kérése, 

visszakérdezés gyakorlása.   

A fenti 

tevékenységhez 

használható  

szövegfajták/ 

szövegforrások  

Rövid párbeszédek, egyszerű társalgás, szerepjátékok, kérdések, 

felszólítások, kérések, spontán megnyilvánulások.  

 

 

Tematikai egység  Összefüggő beszéd  

Előzetes tudás  

A1 nyelvi szintnek megfelelően, felkészülés után rövid szövegek 

elmondása.  

A tantárgyhoz  A tanuló képes önmagáról és közvetlen környezetéről összefüggően  

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok  

beszélni, egyszerű beszédfordulatok alkalmazásával;  

a tanuló képes munkája bemutatására egyszerű nyelvi eszközökkel; tud 

rövid, egyszerű történeteket elmesélni;  

meg tud fogalmazni egyszerű állításokat, összehasonlítás, 

magyarázat, indoklás megfogalmazására képes; tud egyszerű 

nyelvtani szerkezeteket és mondatfajtákat használni; ismeri és 

alkalmazza a megértést segítő legfontosabb stratégiákat.  

A kiejtése, intonációja és beszédtempója közelít a célnyelvi normához. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Szöveg elmondása egyszerű nyelvi elemekkel és szókinccsel, ismert témákról, felkészülés 

után.  

Történet elmesélése, élménybeszámoló, egyszerű nyelvtani szerkezetekkel, mondatfajtákkal. 

Összefüggő szöveg alkotása minta alapján; szavak, szócsoportok, cselekvéssorok 

összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal.  

Csoportos prezentáció jegyzetek alapján.  

Autentikus hangzóanyag meghallgatás utáni elismétlése, a célnyelvi normához közelítő kiejtés 

gyakorlása.  
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A fenti 

tevékenységhez 

használható  

szövegfajták/ 

szövegforrások  

Rövid történetek, élménybeszámolók, szerepek, leírások – képleírás, 

tanulói munka bemutatása –, előadás, prezentáció, témakifejtés.  

 

 

Tematikai egység  Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás  

A1 nyelvi szintű, egyszerű olvasott szövegek lényegének, tartalmának 

megértése.  

A tantárgyhoz 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok  

A tanuló számára ismert témákról szóló rövid szövegek megértése;  az 

alapvető információk megtalálása az egyszerű, hétköznapi 

szövegekben;  

autentikus szövegek lényegének megértése, az alapvető 

információk kiszűrése;  az olvasott szövegekre vonatkozó feladatok 

elvégzése; tájékozódás a célnyelvi kultúráról.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

A tanuló nyelvi szintjének megfelelő rövid, egyszerű szövegek – leírás, történet, párbeszéd – 

megértése.   

Egyszerű szövegekben – hirdetésben, prospektusban, étlapon, menetrendben, rövid 

újságcikkben, programfüzetben – lényeges információk megtalálása.  

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

Használati utasítások, instrukciók megértése, követése.  

Információszerzés hagyományos és elektronikus forrásokból.  

A fenti 

tevékenységhez 

használható  

Ismeretterjesztő szövegek, dalszövegek, cikkek – a célcsoportnak szóló 

újságokból és holnapokról –, útleírások, hirdetések, plakátok, 

hagyományos és elektronikus nyomtatványok, internetes fórumok  

szövegfajták/ 

szövegforrások  

hozzászólásai, képregények, egyszerű üzenetek, képeslapok, feliratok, 

étlap, menetrend, egyszerű biztonsági előírások, magánlevelek.  

 

 

Tematikai egység  Íráskészség  

Előzetes tudás  

A1 nyelvi szintű, ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása; a 

tanulók életkorának megfelelő témájú szövegek alkotása.  

A tantárgyhoz 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok  

A tanuló közvetlen környezetével kapcsolatos témákról 

összefüggő mondatok írása; az írás kommunikációs eszközként 

történő használata;  gondolatok kifejtése egyszerű kötőszavakkal 

összekapcsolt mondatokban; egyszerű szövegek írása a tanulót 

érdeklő, ismert témákról.  
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Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Rövid szövegek másolása és diktálás utáni leírása.  

A tanuló közvetlen környezetével kapcsolatos témákról egyszerű, összefüggő mondatok írása, 

különböző szövegtípusok létrehozása – leírás, élménybeszámoló, párbeszéd.  

Levél, üzenet, blogbejegyzés , fórumbejegyzés írása.  

Gondolatok összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal:és, vagy, mert.  

Írásbeli műfajok legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyeinek követése – megszólítás levélben, 

e-mailben, záró formula.  

A mondanivaló közvetítése vizuális eszközökkel – szövegkiemelés, internetes vagy  SMS-ben 

használt emotikon, rajz, ábra, diasor.  

A fenti 

tevékenységhez 

használható  

szövegfajták/ 

szövegforrások  

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

e-mail, SMS, blogbejegyzés.  

 

 

Ajánlott témakörök  

 

Az 5–6. évfolyamon megismert témakörök magasabb nyelvi szinten újra feldolgozhatók és 

bővíthetők, ezért az új témák mellett ezek is szerepelnek a táblázatban.  

 

 

Ajánlott témakörök  Órakeret  

Család   

Én és a családom. Családtagok bemutatása, családfa. Családi események, 

közös programok. Családi ünnepek. Nagyszüleim világa.  E:10 óra 

Otthon   

Otthonom, szűkebb környezetem. Lakóhelyiségek, bútorok, berendezési 

tárgyak. Lakóhelyem, tágabb környezetem. Otthonok a célnyelvi 

országban és a nagyvilágban. Otthontalanok.  

Gyakorlóóra: Otthon 

E:10 

óra+1 

óra 

Étkezés  

Napi étkezések. Kedvenc ételeim, italaim. Egészséges táplálkozás. 

Receptek, főzés, sütés, főzőműsorok. Étkezési szokások a célnyelvi 

kultúrában és a nagyvilágban.  

Gyakorlóóra: Étkezés 

E:10 

óra+1 

óra 

Idő, időjárás  

Az óra. Évszakok és hónapok. A hét napjai és a napszakok. Időjárás.  

Időjárási rekordok. Időjárási jelenségek. Természeti katasztrófák.  

Gyakorlóóra: Természet, időjárás 

E:10 

óra+1 

óra 
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Öltözködés  

Ruhadarabok. Kedvenc ruháim. A divat világa.  

Gyakorlóóra: Divat, öltözködés 

E:10 

óra+1 

óra 

Sport Testrészek és mozgás. Kedvenc sportom. Sportok, sportfelszerelések. 

Extrém sportok. Sportversenyek, olimpia. Gyakorlóóra: Sport, 

testrészek 

E:11 

óra+1 

óra 

Iskola, barátok  

Iskolám, osztálytermünk. Tantárgyaim, tanáraim. Osztálytársaim, 

barátaim. Tanórán kívüli közös programjaink. Iskolai élet más 

országokban.  

Gyakorlóóra: Iskolai élet 

E:11 

óra+1 

óra 

Szabadidő, szórakozás  

Szabadidős tevékenységek, kedvenc időtöltésem. Internet, interaktív 

játékok. Mozi, színház, zenehallgatás, kiállítások. Közös időtöltés 

barátokkal.  

Gyakorlóóra: Szabadidő, mozi, színház 

E:11 

óra+1 

óra 

Természet, állatok  

Kedvenc állataim. Kisállatok, felelős állattartás. Kontinensek, 

tájegységek. Hazánk és más országok, más kontinensek élővilága.  E:11 óra 

Ünnepek és szokások  

Az én ünnepeim. Ünnepek itthon és a nagyvilágban. E:11 óra  

Város, bevásárlás  

Városok, települések, falvak. Épületek, utcák. Tájékozódás, útbaigazítás.  

Üzletek, bevásárlóközpontok, piac. Vásárlás.  

Látnivalók, nevezetességek a lakóhelyemen.  

Híres városok és nevezetességeik.  

Gyakorlóóra: Városok, nevezetességek 

E:11 

óra+1 

óra 

Utazás, pihenés  

Vakáció, nyaralás. Táborok, kirándulás. Közlekedési eszközök. Utazás 

belföldön és külföldön. Gyakorlóóra: Utazás, nyaralás 

E:10 

óra+1 

óra 

 

 

Tematikai egység  Szabadon felhasználható órakeret  Órakeret 

E: 7 óra  

Javaslat  A szaktanár saját belátása szerint, a tanulók ismereteinek, 

hiányosságainak függvényében használja fel ezt az órakeretet.  

 

 

A teljesítmény mérése  
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A teljesítménymérés visszajelzéstad a tanítási-tanulási folyamat egy adott szakaszában elért 

eredményekről, és segít a továbblépésben, másrészt alapot szolgáltat az egyes tanulók 

önmagukhoz és tanulótársaikhoz viszonyítottteljesítményének értékeléséhez.  

A mérésnek tartalmilag és formailag összhangban kell állnia a tanítás tartalmával és 

módszereivel. (Csak azt mérhetjük, amit megtanítottunk, és csak úgy mérhetünk, ahogy  

tanítottunk.)  

A tanulókat minden esetben tájékoztatni kell a mérés céljáról/céljairól, 

tartalmáról/tartalmairól és az értékelés szempontjairól.  

A mérésnek és értékelésnek egyértelműen tükröznie kell azt a szemléletet, hogy a mérés 

célja az elsajátított ismeretek, készségek azonosítása. A tanulónak lehetőséget kell kapni a 

felkészülésre, s ha indokolt, a javításra.  

 

 

Tematikai egység  A tanulók teljesítményének mérése 

Órakeret 

E: 1 óra  

A mérés   

– Három területen (beszédkészség, olvasott szöveg értése és az íráskészség) végezzük, a 

hangsúly a beszédkészségen és az olvasott szöveg szövegértésén legyen.   

– A nyelvi jelentésre és ne a nyelvi formára koncentráljunk.  

– Az olvasott szöveg értését mérő feladatokban a szövegek lényegét kelljen megérteni a 

szövegösszefüggésre támaszkodva, vagy konkrét információt kelljen kikeresni a 

szövegből.   

– A feladatok fokozatosan nehezedő itemeket tartalmazzanak a minimumszinttől az 

alapszint felé vezető skálán.   

– A szövegek a célcsoportok számára érdekesek, motiválók legyenek, olyan témakörökhöz 

kapcsolódjanak, melyek az elvégzett tananyagban megtalálhatók.   

– A feladatokhoz idegen nyelven egyszerűen megfogalmazott, közérthető utasításokat 

adjunk.  –A feladatok mindegyike példával kezdődjön.  

– Lényeges a párosításon alapuló feladatoknál, hogy a szükségesnél mindig több lehetőség 

közül kelljen az odaillőt kiválasztani.   

– A feladatlap a következő feladattípusokból állhat: reklámok, dalszövegek párosítása 

hiányzó mondatrésszel, felirat párosítása hellyel, címek párosítása szöveggel (pl. 

tévéműsor, mozifilmek), interjúkérdések párosítása válaszokkal, hiányos szöveg 

kiegészítése megadott szavakkal.  

– A szóbeli mérést tanulópárokban, kiscsoportban is elvégezhetjük: a) párbeszéd: interakció 

az átvett témakörök alapján, b) egy téma önálló bemutatása 8-10 egyszerű mondattal.  

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén  

A2 mínusz szintű nyelvtudás:  

A tanuló egyszerű hangzó szövegekből kiszűri a lényeget és néhány 

konkrét információt.  

Válaszol a hozzá intézett kérdésekre, sikeresen vesz részt rövid  
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 beszélgetésekben.  

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazva 

történetet mesél el, leírást ad saját magáról és közvetlen környezetéről. 

Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, különböző típusú, 

egyszerű írott szövegekben megtalálja a fontos információkat.  

Összefüggő mondatokat, rövid szöveget ír hétköznapi, őt érintő témákról.  
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Német  nyelv 5–8.  évfolyam  

(Esti tagozat) 

 

 

Magyarország az Európai Unió tagjaként az elmúlt évtizedekben nagy erőfeszítéseket tett és 

tesz napjainkban is annak érdekében, hogy a fiatalok és a felnőtt magyar lakosság minél 

nagyobb része rendelkezzen olyan idegennyelv-tudással, mely lehetővé teszi az alapvető 

kommunikatív szándékok megvalósítását. Az iskolarendszerű felnőttoktatás alapfokú 

szakaszában a hatékonyság szempontjából érdemes annak a nyelvnek a tanulása, melynek 

tanulását a felnőtt az általános iskolában elkezdte.  

Az iskolarendszerű felnőttoktatás számára készült idegen nyelvi tantervben figyelembe 

vesszük, hogy a fiatal felnőttek oktatásának módszerei eltérnek a nappali általános iskolás 

korosztályban alkalmazott módszerektől. Így fokozottan támaszkodik a tanterv a tanulók eddigi 

tapasztalataira, élményeire és gyakorlati ismereteire. A tanulók idegen nyelvi tanterveiben 

különösen fontos a továbbépíthetőség, fejleszthetőség. Ezért a nappali oktatásnál nagyobb 

mértékben és arányban javasol a tanterv olyan tevékenységi formákat, amelyek az idegennyelv-

tudás továbbfejlesztését az iskolarendszerű oktatás lezárása után is lehetővé teszik és segítik. A 

fent felsoroltak következtében kiemelten foglalkozik a tanterv a nyelvtanulási technikák 

elsajátíttatásával, a későbbi önálló, illetve tanfolyami nyelvtanulás megalapozásaként. 

Kiemelten javasoljuk a tanulók magyar nyelvtani ismereteinek elmélyítését és a tantárgyak 

rendszerező szakaszainak összehangolását.   

A használható nyelvtudás a felnőtt számára nemcsak azt jelenti, hogy jobb esélyekkel 

indul a munkaerőpiacon, hanem egyben kulcsot is ad a kezébe más népek, más kultúrák, s 

ezáltal önmaga, saját népe és saját kultúrája alaposabb megismeréséhez, jobb megértéséhez.  

A korszerű idegennyelv-oktatás 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 tantárgy tanításának célja, hogy a tanulóban kialakuljon az idegen nyelv 

megismerésének és használatának természetes igénye, az alapszituációkban való jártassága, az 

idegen nyelv más tantárgyakba való integrálásának képessége (pl. számítástechnika), és 

emellett a nyelvtanulás járuljon hozzá a felnőtt szocializációjának folyamatához.  

A nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a NAT hangsúlyozza a tantárgyközi integráció 

jelentőségét. Fontos, hogy a tanulók az idegen nyelv tanulása során építeni tudjanak más 

tantárgyak keretében szerzett ismereteikre és személyes tapasztalataikra is. Ugyanakkor az 

idegen nyelvvel való foglalkozás olyan ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagíthatja a 

tanulókat, amelyeket más tantárgyak keretében is hasznosítani tudnak.   

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.   

A kerettanterv az elérendő célokat és nyelvi szinteket kétéves képzési szakaszokra bontva 

határozza meg.  

 

 6. évfolyam  8. évfolyam  

Első idegen nyelv  A1  A2 mínusz  
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Az idegen nyelvi kerettanterv a KER-ben leírt készségek alapján határozza meg a nyelvtanulás 

fejlesztési egységeit, ezek a hallott és olvasott szöveg értése, a szóbeli interakció, az összefüggő 

beszéd és az íráskészség.   

Az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztése szoros kapcsolatban áll a NAT-ban 

megfogalmazott kulcskompetenciákkal. A kommunikatív nyelvi kompetencia több ponton 

érintkezik az anyanyelvi kompetenciával.  

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.   

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.  

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.  

Az 5–8. évfolyamokra vonatkozó ajánlott témakörök egyes elemei újra és újra 

megjelennek, lehetőséget adva arra, hogy a korábban megszerzett ismeretek újabb nézőpontból 

kerüljenek feldolgozásra, és így bővüljenek, mélyüljenek.   

A felnőttek az 5–8. évfolyamon heti 2 órában tanulják az idegen nyelvet. A fejlesztés 

várható eredménye a 6. évfolyam végén a KER szerinti A1 szint, a 8. évfolyam végén az A2 

alsó szint. A középfokú iskolarendszerű felnőttoktatás erre a kimeneti szintre épít.  

A táblázatokban megjelenő kompetenciák (a hallott szöveg értése, szóbeli interakció, 

összefüggő beszéd, az olvasott szöveg értése és az íráskészség) fejlesztése mindig integráltan 

történik, ahogy azok a valós kommunikációs helyzetekben előfordulnak. Ezért nem szerepelnek 

óraszámok a fejlesztési egységek mellett, és külön táblázat tartalmazza az ajánlott témaköröket 

az ajánlott óraszámokkal. A témakörök megismerését a kerettanterv az első két évre tervezi, 

évfolyamonként öt-öt téma kerülhet feldolgozásra, amelyek kiválasztását és sorrendjét az 

intézmények – profiljuk és igényeik szerint – helyi tanterveikben határozzák meg. A szabadon 

választható órakerettel (5–8. évfolyamon évfolyamonként: 7 óra) a helyi tantervek 

tetszőlegesen kibővíthetik a témák ajánlott óraszámait. A 7–8. évfolyamon a témák 

visszatérnek, folyamatosan bővülnek és magasabb nyelvi szinten kerülnek feldolgozásra.  

A kerettanterv évfolyamonkénti mérés-értékelést tervez, amely az 5–8. évfolyam elején 

egy diagnosztikus (feltáró) méréssel indul (1 óra), amely a heterogén nyelvtudású tanulók 

sikeres felzárkóztatásához szükséges egyéni és csoportos fejlesztési terv elkészítéséhez 

biztosítja a szükséges információkat. A tanév folyamán formatív (fejlesztő) értékelések 

sorozata biztosítja a folyamatos fejlődést, majd minden egyes tanév szummatív (minősítő) 

méréssel zárul (1 óra).   
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5–6. évfolyam  

 

Az 5. évfolyam megkezdésekor a felnőtt tanulók vagy már legalább egy év nyelvtanulási 

tapasztalattal rendelkeznek, vagy ezen az évfolyamon kezdik meg idegen nyelvi 

tanulmányaikat. Felnőttekről lévén szó, valószínűleg tudják, hogy az idegen nyelv ismerete 

elengedhetetlen a munkaerőpiacon való elhelyezkedéshez, a mindennapi élethelyzetekben 

történő eligazodáshoz. A körülöttük lévő világ, a technikai vívmányok használata spontán 

idegennyelv-értővé tették őket, ha korlátozott módon is.  

Az 5–6. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja az, hogy a tanulók  

kedvet érezzenek a nyelvtanulás iránt, és örömüket leljék benne, valamint hogy felkeltse 

érdeklődésüket az idegen nyelvet beszélő emberek és kultúrájuk iránt, nyitottak maradjanak az 

új ismeretek, tapasztalatok befogadására.   

A nyelvelsajátítás területén fontos cél a beszédértés és a beszédkészség fejlesztése, de 

fokozatosan felzárkózik melléjük az olvasott szöveg értése és az írás is. A készségek fejlesztése 

komplex módon történik, úgy, ahogy azok a valós kommunikációs helyzetekben természetes 

módon összekapcsolódnak. Az idegen nyelv elsajátítása továbbra is minden esetben 

kontextusba ágyazva, konkrét beszédhelyzetek során történik, melyekben a verbális és a nem 

verbális elemek természetes egységet alkotnak.   

A motiváció fenntartása érdekében fontos, hogy a tanulók a fejlettségi szintjüknek 

megfelelő, változatos, érdekes és értelmes, kihívást jelentő tevékenységek során sajátítsák el az 

idegen nyelvet. A témakörök az évek során nem változnak, de bővülnek és mélyülnek, azzal 

párhuzamosan, ahogy a tanulók érdeklődése alakul, igényeik, szükségleteik változnak. További 

témák is feldolgozásra kerülnek, amelyek összhangban állnak a NAT-ban szereplő más 

műveltségi területek, tantárgyak tartalmaival.  

Az 5–6. osztályban a nyelvtanulás kiemelt célja a tanulók szókincsének bővítése. A 

nyelvtani szerkezeteket kontextusba ágyazva sajátítják el. A helyes nyelvhasználat 

elsajátításában nagy szerepe van a nyelvi input minőségének és mennyiségének, valamint a 

tanulói megnyilatkozások esetében a pozitív tanári visszajelzésnek. Fontos célkitűzés továbbá, 

hogy a tanulók idegen nyelvi kompetenciájának fejlesztése szoros összefonódásban és 

kölcsönhatásban történjen 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. Fokozatosan egyre nagyobb szerepet kap a digitális kompetencia, hiszen az 

IKT-eszközök használata idegen nyelven is az információszerzés és információcsere korszerű 

és hatékony eszköze.   

A fejlesztési szakasz célja, hogy a tanulók a 6. évfolyam végére elérjék legalább a KER 

szerinti A1 alsó szintet.  

 

Óraszám:  

5. évfolyam esti/levelező tagozat: 72 óra, heti: 2 óra Mérés-értékelés: 

2 óra   

Fejlesztési feladatok megvalósítása: 63 óra  

Szabadon felhasználható órakeret: 7 óra  

6. évfolyam esti/levelező tagozat: 72 óra, heti: 2 óra Mérés-értékelés: 

2 óra  
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Fejlesztési feladatok megvalósítása: 63 óra  

Szabadon felhasználható órakeret: 7 óra  

 

 

Tematikai egység  A tanulók teljesítményének bemeneti mérése 

Órakeret 

E: 1 óra  

Javaslat  

A tanárnak lehetősége nyílik a tanulók előzetes tudásának mérésére, és 

ennek alapján a differenciálás, illetve felzárkóztatás biztosítására. 

Amennyiben a tanulók még nem tanulták az idegen nyelvet, a csoportot 

homogénnek tekintheti.  

 

 

Tematikai egység  Beszédértés  

Előzetes tudás  

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

készségek, motiváció. A tanuló már megért bizonyos célnyelvi 

fordulatokat, amelyek az anyanyelvében és környezetében is 

használatosak.  

A tantárgyhoz 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A célnyelvi óravezetés követése: az osztálytermi tevékenységekhez 

kapcsolódó, rövid, egyszerű tanári utasítások megértése;  

az ismert témákhoz kapcsolódó, egy-egy rövid mondatból álló 

kérdések, néhány rövid mondatból álló megnyilatkozások megértése; a 

mindennapi témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegekben az 

ismerős szavak, fordulatok felismerése, ezekből következtetés a 

szövegek témájára;   

néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb 

alkalmazása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

A kissé komplexebb formában elhangzó célnyelvi óravezetés növekvő biztonsággal történő 

követése (pl. osztálytermi rutincselekvések, a közös munka megszervezése, eszközhasználat).  

Rövid, egyszerű tanári utasítások alaposabb és biztosabb megértése (manuális tevékenységek; 

mozgásos, játékos tevékenységek).   

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

szövegek bemutatásának aktív követése; a szöveg lényegének kiszűrése megértést segítő, 

változatos feladatok segítségével.   

A megértés során egyre tudatosabb támaszkodás a hallott szövegeket kísérő nonverbális 

elemekre (pl. képek, képsorok, tárgyak, testbeszéd, hanglejtés) és a beszédhelyzetre.   

Tanári ösztönzésre a hallott szövegből kiszűrt információk egyre tudatosabb összekapcsolása 

a témával kapcsolatos egyéb ismeretekkel, és ezek alapján következtetések levonása a 

tartalomra vonatkozóan.   

Különböző beszélők egyre biztosabb megértése, ha a tanuló nyelvi szintjéhez igazított 

tempóban, szükség esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat hangsúlyozva, 

megismételve beszélnek.   
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A fenti 

tevékenységhez 

használható  

szövegfajták/ 

szövegforrások  

Dalok, versek, képekkel illusztrált történetek, kisfilmek, animációs filmek, 

a célcsoportnak szóló egyéb hangzóanyagok, tanárral, tanulótársakkal, 

célnyelvi országokból érkező személyekkel folytatott rövid párbeszédek, 

tanári beszéd, interaktív feladatok.  

 

 

Tematikai egység  Szóbeli interakció  

Előzetes tudás  

Részvétel interakciót igénylő tevékenységekben, egyszerű nyelvi 

eszközök alkalmazásával.  

A tantárgyhoz 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok  

A beszédszándék kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő 

szókinccsel és nonverbális elemekkel támogatva;  

egyszerű kérdések feltevése ismert témákról, illetve válaszadás 

egyszerű nyelvi eszközökkel a tanulóhoz intézett kérdésekre; rövid 

beszélgetés folytatása ismert témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel, 

begyakorolt beszédfordulatokkal; rövid beszélgetés folytatása a 

társakkal a tanult témákról;  

 rövid, egyszerű szövegek közös előadása; az ismert szöveg célnyelvi 

normákhoz közelítő kiejtése, helyes intonációval és megfelelő 

beszédtempóban. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

A mondanivaló nonverbális elemekkel (pl. testbeszéddel, hanglejtéssel, vizuális eszközökkel) 

támogatott kifejezése bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel.  

Egyszerű kérdések feltevése ismert témákhoz, osztálytermi szituációkhoz, egyéni 

szükségletekhez kapcsolódva.  

Egyszerű nyelvi eszközöket és nonverbális elemeket tartalmazó rövid párbeszéd eljátszása 

társakkal.  

Kommunikálás begyakorolt beszédfordulatokkal (pl. bemutatkozás, bemutatás, üdvözlés, 

köszönés, alapvető információ kérése és adása saját magáról, társairól, közvetlen 

környezetéről, különböző dolgok kérése és adása, tetszés, nemtetszés kifejezése).  

Hallott, látott jelenségekre (pl. váratlan osztálytermi történésekre, időjárással kapcsolatos 

megfigyelésekre) való reagálás egyszerű nyelvi eszközökkel.  

A fenti 

tevékenységhez 

használható  

szövegfajták/ 

szövegforrások  

Versek, dalszövegek, illusztrált történetek, mozgással kísért rövid 

cselekvéssorok, kérdések, rövid párbeszédek, dramatizált jelenetek, néhány 

mondatos leírások, egyszerű felszólítások, kérések. 

 

 

Tematikai egység  Összefüggő beszéd  

Előzetes tudás  

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, 

ismeretek, készségek, motiváció.  
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A tantárgyhoz 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok  

Rövid, egyszerű szövegek elmondása, illetve párbeszéd előadása 

társaival közösen, tanári segítséggel;  

leírás adása saját magáról és a környezetében előforduló tárgyakról, 

egyszerű nyelvi eszközökkel;   

munkájának bemutatása egyszerű nyelvi eszközökkel;  

ismert szöveg elmondása a célnyelvi normához közelítő kiejtéssel, 

intonációval és beszédtempóban. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

A mindennapi élethez kapcsolódó személyekkel való találkozáskor használatos fordulatok 

begyakorlása, tevékenységekhez kapcsolódó cselekvéssor önálló előadása társak részére. 

Egyszerű nyelvi eszközökkel begyakorolt beszédfordulatok – megszólítás, köszönés, 

jókívánság, hogylét felőli érdeklődés, elbúcsúzás – előadása.  

Tanári példa vagy autentikus hangzóanyag hallgatása és együttes elmondása után közös vagy 

önálló ismétlés; a kiejtés, intonáció, hangsúly, ritmus játékos gyakorlása.   

Egyénileg vagy csoportban létrehozott alkotás, tárgy rövid bemutatása.  

A fenti 

tevékenységhez 

használható 

szövegfajták/ 

szövegforrások  

Rövid történetek, témakifejtés, dalszövegek, rapszövegek, rövid 

prezentációk és projektek csoportos bemutatása.  

 

Tematikai egység  Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás  

Az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, 

motiváció.   

Különböző szövegfajták olvasásában való jártasság a tanuló 

anyanyelvén és az első idegen nyelven. 

A tantárgyhoz 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok  

A tanuló felismeri és megérti az egyszerű szövegekben – 

hirdetés, felirat, dalszöveg – az ismert neveket, szavakat; az 

egyszerű, autentikus szövegek lényegének megértése;  az 

egyszerű, autentikus szövegekből néhány alapvető információ 

kiszűrése;   

az olvasott szövegre vonatkozó egyszerű feladatok elvégzése;  a 

képek segítségével az olvasott szövegek értelmezése;  

érdeklődés kialakítása a célnyelvi kultúra irodalmi, művészeti alkotásai 

iránt.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  
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Írott szöveggel kapcsolatos tevékenységek végzése, leírás alapján illusztráció készítése, képek 

sorba rendezése, szövegrészlettel való párosítása.  

Különböző műfajú szövegek – versek, mesék, történetek, viccek – közös olvasása.  

Egyszerű, informatív szövegből – brosúrából, menetrendből, utcai táblákról, feliratokról – 

tárgyszerű információ szerzése.  

Egyszerű üzenetek, például képeslapok szövegének megértése.  

Nyomtatványok, űrlapok személyes adatokra vonatkozó kérdéseinek megértése.  

Rövid, egyszerű, írott instrukciók követése – útbaigazítás.  

A fenti 

tevékenységhez 

használható  

szövegfajták/ 

szövegforrások  

Hirdetések, plakátok, egyszerű katalógusok, útleírások, képeslapok, 

feliratok, nyomtatványok hagyományos és online formában.  

 

 

Tematikai egység  Íráskészség  

Előzetes tudás  A szövegalkotáshoz szükséges anyanyelvi szabályok ismerete.   

A tantárgyhoz 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok  

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok másolása, majd diktálás utáni 

írása.  

megadott mintát követve különböző rövid szövegek alkotása; írásbeli 

válaszadás személyes adatokra vonatkozó egyszerű kérdésekre; a 

közösen feldolgozott olvasott szöveghez kapcsolódó írásbeli feladatok 

elvégzése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Szavak és rövid szövegek másolása, illetve hallás utáni leírása.  

Rövid mondatok írása – napirend bemutatása, emberek, állatok, tárgyak jellemzése, 

képfeliratok készítése.  

Különböző műfajú, egyszerű, rövid szövegek írása – hagyományos vagy elektronikus 

képeslap, üdvözlőlap, meghívó, üzenet, SMS, e-mail.  

Egyszerű, autentikus kérdőívek, adatlapok, bejelentők, a személyes adatokra vonatkozó  

részének kitöltése. Hirdetések, faliújságok, tájékoztató táblák, ismertetők készítése 

tanári/osztálytársi segítséggel.   

Kreatív írás – napló, dalszöveg, versek.  

Egy-kétmondatos üzenet, illetve bejegyzés írása internetes közösségi oldalon, blogban vagy 

fórumban.  

A fenti 

tevékenységhez 

használható  

szövegfajták/ 

szövegforrások  

Képeslap, üdvözlőkártya, meghívó, üzenet, SMS, e-mail, levél, adatlap, 

bejegyzés, dalszöveg, leírás, felirat, utasítás.  

 

 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 

Tematikai egység  A tanulók teljesítményének mérése 

Órakeret 

E: 1 óra  

 

A szaktanár a tanulócsoport kompetenciáinak figyelembevételével a 

készségek együttes mérésének módját maga határozza meg.  

 

 

A teljesítmény mérése  

 

A teljesítménymérés visszajelzéstad a tanítási-tanulási folyamat egy adott szakaszában elért 

eredményekről, és segít a továbblépésben, másrészt alapot szolgáltat az egyes tanulók 

önmagukhoz és tanulótársaikhoz viszonyítottteljesítményének értékeléséhez.  

A mérésnek tartalmilag és formailag összhangban kell állnia a tanítás tartalmával és 

módszereivel. (Csak azt mérhetjük, amit megtanítottunk, és csak úgy mérhetünk, ahogy  

tanítottunk.)   

A tanulókat minden esetben tájékoztatni kell a mérés céljáról/céljairól, 

tartalmáról/tartalmairól és az értékelés szempontjairól.  

A mérésnek és értékelésnek egyértelműen tükröznie kell azt a szemléletet, hogy a mérés 

célja az elsajátított ismeretek, készségek azonosítása.   

A tanulónak lehetőséget kell kapni a felkészülésre, s ha indokolt, a javításra. 

 

 

Tematikai egység  A tanulók teljesítményének kimeneti mérése  

Órakeret 

1 óra  

A mérés   

– Három területen (beszédkészség, olvasott szöveg értése és az íráskészség) végezzük, a 

hangsúly a beszédkészségen és az olvasott szövegértésen legyen.   

– A nyelvi jelentésre és ne a nyelvi formára koncentráljunk.  

– Az olvasott szöveg értését mérő feladatokban a szövegek lényegét kelljen megérteni a 

szövegösszefüggésre támaszkodva, vagy konkrét információt kelljen kikeresni a 

szövegből.   

– A feladatok fokozatosan nehezedő itemeket tartalmazzanak a minimumszinttől az 

alapszint felé vezető skálán.   

– A szövegek a célcsoportok számára érdekesek, motiválók legyenek, olyan témakörökhöz 

kapcsolódjanak, melyek az elvégzett tananyagban megtalálhatók.   

– A feladatokhoz idegen nyelven egyszerűen megfogalmazott, közérthető utasításokat 

adjunk.   

– A feladatok mindegyike példával kezdődjön.  

– Lényeges a párosításon alapuló feladatoknál, hogy a szükségesnél mindig több lehetőség 

közül kelljen az odaillőt kiválasztani.   

– A feladatlap a következő feladattípusokból állhat: reklámok, dalszövegek párosítása 

hiányzó mondatrésszel, felirat párosítása hellyel, címek párosítása szöveggel (pl. 

tévéműsor, mozifilmek), interjúkérdések párosítása válaszokkal, hiányos szöveg 

kiegészítése megadott szavakkal.  
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– A szóbeli mérést tanulópárokban, kiscsoportban is elvégezhetjük: a) párbeszéd: interakció 

az átvett témakörök alapján, b) egy téma önálló bemutatása 6-8 egyszerű mondattal. 

 

 

Tematikai egység  Szabadon felhasználható órakeret  

Órakeret 

E: 7 óra  

Javaslat  

A szabadon felhasználható órakeretről a nyelvtanár maga dönt, a tanulói 

igényeket és a megadott témákat szem előtt tartva.  

 

 

Ajánlott témakörök  

Az alaptémaköröket a tanulók életkorának megfelelően ajánlott feldolgozni.  

 

5. -6. osztály  

 

Témakörök  Órakeret  

Család A tanulók teljesítményének bemeneti méréseÉn és 

a családom. Családtagok bemutatása. Napirend.  

Gyakorlás 

E:14 óra 

+2 

Otthon   

Otthonom, lakóhelyiségek, bútorok, berendezési tárgyak.  

Gyakorlás 

E:14 óra 

+2 
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Étkezés  

Napi étkezések. Kedvenc ételeim, italaim.  

Gyakorlás 

E:14 óra 

+2 

Idő, időjárás  

Az óraidő, a hét napjai, napszakok, évszakok és hónapok. Gyakorlás. 

A tanulók teljesítményének mérése 

E:14 óra 

+2 

Öltözködés  

Évszakok és ruhadarabok, kedvenc ruháim.  

Gyakorlás  

E:14 óra 

+2 

Sport  

Testrészek és mozgás.  

Gyakorlás 

E:14 óra 

+2 

Iskola, barátok  

Iskolám, osztálytermünk.  Tantárgyaim, tanáraim.  

Gyakorlás 

E:14 óra 

+2 

Szabadidő, szórakozás  

Szabadidős tevékenységek, kedvenc időtöltésem.  

Gyakorlás 

E:14 óra 

+2 

Utazás, pihenés  

Vakáció, nyaralás.  Közlekedési eszközök.  

Ismétlés  

A tanulók teljesítményének kimeneti mérése 

E:14 óra 

+2 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két  

évfolyamos ciklus 

végén  

A1 szintű nyelvtudás:  

A tanuló megérti a célnyelvi óravezetést, az ismert témákhoz kapcsolódó 

kérdéseket, rövid megnyilatkozásokat, szövegeket.  

Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal 

kommunikál.  

Felkészülés után elmond rövid szövegeket.  

Közös feldolgozás után megérti az egyszerű olvasott szövegek lényegét, 

tartalmát.  

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatokat ír, mintát követve önálló írott 

szövegeket alkot.   

 

 

7–8. évfolyam  

 

Az alapfokú iskolarendszerű felnőttoktatás 7–8. évfolyamon idegen nyelvet tanulók az A1 

szintű nyelvtudással lépnek be a további nyelvtanulási folyamatba, ami a Közös európai 

referenciakeret (KER) szerint „alapszintű”, és ezen belül „minimumszintű” nyelvismeretet 
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jelent. A korábbi években megtanulták, hogy személyes boldogulásuk egyik fontos feltétele a 

használható nyelvtudás. A tanulók megismerkedtek különféle hallott és olvasott célnyelvi 

szövegekkel, fejlődött a beszédkészségük, és megtanulták, hogyan tudják az írást az idegen 

nyelv tanulásának szolgálatába állítani.   

Remények szerint a nyelvtanulás során kapott pozitív visszajelzések önbizalmat adtak  

nekik, és néhány alapvető nyelvtanulási stratégia elsajátításával megtették az első lépéseket az 

önálló nyelvtanulóvá válás útján.  

A 7–8. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók idegen nyelvi 

kommunikatív kompetenciájának fejlesztése. Ez továbbra is szoros kölcsönhatásban történik az 

adott életkori szakaszra megfogalmazott nevelési célokkal, és más kulcskompetenciák 

fejlesztésével, elsősorban az anyanyelvi kommunikáció, a szociális kompetencia, valamint a 

hatékony, önálló tanulás területén. Felnőtt tanulókról van szó, tehát egyre nagyobb szerepet kap 

a tanulási folyamatban a digitális kompetencia fejlesztése.   

A nyelvi készségek fejlesztése komplex módon történik, a tanulók egyre több autentikus 

szövegfajtával ismerkednek meg, bővül a szókincsük, egyre magabiztosabban tudják 

megvalósítani beszédszándékaikat. Az új nyelvtani szerkezetekkel a korábbi fejlesztési 

szakaszokhoz hasonlóan továbbra is kontextusba ágyazva ismerkednek meg. Javasolt ebben a 

fejlesztési szakaszban az önértékelés és a társértékelés módszereivel való megismerkedés, 

illetve ezen módszerek alkalmazása. A helyes nyelvhasználat elsajátításában változatlanul nagy 

szerepe van a nyelvi input minőségének és mennyiségének, valamint a tanulói 

megnyilatkozások esetében a pozitív tanári visszajelzésnek.   

A korábbi témakörök a 7–8. évfolyamon bővülnek és mélyülnek. Ezek és az újonnan 

feldolgozásra kerülő témák is összhangban állnak a NAT más műveltségi területeinek 

tartalmaival, és lehetővé teszik a tanulók számára, hogy a nyelv eszközével alaposabban, 

árnyaltabban megismerjék szűkebb és tágabb környezetüket. A nyelvtanulás iránti motiváció 

fenntartása szempontjából meghatározó jelentősége van a témák gondos megválasztásának, és 

annak, hogy a tanulók kívánságára időről-időre olyan témák is feldolgozásra kerüljenek, 

amelyek aktuálisan érdeklik, foglalkoztatják őket. A tanulási kedvet fokozza, ha a tanulók 

változatos munkaformák, értelmes tevékenységek és érdekes, kihívást jelentő feladatok 

keretében fejleszthetik nyelvtudásukat.   

Ebben a fejlesztési szakaszban tovább bővül azoknak a nyelvtanulási stratégiáknak a 

köre, amelyeket a tanulók megismernek és alkalmaznak a nyelvórákon. Ezek fokozatos 

elsajátítása lehetővé teszi számukra, hogy az iskolán kívül is egyre inkább hasznosítsák, 

fejlesszék nyelvtudásukat.   

A fejlesztési szakasz célja, hogy a tanulók a 8. évfolyam végére elérjék a KER szerinti A2 

mínusz szintet.  

 

Óraszám:  

7. évfolyam esti/levelező tagozat: 72 óra, heti: 2 óra Mérés-értékelés: 

2 óra   

Fejlesztési feladatok megvalósítása: 61 óra  

Szabadon felhasználható órakeret: 7 óra  

8. évfolyam esti/levelező tagozat: 72 óra, heti: 2 óra Mérés-értékelés: 

2 óra  

Fejlesztési feladatok megvalósítása: 63 óra  
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Szabadon felhasználható órakeret: 7 óra  

 

Tematikai egység  A tanulók teljesítményének mérése 

Órakeret 

E: 1 óra  

Javaslat  

A nyelvtanár maga dönti el, hogy a komplex nyelvhasználat milyen 

formáját választja a tanulók teljesítményének bemeneti méréséhez.  

 

 

Tematikai egység  Beszédértés  

Előzetes tudás  

A1 nyelvi szinten történő célnyelvi óravezetés megértése, egyszerű, 

rövid, hangzó szövegekhez kapcsolódó feladatok megoldása.  

A tantárgyhoz 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

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;   

a lényeg és néhány alapvető információ kiszűrése az ismert 

témakörökben elhangzó szövegekből,   

néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb 

alkalmazása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Az ismert nyelvi elemekre támaszkodó, célnyelvi óravezetés folyamatos követése – 

osztálytermi rutincselekvések, a közös munka megszervezése, eszközhasználat –, és a tanári 

utasítások megértése.  

Ismert témákhoz kapcsolódó rövid kérések és kijelentések megértése.  

Az életkornak megfelelő és az ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid autentikus szövegek 

bemutatása, néhány konkrét információ kiszűrése, a megértést segítő feladatok segítségével.  

Ismert témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegekben a beszélők gondolatmenetének 

követése.  

A szaktanáron kívül egyéb beszélők megértése, amennyiben azok a tanuló nyelvi szintjéhez 

igazított tempóban, szükség esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat megismételve 

beszélnek.   

A fenti 

tevékenységhez 

használható  

szövegfajták/ 

szövegforrások  

Képekkel illusztrált történetek, dalok, versek, kisfilmek, a célnyelvi 

kultúrát bemutató multimédiás anyagok, a célcsoportnak szóló egyéb 

hangzóanyagok; tanárral, tanulótársakkal, célnyelvi országokból érkező 

személyekkel folytatott rövid párbeszédek, tanári beszéd, interaktív 

feladatok.  

 

 

Tematikai egység  Szóbeli interakció  

Előzetes tudás  

A1 nyelvi szint, azaz egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt 

beszédfordulatokkal folytatott kommunikáció.  
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A tantárgyhoz 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok  

Kommunikáció ismert témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel, 

begyakorolt beszédfordulatokkal, egyszerű és közvetlen 

információcserét igénylő feladatokban;  

kérdésfeltevés kiszámítható, mindennapi helyzetekben, válaszadás a 

kérdésekre, illetve rövid párbeszédek folytatása; az első lépések 

megtétele a célnyelv spontán módon történő használata útján;  

törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és 

beszédtempóra. 

 
Ismeretek/fejlesztési követelmények  

A tanuló törekszik a mondanivalója idegen nyelven történő kifejtésére, melyhez használja az 

egyre bővülő szókincsét, a begyakorolt beszédfordulatokat és a nyelvi eszközöket.   

Egyszerű, tényszerű információk megszerzése és továbbadása.  

Vélemény, gondolat, érzés kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel.  

Ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez vagy osztálytermi szituációkhoz kérdések 

feltevése, kérések, felszólítások megfogalmazása, illetve az azokra történő válaszadás.  

Rövid párbeszédben és beszélgetésben való részvétel.   

A célnyelv tudatos használata a tanórai tevékenységek során.   

Lehetőség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgásban való részvétel, spontán kommunikálás 

célnyelvi beszélőkkel.   

A kommunikáció fenntartása érdekében, nem értés esetén ismétlés, magyarázat kérése, 

visszakérdezés gyakorlása.   

A fenti 

tevékenységhez 

használható  

szövegfajták/ 

szövegforrások  

Rövid párbeszédek, egyszerű társalgás, szerepjátékok, kérdések, 

felszólítások, kérések, spontán megnyilvánulások.  

 

 

Tematikai egység  Összefüggő beszéd  

Előzetes tudás  

A1 nyelvi szintnek megfelelően, felkészülés után rövid szövegek 

elmondása.  

A tantárgyhoz 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok  

A tanuló képes önmagáról és közvetlen környezetéről összefüggően 

beszélni, egyszerű beszédfordulatok alkalmazásával;  

a tanuló képes munkája bemutatására egyszerű nyelvi eszközökkel; tud 

rövid, egyszerű történeteket elmesélni;  

meg tud fogalmazni egyszerű állításokat, összehasonlítás, 

magyarázat, indoklás megfogalmazására képes; tud egyszerű 

nyelvtani szerkezeteket és mondatfajtákat használni; ismeri és 

alkalmazza a megértést segítő legfontosabb stratégiákat.  

A kiejtése, intonációja és beszédtempója közelít a célnyelvi normához. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  
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Szöveg elmondása egyszerű nyelvi elemekkel és szókinccsel, ismert témákról, felkészülés 

után.  

Történet elmesélése, élménybeszámoló, egyszerű nyelvtani szerkezetekkel, mondatfajtákkal. 

Összefüggő szöveg alkotása minta alapján; szavak, szócsoportok, cselekvéssorok 

összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal.  

Csoportos prezentáció jegyzetek alapján.  

Autentikus hangzóanyag meghallgatás utáni elismétlése, a célnyelvi normához közelítő kiejtés 

gyakorlása.  

A fenti 

tevékenységhez 

használható  

szövegfajták/ 

szövegforrások  

Rövid történetek, élménybeszámolók, szerepek, leírások – képleírás, 

tanulói munka bemutatása, előadás, prezentáció, témakifejtés.  

 

 

Tematikai egység  Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás  

A1 nyelvi szintű egyszerű olvasott szövegek lényegének, tartalmának 

megértése.  

A tantárgyhoz 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok  

A tanuló számára ismert témákról szóló rövid szövegek megértése;  az 

alapvető információk megtalálása az egyszerű, hétköznapi 

szövegekben;  

autentikus szövegek lényegének megértése, az alapvető információk 

kiszűrése;   

az olvasott szövegekre vonatkozó feladatok elvégzése; tájékozódás 

a célnyelvi kultúráról;  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

A tanuló nyelvi szintjének megfelelő rövid, egyszerű szövegek – leírás, történet, párbeszéd – 

megértése.   

Egyszerű szövegekben – hirdetésben, prospektusban, étlapon, menetrendben, rövid 

újságcikkben, programfüzetben – lényeges információk megtalálása.  

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

Használati utasítások, instrukciók megértése, követése.  

Információszerzés hagyományos és elektronikus forrásokból.  

A fenti 

tevékenységhez 

használható  

szövegfajták/ 

szövegforrások  

Ismeretterjesztő szövegek, dalszövegek, cikkek – a célcsoportnak szóló 

újságokból és holnapokról –, útleírások, hirdetések, plakátok, 

hagyományos és elektronikus nyomtatványok, internetes fórumok 

hozzászólásai, képregények, egyszerű üzenetek, képeslapok, feliratok, 

étlap, menetrend, egyszerű biztonsági előírások, magánlevelek.  

 

Tematikai egység  Íráskészség  

Előzetes tudás  

A1 nyelvi szintű, ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása; a 

tanulók életkorának megfelelő témájú szövegek alkotása.  
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A tantárgyhoz 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok  

A tanuló közvetlen környezetével kapcsolatos témákról összefüggő 

mondatok írása;  

az írás kommunikációs eszközként történő használata;  

gondolatok kifejtése egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt 

mondatokban; egyszerű szövegek írása a tanulót érdeklő, 

ismert témákról.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Rövid szövegek másolása és diktálás utáni leírása.  

A tanuló közvetlen környezetével kapcsolatos témákról egyszerű, összefüggő mondatok írása, 

különböző szövegtípusok létrehozása – leírás, élménybeszámoló, párbeszéd.  

Levél, üzenet, blogbejegyzés, fórumbejegyzés írása.  

Gondolatok összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal: és, vagy, mert.  

Írásbeli műfajok legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyeinek követése –  megszólítás levélben, 

e-mailben, záró formula.  

A mondanivaló közvetítése vizuális eszközökkel – szövegkiemelés, internetes, vagy  SMS-

ben használt emotikon, rajz, ábra, diasor.  

A fenti 

tevékenységhez 

használható  

szövegfajták/ 

szövegforrások  

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

e-mail, SMS, blogbejegyzés.  

 

 

Tematikai egység  A tanulók teljesítményének mérése 

Órakeret 

E: 1 óra  

 

A szaktanár a tanulócsoporthoz igazítva maga dönti el, milyen módon 

kéri számon a komplex nyelvtudást.  

 

 

A teljesítmény mérése  

A teljesítménymérés visszajelzéstad a tanítási-tanulási folyamat egy adott szakaszában elért 

eredményekről, és segít a továbblépésben, másrészt alapot szolgáltat az egyes tanulók 

önmagukhoz és tanulótársaikhoz viszonyítottteljesítményének értékeléséhez.  

A mérésnek tartalmilag és formailag összhangban kell állnia a tanítás tartalmával és 

módszereivel. (Csak azt mérhetjük, amit megtanítottunk, és csak úgy mérhetünk, ahogy  

tanítottunk.)  

A tanulókat minden esetben tájékoztatni kell a mérés céljáról/céljairól, 

tartalmáról/tartalmairól és az értékelés szempontjairól.  

A mérésnek és értékelésnek egyértelműen tükröznie kell azt a szemléletet, hogy a mérés 

célja az elsajátított ismeretek, készségek azonosítása. A tanulónak lehetőséget kell kapni a 

felkészülésre, s ha indokolt, a javításra.  
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Tematikai egység  A tanulók teljesítményének kimeneti mérése  Órakeret 1 

óra  

A mérés   

– Három területen (beszédkészség, olvasott szöveg értése és az íráskészség) végezzük, a 

hangsúly a beszédkészségen és az olvasott szöveg értésén legyen.   

– A nyelvi jelentésre és ne a nyelvi formára koncentráljunk.  

– Az olvasott szöveg értését mérő feladatokban a szövegek lényegét kelljen megérteni a 

szövegösszefüggésre támaszkodva, vagy konkrét információt kelljen kikeresni a szövegből.   

– A feladatok fokozatosan nehezedő itemeket tartalmazzanak a minimumszinttől az alapszint 

felé vezető skálán.   

– A szövegek a célcsoportok számára érdekesek, motiválók legyenek, olyan témakörökhöz 

kapcsolódjanak, melyek az elvégzett tananyagban megtalálhatók.   

– A feladatokhoz idegen nyelven egyszerűen megfogalmazott, közérthető utasításokat 

adjunk.   

– A feladatok mindegyike példával kezdődjön.  

– Lényeges a párosításon alapuló feladatoknál, hogy a szükségesnél mindig több lehetőség 

közül kelljen az odaillőt kiválasztani.   

– A feladatlap a következő feladattípusokból állhat: reklámok, dalszövegek párosítása 

hiányzó mondatrésszel, felirat párosítása hellyel, címek párosítása szöveggel (pl.  

 tévéműsor, mozifilmek), interjúkérdések párosítása válaszokkal, hiányos szöveg 

kiegészítése megadott szavakkal.  

– A szóbeli mérést tanulópárokban, kiscsoportban is elvégezhetjük: a) párbeszéd: interakció 

az átvett témakörök alapján, b) egy téma önálló bemutatása 8-10 egyszerű mondattal. 

 

 

Tematikai egység  Szabadon felhasználható órakeret  Órakeret 

E: 7 óra  

Javaslat  
A szaktanár saját belátása szerint, a tanulók ismereteinek, 

hiányosságainak függvényében használja fel ezt az órakeretet.  

 

 

Ajánlott témakörök  

 

Az 5–6. évfolyamon megismert témakörök magasabb nyelvi szinten újra feldolgozhatók és 

bővíthetők, ezért az új témák mellett ezek is szerepelnek a táblázatban.  

 

 

7. -8. osztály  

 

Témakörök  Órakeret  
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Család A tanulók teljesítményének bemeneti mérése 

Én és a családom. Családtagok bemutatása, családfa. Családi események, 

közös programok. Családi ünnepek. Nagyszüleim világa.  

Gyakorlás 

E:10 óra 

+2 

Otthon   

Otthonom, szűkebb környezetem. Lakóhelyiségek, bútorok, berendezési 

tárgyak. Lakóhelyem, tágabb környezetem. Otthonok a célnyelvi 

országban és a nagyvilágban.  Otthontalanok.  

Gyakorlás 

E:10 óra 

+1 

Étkezés  

Napi étkezések. Kedvenc ételeim, italaim. Egészséges táplálkozás. 

Receptek, főzés, sütés, főzőműsorok. Étkezési szokások a célnyelvi 

kultúrában és a nagyvilágban.  

Gyakorlás 

E:10 óra 

+1 

Idő, időjárás  

Az óra. Évszakok és hónapok. A hét napjai és a napszakok. Időjárás. 

Időjárási rekordok. Időjárási jelenségek. Természeti katasztrófák.  

Gyakorlás 

E:10 óra 

+1 

Öltözködés  

Ruhadarabok. Kedvenc ruháim. A divat világa.  

Gyakorlás 

E:10 óra 

+2 

Sport    

Testrészek és mozgás. Kedvenc sportom. Sportok, sportfelszerelések.  

Extrém sportok. Sportversenyek, olimpia.  

E:11 óra 

+2 

Gyakorlás. A tanulók teljesítményének mérése  

 

Iskola, barátok  

Iskolám, osztálytermünk. Tantárgyaim, tanáraim. Osztálytársaim, 

barátaim. Tanórán kívüli közös programjaink. Iskolai élet más 

országokban. Gyakorlás 

E:11 óra 

+1 

Szabadidő, szórakozás  

Szabadidős tevékenységek, kedvenc időtöltésem. Internet, interaktív 

játékok. Mozi, színház, zenehallgatás, kiállítások. Közös időtöltés 

barátokkal. Gyakorlás 

E:11 óra 

+1 
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Természet, állatok  

Kedvenc állataim. Kisállatok, felelős állattartás. Kontinensek, 

tájegységek. Hazánk és más országok, más kontinensek élővilága. 

Gyakorlás  

 

E:11 óra 

+1 

Ünnepek és szokások  

Az én ünnepeim. Ünnepek itthon és a nagyvilágban.  

Gyakorlás 

E:11 óra 

+2 

Város, bevásárlás  

Városok, települések, falvak. Épületek, utcák. Tájékozódás, útbaigazítás.  

Üzletek, bevásárlóközpontok, piac. Vásárlás.  

Látnivalók, nevezetességek a lakóhelyemen.  

Híres városok és nevezetességeik.  

Gyakorlás 

E:11 óra 

+2 

Utazás, pihenés  

Vakáció, nyaralás. Táborok, kirándulás. Közlekedési eszközök. Utazás 

belföldön és külföldön.  

Ismétlés  

A tanulók teljesítményének kimeneti mérése 

E:10 óra 

+2 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két  

évfolyamos ciklus  

végén  

A2 mínusz szintű nyelvtudás:  

A tanuló egyszerű hangzó szövegekből kiszűri a lényeget és néhány 

konkrét információt.  

Válaszol a hozzá intézett kérdésekre, sikeresen vesz részt rövid 

beszélgetésekben.  

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazva 

történetet mesél el, leírást ad saját magáról és közvetlen környezetéről. 

Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, különböző típusú, 

egyszerű írott szövegekben megtalálja a fontos információkat.  

Összefüggő mondatokat, rövid szöveget ír hétköznapi, őt érintő témákról.  

  

Matematika  

 5–8.  évfolyam  

(Esti tagozat) 

 

 

Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint 

tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. 

A matematika tanulása érzelmi és motivációs vonatkozásokban is formálja, gazdagítja a 

személyiséget, fejleszti az önálló, rendszerezett gondolkodást, és alkalmazásra képes tudást hoz 

létre. A matematikai gondolkodás fejlesztése segíti a gondolkodás általános kultúrájának 

kiteljesedését.  
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A matematikatanítás feladata a matematika különböző arculatainak bemutatása. A 

matematika: kulturális örökség; gondolkodásmód; alkotó tevékenység; a gondolkodás 

örömének forrása; amintákban, struktúrákban tapasztalható rend és esztétikum megjelenítője; 

önálló tudomány; más tudományok segítője; a mindennapi élet része és a szakmák eszköze.  

 A felnőtt tanulóknál hasznos és fontos, hogy élet- és munkatapasztalataikat, előzetes 

ismereteiket beépíthessék tanulásuk folyamatába. Erre a szaktanárnak lehetőséget kell adnia, 

ezeket értékelni és hasznosítani kell.  

A tanulók matematikai gondolkodásának fejlesztése során alapvető cél, hogy 

mindinkább ki tudják választani és alkalmazni tudják a természeti és társadalmi jelenségekhez 

illeszkedő modelleket, gondolkodásmódokat (analógiás, heurisztikus, becslésen alapuló, 

matematikai logikai, axiomatikus, valószínűségi, konstruktív, kreatív stb.), módszereket 

(aritmetikai, algebrai, geometriai, függvénytani, statisztikai stb.) és leírásokat. A matematikai 

nevelés sokoldalúan fejleszti a tanulók modellalkotó tevékenységét. Ugyanakkor fontos a 

modellek érvényességi körének és gyakorlati alkalmazhatóságának eldöntését segítő 

képességek fejlesztése. Egyaránt lényeges a reproduktív és a problémamegoldó, valamint az 

alkotó gondolkodásmód megismerése, elsajátítása, miközbennem szorulhat háttérbe az 

alapvető tevékenységek (pl. mérés, alapszerkesztések), műveletek (pl. aritmetikai, algebrai 

műveletek, transzformációk) automatizált végzése sem. A tanulás elvezethet a matematika 

szerepének megértésére a természet- és társadalomtudományokban, a humán kultúra számos 

ágában. Segít kialakítani a megfogalmazott összefüggések, hipotézisek bizonyításának igényét. 

Megmutathatja a matematika hasznosságát, belső szépségét, az emberi kultúrában betöltött 

szerepét. Fejleszti a tanulók térbeli tájékozódását, esztétikai érzékét.  

A tanulási folyamat során fokozatosan megismertetjük a tanulókkal a matematika belső 

struktúráját (fogalmak, axiómák, tételek, bizonyítások elsajátítása). Mindezzel fejlesztjük a 

tanulók absztrakciós és szintetizáló képességét. Az új fogalmak alkotása, az összefüggések 

felfedezése és az ismeretek feladatokban való alkalmazása fejleszti a kombinatív készséget, a 

kreativitást, az önálló gondolatok megfogalmazását, a felmerült problémák megfelelő 

önbizalommal történő megközelítését, megoldását. A diszkussziós képesség fejlesztése, a 

többféle megoldás keresése, megtalálása és megbeszélése a többféle nézőpont érvényesítését, a 

komplex problémakezelés képességét is fejleszti. A folyamat végén a tanulók eljutnak az 

önálló, rendszerezett, logikus gondolkodás bizonyos szintjére.  

A műveltségi terület a különböző témakörök szerves egymásra épülésével kívánja 

feltárni a matematika és a matematikai gondolkodás világát. A fogalmak, összefüggések 

érlelése és a matematikai gondolkodásmód kialakítása egyre emelkedő szintű spirális felépítést 

indokol – az egyéni fejlődési és érdeklődési sajátosságoknak, a bonyolódó ismereteknek, a 

fejlődő absztrakciós képességnek megfelelően. Azonban pl. a felnőttek levelező tagozatos 

oktatásánál ez esetleg túlzottan elaprózná az ismereteket, tehát érdemes a kétéves ciklusokon 

belül inkább tömbösítve dolgozni az egyes témákkal – ezt nem zárja ki sem a tanterv, sem más 

szabály, ezért is célszerű, hogy ne egy-egy tanévre bontsuk kötelezően a tantervet.  

A feladatmegoldáson keresztül a tanuló képessé válhat a pontos, kitartó, fegyelmezett 

munkára. Kialakul benne az önellenőrzés igénye, a sajátunkétól eltérő szemlélet tisztelete. 

Mindezek érdekében is a tanítás folyamában törekedni kell a tanulók pozitív motiváltságának 

biztosítására, önállóságuk fejlesztésére. A matematikatanítás, -tanulás folyamatában egyre 

nagyobb szerepet kaphat az önálló ismeretszerzés képességének fejlesztése, az ajánlott, illetve 

az önállóan megkeresett, nyomtatott és internetes szakirodalom által. A matematika a 
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lehetőségekhez igazodva támogatni tudja az elektronikus eszközök (zsebszámológép, 

számítógép, grafikus kalkulátor), internet, oktatóprogramok stb. célszerű felhasználását, ezzel 

hozzájárul a digitális kompetencia fejlődéséhez.  

Nagy gondot kell fordítani a kommunikáció fejlesztésére (szövegértésre, mások szóban 

és írásban közölt gondolatainak meghallgatására, megértésére, saját gondolatok közlésére), az 

érveken alapuló vitakészség fejlesztésére. Változatos példákkal, feladatokkal mutathatunk rá 

arra, hogy milyen előnyöket jelenthet a mindennapi életben, ha valaki jártas a 

problémamegoldásban. A matematikatanításnak kiemelt szerepe van a pénzügyi-gazdasági 

kompetenciák kialakításában. Szánjunk kiemelt szerepet azoknak az optimum-problémáknak, 

amelyek gazdasági kérdésekkel foglalkoznak, amikor költség, kiadás minimumát; elérhető 

eredmény, bevétel maximumát keressük. Fokozatosan vezessük be matematikafeladatainkban 

a pénzügyi fogalmakat: bevétel, kiadás, haszon, kölcsön, kamat, értékcsökkenés, -növekedés, 

törlesztés, futamidő stb. Ezek a feladatok erősítik a tanulókban azt a tudatot, hogy 

matematikából valóban hasznos ismereteket tanulnak, illetve, hogy a matematika alkalmazása 

a mindennapi élet szerves része.   

A matematika a kultúrtörténetnek is része. Segítheti a matematikához való pozitív 

hozzáállást, ha bemutatjuk a tananyag egyes elemeinek a művészetekben való alkalmazását. A 

motivációs bázis kialakításában komoly segítség lehet a matematikatörténet egy-egy 

mozzanatának megismertetése, nagy matematikusok életének, munkásságának megismerése. A 

NAT néhány matematikus ismeretét előírja minden tanuló számára: Euklidész, Pitagorasz, 

Descartes, Bolyai Farkas, Bolyai János.  

Az egyes tematikus egységekre javasolt óraszámokat a táblázatok tartalmazzák. A 

tematikus egységekhez rendelt óraszámok hozzávetőleges arányokat fejeznek ki, minthogy a 

tantárgyi sajátosságok következtében az egyes részegységek feldolgozásában átfedések 

fordulnak elő. (Pl. képletek behelyettesítése, képletgyűjtemények használata a geometria, az 

algebra, a függvények témakörnél is előfordul, a geometria feladatai nagyrészt szöveges 

feladatoknak minősülnek, megoldásuk legtöbbször egyenlettel és függvénnyel kapcsolatos.)  

Az egyes tematikus egységekre javasolt óraszámokat a táblázatok tartalmazzák. 

Továbbá találhatók javaslatok a tanulói munka értékelésére, a tananyag rendszerezésére és a 

szabad sáv felhasználására is.   

  

 

5–6. évfolyam  

 

Éves óraszám  5. évfolyam    esti: 97 + 11 + 36 =  144 óra   

  6. évfolyam   esti: 97 + 11 + 36 =  144 óra  

Heti óraszám  5. évfolyam   esti:  3 + 1 = 4 óra     

  6. évfolyam  

 

 esti:  3 + 1 = 4 óra   

 a heti + 1 óra a szabadon tervezhető óra keretből van    

 

Tematikai egység  A tanulók teljesítményének a mérése 
Órakeret  

5.o  7 +2 ó 

6.o. 7 +2 ó  
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Javaslat  

Ez a mérés lehet néhány szokványos órai írásbeli és/vagy egyéni tanulói 

vállaláson alapuló kiselőadás, bemutató, akár egy kiscsoportos munka 

során egymás értékelésével összekötött önértékelési folyamat, esetleg 

hosszabb idő alatt kidolgozott (egy vagy több tanuló által készített) 

projektmunka minősítése is. Az éves munka végső minősítése 

természetesen tartalmazza a tanuló összes órai teljesítményét is.  

Kiemelten kell törekedni a gyakori, azonnali, személyre szóló, szöveges 

fejlesztő értékelés megvalósítására. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai 

logika, kombinatorika, gráfok 

Órakeret  

5.o. 13+2  

+ 5 óra 

6.o 13 +2  

+ 5 óra  

Előzetes tudás  Adott tulajdonságú elemek halmazba rendezése. Halmazba tartozó 

elemek közös tulajdonságainak felismerése, megnevezése. Annak 

eldöntése, hogy egy elem beletartozik-e egy adott halmazba. A 

változás értelmezése egyszerű matematikai tartalmú szövegben. 

Több, kevesebb, ugyanannyi fogalma. Állítások 

igazságtartalmának eldöntése.  

Néhány elem sorba rendezése, az összes eset megtalálása 

(próbálgatással).  

A tantárgyhoz  

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési  

feladatok  

Ismeretek tudatos memorizálása, felidézése.   

A megtanulást segítő eszközök és módszerek megismerése, értelmes, 

interaktív használatának fejlesztése.  

A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok megismerése.  

Valószínűségi és statisztikai szemlélet fejlesztése.   

Tervezés, ellenőrzés, önellenőrzés igényének kialakítása.  

Kommunikáció fejlesztése.   

A saját képességek és műveltség fejlesztésének igénye.  

Ismeretek/Fejlesztési követelmények  

Elemek elrendezése, rendszerezése adott szempont(ok) szerint. Néhány elem sorba rendezése 

különféle módszerekkel. Néhány elem kiválasztása.  A kombinatorikus gondolkodás, a 

célirányos figyelem kialakítása, fejlesztése. Gyakorlás, ismeretek rendszerezése.  

Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján. A részhalmaz fogalma. Két véges halmaz közös 

része. Két véges halmaz egyesítése. A helyes halmazszemlélet kialakítása. A 

megfigyelőképesség fejlesztése: Tárgyak tulajdonságainak kiemelése, összehasonlítás, 

azonosítás, megkülönböztetés, osztályokba sorolás, tulajdonságok szerint, az érzékszervek 

tudatos működtetésével. A közös tulajdonságok felismerése, tagadása. Gyakorlás. 

Változatos tartalmú szövegek értelmezése. Összehasonlításhoz szükséges kifejezések 

értelmezése, használata (pl. egyenlő; kisebb; nagyobb; több; kevesebb; nem; és; vagy; minden; 

van olyan, legalább, legfeljebb). Értő, elemző olvasás fejlesztése. Kommunikáció fejlesztése a 

nyelv logikai elemeinek használatával. A lényegkiemelés, a szabálykövető magatartás 

fejlesztése. Rendszerezés, gyakorlás. 
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Példák a biztos, a lehetséges és a lehetetlen bemutatására. A tanultakhoz kapcsolódó igaz és 

hamis állítások. A matematikai logika nyelvének megismerése, tudatosítása.  

Megoldások megtervezése, eredmények ellenőrzése. Tervezés, ellenőrzés, önellenőrzés 

igényének a kialakítása.   

Egyszerű, matematikailag is értelmezhető hétköznapi szituációk megfogalmazása szóban és 

írásban. Definíció megértése és alkalmazása. Kommunikációs készség, lényegkiemelés 

fejlesztése. Gyakorlás, rendszerezés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Halmaz, elem, részhalmaz, egyesítés, közös rész, igaz, hamis, nem, és, vagy, 

minden, van olyan, biztos, lehetséges, lehetetlen, legalább, legfeljebb.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

2. Számtan, algebra 

Órakeret  

5.o 23+2 

+9 óra  

6.o.23 +2 

+ 9 óra 

Előzetes tudás  

Számok írása, olvasása (10 000-es számkör). Helyi érték, alaki érték, 

valódi érték. Római számok írása, olvasása. Negatív számok a 

mindennapi életben (hőmérséklet, adósság).  

Törtek a mindennapi életben: 2, 3, 4, 10, 100 nevezőjű törtek 

megnevezése. Számok helye a számegyenesen. Számszomszédok, 

kerekítés. Természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása. A 

hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérése. Átváltások 

szomszédos mértékegységek között. Mérőeszközök használata. 

Matematikai jelek: +, –, •, :, =, <, >, ( ).  

A matematika különböző területein az ésszerű becslés és a kerekítés 

alkalmazása. Fejben számolás százas számkörben. A szorzó- és 

bennfoglaló tábla biztos tudása. Összeg, különbség, szorzat, hányados 

fogalma. Műveletek tulajdonságai, tagok, illetve tényezők 

felcserélhetősége. Műveleti sorrend.  

Négyjegyű számok összeadása, kivonása, szorzás és osztás egy- és 

kétjegyű számmal írásban. Műveletek ellenőrzése.  

Szöveges feladat: a szöveg értelmezése, adatok kigyűjtése, 

megoldási terv, becslés, ellenőrzés, az eredmény realitásának 

vizsgálata. Páros és páratlan számok, többszörös, osztó, maradék 

fogalma.  

Szimbólumok használata matematikai szöveg leírására, az ismeretlen 

szimbólum kiszámítása.  
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A tantárgyhoz  

(műveltségterülethez) 

kapcsolható  

fejlesztési feladatok  

Biztos számfogalom kialakítása. Számolási készség fejlesztése. A 

műveleti sorrend használatának fejlesztése, készségszintre emelése.  

Mértékegységek helyes használata és pontos átváltása.  

Matematikai úton megoldható probléma megoldásának elképzelése, 

becslés, sejtés megfogalmazása; megoldás után a képzelt és tényleges 

megoldás összevetése. Egyszerűsített rajz készítése lényeges elemek 

megőrzésével.  

Fegyelmezettség, következetesség, szabálykövető magatartás 

fejlesztése.  

Pénzügyi ismeretek alapozása.  

Ellenőrzés, önellenőrzés, az eredményért való felelősségvállalás.  

Ismeretek/Fejlesztési követelmények  

Természetes számok milliós számkörben, egészek, törtek, tizedes törtek. Alaki érték, helyi 

érték. Számlálás, számolás. Hallott számok leírása, látott számok kiolvasása.  Számok 

ábrázolása számegyenesen. Számfogalom mélyítése, a számkör bővítése.  Kombinatorikus 

gondolkodás alapelemeinek alkalmazása számok kirakásával.  

Negatív szám értelmezése:  

– adósság,  

– fagypont alatti hőmérséklet,  

– számolások az időszalagon,   

– földrajzi adatok (magasságok, mélységek).  

Készpénz, adósság fogalmának továbbfejlesztése. Mélységek és magasságok értelmezése 

matematikai szemlélettel. Gyakorlás, rendszerezés. 

Összeadás, kivonás szóban (fejben és írásban), szemléltetés számegyenesen. Alapműveletek 

negatív számokkal.  

Ellentett, abszolút érték. Számolási készség fejlesztése.  

Közönséges tört fogalma. A közönséges tört szemléltetése, kétféle értelmezése, felismerése 

szöveges környezetben.  

Tizedes tört fogalma. A tizedes törtek értelmezése. Tizedes törtek jelentése, kiolvasása, leírása. 

Helyiérték-táblázat használata. Mennyiségek kifejezése tizedes törtekkel: dm, cl, mm…  

Egész számok, törtek helye a számegyenesen, nagyságrendi összehasonlítások.  

Matematikai jelek értelmezése (<, >, = stb.) használata.  

Összeadás, kivonás az egészek és a törtek körében. Szorzás, osztás az egészek és a törtek 

körében (0 szerepe a szorzásban, osztásban). A számok reciprokának fogalma. Számolási 

készség fejlesztése. A műveletekhez kapcsolódó ellenőrzés igényének és képességének 

fejlesztése. Önellenőrzés, önismeret fejlesztése.   

Szorzás, osztás 10-zel, 100-zal, 1000-rel. A műveletfogalom mélyítése. A számolási készség 

fejlesztése gyakorlati feladatokon keresztül.   

Összeg, különbség, szorzat, hányados változásai. Fegyelmezettség, következetesség, 

szabálykövető magatartás fejlesztése. Algoritmikus gondolkodás fejlesztése.  
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Műveleti tulajdonságok, a helyes műveleti sorrend. Műveletek eredményeinek előzetes 

becslése, ellenőrzése, kerekítése. Egyszerű feladatok esetén a műveleti sorrend helyes 

alkalmazási módjának felismerése, alkalmazása. Az egyértelműség és a következetesség 

fontossága. Az ellenőrzési és becslési igény fejlesztése.  

A racionális számok halmaza. Véges és végtelen szakaszos tizedes törtek. A mennyiségi 

jellemzők kifejezése számokkal: természetes szám, racionális szám, pontos szám és közelítő 

szám. Gyakorlás. 

Egyszerű elsőfokú egyismeretlenes egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása következtetéssel, 

lebontogatással. A megoldások ábrázolása számegyenesen, ellenőrzés behelyettesítéssel. Önálló 

problémamegoldó képesség kialakítása és fejlesztése.  Állítások megítélése igazságértékük 

szerint. Az egyenlő, nem egyenlő fogalmának elmélyítése. Ellenőrzési igény fejlesztése.  

Arányos következtetések.  A mindennapi életben felmerülő, egyszerű arányossági feladatok 

megoldása következtetéssel. Egyenes arányosság. A következtetési képesség fejlesztése. Értő, 

elemző olvasás fejlesztése. Annak megfigyeltetése, hogy az egyik mennyiség változása milyen 

változást eredményez a hozzá tartozó mennyiségnél. Arányérzék fejlesztése, a valóságos 

viszonyok becslése települések térképe alapján.   

A százalék fogalmának megismerése gyakorlati példákon keresztül. Az alap, a százalékérték és a 

százalékláb értelmezése, megkülönböztetése. Egyszerű százalékszámítási feladatok arányos 

következtetéssel. Az eredmény összevetése a feltételekkel, a becsült eredménnyel, a valósággal.  

Szabványmértékegységek és átváltásuk: hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő, tömeg. 

Matematikatörténeti érdekességek: a hatvanas számrendszer kapcsolata idő mérésével.  

Gyakorlati mérések, mértékegység-átváltások helyes elvégzésének fejlesztése (pl. napirend, 

vásárlás). Az arányosság felismerése mennyiség és mérőszám kapcsolata alapján. Kreatív 

gondolkodás fejlesztése. Mennyiségi következtetés, becslési készség fejlesztése.  

Szöveges feladatok megoldása. Egyszerű matematikai problémát tartalmazó rövidebb és 

hosszabb szövegek feldolgozása. Szövegértés fejlesztése.   

Egyszerű matematikai problémát tartalmazó és a mindennapi élet köréből vett szövegek 

feldolgozása. Algoritmikus gondolkodás fejlesztése, gondolatmenet tagolása. Gyakorlás. 

Egyszerű oszthatósági szabályok (2-vel, 3-mal, 5-tel, 9-cel, 10-zel, 100-zal). Két szám közös 

osztói, közös többszörösei. Az osztó, többszörös fogalmának elmélyítése. Két szám közös 
osztóinak kiválasztása az összes osztóból. A legkisebb pozitív közös többszörös megkeresése.  

Számolási készség fejlesztése szóban (fejben). A bizonyítási igény felkeltése.  

Osztó, többszörös alkalmazása. A tanult ismeretek felhasználása a törtek egyszerűsítése, bővítése során. Számolási készség fejlesztése.   

Algebrai kifejezések gyakorlati használata a terület, kerület, felszín és térfogat számítása során. Számolási készség fejlesztése. Feladatok a 

mindennapi életből: lakás festése, járólapozása, tejesdoboz térfogata, teásdoboz csomagolása stb. Rendszerezés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Tízes számrendszer, helyi érték, alaki érték, számegyenes, összeadandó, az 

összeg tagja, kisebbítendő, kivonandó, különbség, szorzandó, szorzó, 

szorzat, a szorzat tényezője, osztandó, osztó, hányados, maradék. Közös 

osztó, közös többszörös. Kerekítés, becslés, ellenőrzés. Arány, egyenes 

arányosság. Százalék, százalékérték, alap, százalékláb.  

Negatív szám, előjel, ellentett, abszolút érték.   

Közönséges tört, számláló, nevező, közös nevező, reciprok, tizedestört, 

véges és végtelen szakaszos tizedes tört, racionális szám, egyenlet, 

egyenlőtlenség. Mértékegység.  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

3. Függvények, az analízis elemei  

Órakeret  

5.o 12+1  

+ 5 óra  

  6.o 12+1  

+ 5 óra  

Előzetes tudás  

Szabályfelismerés, szabálykövetés.   

A szabály megfogalmazása egyszerű formában, a hiányzó elemek 

pótlása.  

Tapasztalati adatok lejegyzése, táblázatba rendezése.   

A tantárgyhoz  

(műveltségterülethez) 

kapcsolható  

fejlesztési feladatok  

Sorozat megadása szabállyal. A koordináta-rendszer biztonságos 

használata. Függvényszemlélet előkészítése. Probléma felismerése. 

Összefüggés-felismerő képesség fejlesztése. Szabálykövetés, 

szabályfelismerés képességének fejlesztése.  

Ismeretek/Fejlesztési követelmények  

Helymeghatározás gyakorlati szituációkban, konkrét esetekben. A Descartes-féle derékszögű 

koordináta-rendszer. Matematikatörténet: Descartes. 

Megadott pont koordinátáinak leolvasása, illetve koordináták segítségével pont ábrázolása a 

Descartes-féle koordináta-rendszerben. Tájékozódási képesség fejlesztése.  

Táblázat hiányzó elemeinek pótlása ismert vagy felismert szabály alapján, ábrázolásuk 

grafikonon. Összefüggések felismerése. Együttváltozó mennyiségek összetartozó adatpárjainak 

jegyzése: tapasztalati függvények, sorozatok alkotása. A helyes függvényszemlélet 

megalapozása. Gyakorlás . 

Egyszerű grafikonok értelmezése. Változó mennyiségek közötti kapcsolatok, ábrázolásuk 

derékszögű koordináta-rendszerben. Megfigyelőképesség, összefüggések felismerésének 

képessége, rendszerezőképesség fejlesztése.  

Gyakorlati példák elsőfokú függvényekre. Az egyenes arányosság grafikonja. Eligazodás a 

mindennapi élet egyszerű grafikonjaiban.  

Sorozat megadása a képzés szabályával, illetve néhány elemével. Példák konkrét sorozatokra. 

Sorozatok folytatása adott szabály szerint. Szabálykövetés, szabályfelismerés képességének 

fejlesztése. Gyakorlás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Sorozat, egyenes arányosság, koordináta-rendszer, táblázat, grafikon.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  
4. Geometria  

Órakeret  

5.o 21+2  

+ 9 

6.o 21+2  

+ 9 
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Előzetes tudás  

Vonalak (egyenes, görbe). Hosszúság és távolság mérése (egyszerű 

gyakorlati példák).  

Háromszög, négyzet, téglalap, jellemzőik. Kör létrehozása, 

felismerése, jellemzői.  

Egyszerű tükrös alakzat, tengelyes szimmetria felismerése.  

A test és a síkidom megkülönböztetése. Kocka, téglatest, jellemzőik.   

Négyzet, téglalap kerülete. Mérés, kerületszámítás, mértékegységek. 

Négyzet, téglalap területének mérése különféle egységekkel, 

területlefedéssel.  

 

A tantárgyhoz  

(műveltségterülethez) 

kapcsolható  

fejlesztési feladatok   

Térelemek fogalmának elmélyítése – környezetünk tárgyainak 

vizsgálata. Távolság szemléletes fogalma, meghatározása.   

A sík- és térszemlélet fejlesztése. A vizuális képzelet fejlesztése.  

Rendszerezőképesség, halmazszemlélet fejlesztése.  

A geometriai problémamegoldás lépéseinek megismertetése 

(szerkesztésnél: adatfelvétel, vázlatrajz, megszerkeszthetőség 

vizsgálata, szerkesztés).  

Számolási készség fejlesztése.   

A szaknyelv helyes használatának fejlesztése.  

A geometriai jelölések pontos használata.   

Pontos munkavégzésre nevelés. Esztétikai érzék fejlesztése.  

Ismeretek/Fejlesztési követelmények  

A tér elemei: pont, vonal, egyenes, félegyenes, szakasz, sík, szögtartomány. A 

tanult térelemek felvétele és jelölése.  

Párhuzamosság, merőlegesség, konvexitás. Síkidomok, sokszögek (háromszögek, négyszögek) 

szemléletes fogalma. Síkidomok tulajdonságainak vizsgálata, közös tulajdonságok felismerése.  

A távolság szemléletes fogalma, adott tulajdonságú pontok keresése. Két pont, pont és egyenes 

távolsága. Két egyenes távolsága. Adott feltételeknek megfelelő ponthalmazok.  

Körző, vonalzók helyes használata, két vonalzóval párhuzamosok, merőlegesek rajzolása.  

Törekvés a szaknyelv helyes használatára (legalább, legfeljebb, nem nagyobb, nem kisebb…).   

Kör, gömb szemléletes fogalma. Sugár, átmérő, húr, szelő, érintő. Körök, minták 

megjelenésének vizsgálata a környezetünkben, előfordulásuk a művészetekben és a gyakorlati 

életben. Gyakorlás. 

Két ponttól egyenlő távolságra levő pontok. Szakaszfelező merőleges. A problémamegoldó 

képesség fejlesztése. A problémamegoldó képesség fejlesztése. Pontosság igényének 

fejlesztése.  

A szög fogalma, mérése. Szögfajták. A szög jelölése, betűzése. Szögmásolás, szögfelezés. 

Nevezetes szögek szerkesztése: 30°, 60°, 90°, 120°. Matematikatörténet: görög betűk használata 

a szögek jelölésére, a hatvanas számrendszer kapcsolata a szög mérésével.  

Szögmérő használata. Fogalomalkotás képességének kialakítása, fejlesztése. Törekvés a pontos 

munkavégzésre. A szerkesztés gondolatmenetének tagolása.   

Adott egyenesre merőleges szerkesztése. Adott egyenessel párhuzamos szerkesztése. Téglalap, 

négyzet szerkesztése. Gyakorlati példák a fogalmak mélyebb megértéséhez.  
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Téglalap, négyzet kerülete, területe. Adott alakzatok kerületének, területének meghatározása 

méréssel, számolással. Számolási készség fejlesztése. Gyakorlás. 

Háromszögek csoportosítása oldalak és szögek szerint. A háromszög magasságának fogalma. 

Tulajdonságok megfigyelése, összehasonlítása. Csoportosítás. Halmazszemlélet fejlesztése.  

Négyszögek, speciális négyszögek (trapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz) megismerése. 

Alakzatok tulajdonságainak kiemelése, összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés, 

osztályokba sorolás különféle tulajdonságok szerint.   

Háromszög, négyszög, sokszög belső és külső szögeinek összege. A belső és külső szögeinek 

összegére vonatkozó ismeretek megszerzése tapasztalati úton.  Az összefüggések 

megfigyeltetése hajtogatással, méréssel, tépkedéssel. Megfigyelőképesség fejlesztése.  

Egyenlőszárú háromszög és speciális négyszögek szerkesztése, egyszerűbb esetekben. Körző és 

vonalzó használata. Pontos munkavégzésre törekvés.Esztétikai érzék fejlesztése.A szerkesztés 

gondolatmenetének tagolása.  

Sokszögek kerülete. Kerület meghatározása méréssel, számolással. A matematika és gyakorlati 

élet közötti kapcsolat felismerése. Gyakorlás, rendszerezés. 

Kocka, téglatest tulajdonságai, hálója. Téglatest (kocka) felszínének és térfogatának kiszámítása. 

Testek építése, tulajdonságaik vizsgálata. Rendszerezőképesség, halmazszemlélet fejlesztése. 

Testek csoportosítása adott tulajdonságok alapján.   

A tengelyes tükrözés. Egyszerű alakzatok tengelyes tükörképének megszerkesztése. A tengelyes 

tükrözés tulajdonságai.   

Szimmetrikus ábrák készítése. Tükrözés körzővel, vonalzóval. Tükrözés koordinátarendszerben. 

Transzformációs szemlélet fejlesztése. Rendszerezés. 

Tengelyesen szimmetrikus alakzatok. Tengelyesen szimmetrikus háromszögek, négyszögek 

(deltoid, rombusz, húrtrapéz, téglalap, négyzet), sokszögek.   

A kör.   

A szimmetria felismerése a természetben és a művészetben.  

Derékszögű háromszög és tengelyesen szimmetrikus háromszögek, négyszögek területe. 

Terület-meghatározás átdarabolással.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Pont, egyenes, szakasz, félegyenes, sík, merőlegesség, párhuzamosság, 

szögfajta.  

Távolság, szakaszfelező merőleges, szögfelező.  

Síkidom, sokszög, kör, test, csúcs, él, lap, szög, gömb.  

Konvexitás.  

Kerület, terület, felszín, testek hálója, térfogat, magasság.  

Tengelyes tükrözés, szimmetria.  

Egyenlő szárú háromszög, egyenlő oldalú háromszög, húrtrapéz, deltoid, 

rombusz.   
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  5. Statisztika, valószínűség  

Órakeret  

5.o. 5+1  

+2 óra  

6.o. 5+1  

+2 óra 

Előzetes tudás  

Adatgyűjtés, adatok lejegyzése, diagram leolvasása.  

Valószínűségi játékok, kísérletek, megfigyelések. Biztos, lehetetlen, 

lehet, de nem biztos.  

A tantárgyhoz  

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési  

feladatok  

A statisztikai gondolkodás fejlesztése.  

A valószínűségi gondolkodás fejlesztése.   

Megfigyelőképesség, az összefüggés-felismerő képesség, 

elemzőképesség fejlesztése.  

Ismeretek/Fejlesztési követelmények  

Valószínűségi játékok és kísérletek dobókockák, pénzérmék segítségével (biztos, lehetetlen 

esemény). Valószínűségi és statisztikai alapfogalmak szemléleti alapon történő kialakítása. 

Valószínűségi kísérletek végrehajtása.  

Adatok tervszerű gyűjtése, rendezése. Egyszerű diagramok, értelmezése, táblázatok olvasása, 

készítése. Elemzőképesség fejlesztése a napi sajtóban, különböző kiadványokban található 

grafikonok, táblázatok felhasználásával. Rendszerezés, gyakorlás. 

Átlagszámítás néhány adat esetén (számtani közép). Az átlag lényegének megértése.   

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Adat, diagram, átlag, biztos esemény, lehetetlen esemény.  

 

 

Tematikai egység  A tananyag rendszerezése   

Órakeret 

5.o. 5+1 +2 

óra  

6.o. 5+1 +2 

óra 

Javaslat  

Minden tanulási szakasz végén szükség van annak rövid összefoglalására, 

miről is szól, milyen témakörökkel foglalkozik a matematika, illetve 

milyen elemeivel ismerkedhettek meg a tanulók az elmúlt tanulási 

szakaszban. Az összefoglalás, rendszerezés elvégezhető egy tanítási 

blokkban a ciklus végén, de lehet az egyes témakörökhöz is csatolni.   

 

 

Tematikai egység  Szabadon felhasználható órakeret  

Órakeret  

5.o. 11+2  

+3 óra  

6.o. 11+2  

+3 óra 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 

Javaslat  

Ennek az időnek a felhasználása sokban függ a szervezési formától. 

Nappali vagy esti tagozaton hasonlóan használhatjuk akár tanulói egyéni 

problémáknak (ha fejlesztési céljainkkal összhangba hozható) a 

megoldására, esetleg (ha az osztály többségének megfelel) a tanulók 

szakmájába vágó speciális feladatokra. Levelező formánál a kisebb 

időkeretben szűkebb a választás, mindenképpen törekedni kell arra, hogy 

valóban a helyi adottságok és igények határozzák meg ennek az időnek a 

felhasználását. Elképzelhető tanulói egyéni munkákra, azok közös 

elemzésére, alapos, kritikus, az osztály nyilvánossága előtti értékelésére 

fordítani. Legyen megtervezve, az osztállyal/csoporttal közösen 

előzetesen megbeszélve!   

A fejlesztés várt 

eredményei a két  

évfolyamos ciklus 

végén  

Gondolkodási és megismerési módszerek  

 Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján, részhalmaz felírása, 

felismerése.  

 Két véges halmaz közös részének, két véges halmaz uniójának 

felírása, ábrázolása.  

 Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint.  

 Néhány elem sorba rendezése különféle módszerekkel.  

 Állítások igazságának eldöntésére, igaz és hamis állítások 

megfogalmazása.  

 Összehasonlításhoz szükséges kifejezések helyes használata.  
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  Néhány elem összes sorrendjének felsorolása.  

Számtan, algebra  

 Racionális számok írása, olvasása, összehasonlítása, ábrázolása 

számegyenesen.  

 Ellentett, abszolút érték, reciprok felírása.  

 Mérés, mértékegységek használata, átváltás egyszerű esetekben.  

 A mindennapi életben felmerülő egyszerű arányossági feladatok 

megoldása következtetéssel, az egyenes arányosság értése, 

használata.  

 Két-három műveletet tartalmazó műveletsor eredményének 

kiszámítása, a műveleti sorrendre vonatkozó szabályok ismerete, 

alkalmazása. Zárójelek alkalmazása.   

 Szöveges feladatok megoldása következtetéssel (szimbólumok 

segítségével összefüggések felírása a szöveges feladatok adatai 

között).  

 Becslés, ellenőrzés segítségével a kapott eredmények helyességének 

megítélése.  

 A százalék fogalmának ismerete, a százalékérték kiszámítása.  

 Számok osztóinak, többszöröseinek felírása. Közös osztók, közös 

többszörösök kiválasztása. Oszthatósági szabályok (2, 3, 5, 9, 10, 

100) ismerete, alkalmazása.  

 A hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő, tömeg 

szabványmértékegységeinek ismerete. Mértékegységek egyszerűbb 

átváltásai gyakorlati feladatokban. Algebrai kifejezések gyakorlati 

használata a terület, kerület, felszín és térfogat számítása során.  

 Elsőfokú egyismeretlenes egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása 

szabadon választott módszerrel.  

Összefüggések, függvények, sorozatok  

 Tájékozódás a koordináta-rendszerben: pont ábrázolása, adott pont 

koordinátáinak a leolvasása.  

 Egyszerűbb grafikonok, elemzése.  

 Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint, szabályok 

felismerése, megfogalmazása néhány tagjával elkezdett sorozat 

esetén.  

Geometria  

 Térelemek, félegyenes, szakasz, szögtartomány, sík, fogalmának 
ismerete.  

 A geometriai ismeretek segítségével a feltételeknek megfelelő ábrák 

pontos szerkesztése. A körző, vonalzó célszerű használata.  
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 Alapszerkesztések: pont és egyenes távolsága, két párhuzamos 

egyenes távolsága, szakaszfelező merőleges, szögfelező, 

szögmásolás, merőleges és párhuzamos egyenesek.  

 Alakzatok tengelyes tükörképének szerkesztése, tengelyes 

szimmetria felismerése.  

 A tanult síkbeli és térbeli alakzatok tulajdonságainak ismerete és 

alkalmazása feladatok megoldásában.  

 Téglalap és a deltoid kerületének és területének kiszámítása.  

 A téglatest felszínének és térfogatának kiszámítása.  
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  A tanult testek térfogatának ismeretében mindennapjainkban 

található testek térfogatának, űrmértékének meghatározása.  

Valószínűség, statisztika  

 Egyszerű diagramok készítése, értelmezése, táblázatok olvasása.  

 Néhány szám számtani közepének kiszámítása.  

 Valószínűségi játékok, kísérletek során adatok tervszerű gyűjtése, 

rendezése, ábrázolása.  

 

 

7–8. évfolyam  

 

Éves óraszám  7. évfolyam     esti: 97 + 11  =  108 óra   

  8. évfolyam   esti: 97 + 11 =  108 óra  

Heti óraszám  7. évfolyam    esti:  3  óra     

  8. évfolyam    esti:  3  óra   

 

Tematikai egység  A tanulók teljesítményének a mérése 

Órakeret  

5.o. 8 óra  

6.o. 8 óra   

Javaslat  

Ez a mérés lehet néhány szokványos órai írásbeli és/vagy egyéni 

tanulói vállaláson alapuló kiselőadás, bemutató, akár egy kiscsoportos 

munka során egymás értékelésével összekötött önértékelési folyamat, 

esetleg hosszabb idő alatt kidolgozott (egy vagy több tanuló által 

készített) projektmunka minősítése is. Az éves munka végső 

minősítése természetesen tartalmazza a tanuló összes órai 

teljesítményét is. Kiemelten kell törekedni a gyakori, azonnali, 

személyre szóló, szöveges fejlesztő értékelés megvalósítására. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai 

logika, kombinatorika, gráfok  

Órakeret  

5.o.15+ 2  

óra 

6.o. 15+2 

óra  

Előzetes tudás  

Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján. A részhalmaz fogalma.  

Két véges halmaz közös része.  

Egyszerű, matematikailag is értelmezhető hétköznapi szituációk 

megfogalmazása szóban és írásban. Állítások igazságának eldöntése. 

Igaz és hamis állítások megfogalmazása. Összehasonlításhoz szükséges 

kifejezések értelmezése, használata. Definíció megértése és alkalmazása. 

Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint. Néhány elem sorba 

rendezése különféle módszerekkel.  
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A tantárgyhoz  

(műveltségterület 

hez) kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok  

Az önálló gondolkodás igényének kialakítása. Halmazok eszköz jellegű 

használata, halmazszemlélet fejlesztése.  

Szóbeli és írásbeli kifejezőkészség fejlesztése, a matematikai szaknyelv 

pontos használata. Saját gondolatok megértetésére való törekvés (szóbeli 

érvelés, szemléletes indoklás). Rendszerszemlélet, kombinatorikus 

gondolkodás fejlesztése.  

Fogalmak egymáshoz való viszonyának, összefüggéseknek a megértése.  

 A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok használatának 

fejlesztése.  

A bizonyítás, az érvelés iránti igény felkeltése, a kulturált vitatkozás 

gyakoroltatása.  

Ismeretek/Fejlesztési követelmények  

Halmazba rendezés több szempont alapján a halmazműveletek alkalmazásával. Két 

véges halmaz uniója, különbsége, metszete. A részhalmaz. (Matematikatörténet: Cantor.) 

A halmazszemlélet fejlesztése. Rendszerszemlélet fejlesztése.  

Az „és”, „vagy”, „ha”, „akkor”, „nem”, „van olyan”, „minden” „legalább”, legfeljebb” 

kifejezések használata.   

A matematikai szaknyelv pontos használata.  

A nyelv logikai elemeinek egyre pontosabb, tudatos használata.  

Egyszerű („minden”, „van olyan” típusú) állítások igazolása, cáfolata konkrét példák kapcsán. 

Érvelés. Rendszerezés. 

A matematikai bizonyítás előkészítése: sejtések, kísérletezés, módszeres próbálkozás, cáfolás.  

A gyakorlati élethez és a társtudományokhoz kapcsolódó szöveges feladatok megoldása. 

Szövegelemzés, értelmezés, szöveg lefordítása a matematika nyelvére. Ellenőrzés, 

önellenőrzés iránti igény erősítése.  

Igényes grafikus és verbális kommunikáció. Gyakorlás. 

Egyszerű kombinatorikai feladatok megoldása különféle módszerekkel (fadiagram, útdiagram, 

táblázatok készítése).  Sorba rendezés, kiválasztás. Néhány elem esetén az összes eset 

felsorolása.   

A kombinatorikus gondolkodás fejlesztése. Tapasztalatszerzés az összes eset rendszerezett 

felsorolásában.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Halmaz, elem, részhalmaz, egyesítés, metszet. Alaphalmaz. Igaz, 

hamis, nem, és, vagy, minden, van olyan, biztos, lehetséges, 

lehetetlen.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

2. Számelmélet, algebra  

Órakeret 

5.o.21+ 4 

óra 

6.o. 21+4 

óra 
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Előzetes tudás  

Racionális számkör. Számok írása, olvasása, összehasonlítása, 

ábrázolása számegyenesen. Műveletek racionális számokkal.  

Ellentett, abszolút érték, reciprok.  

Mérés, mértékegységek használata, átváltás egyszerű esetekben. A 

mindennapi életben felmerülő egyszerű arányossági feladatok 

megoldása következtetéssel, egyenes arányosság.  

Alapműveletek racionális számokkal írásban.  

A zárójelek, a műveleti sorrend biztos alkalmazása. Helyes és 

értelmes kerekítés, az eredmények becslése, a becslés használata 

ellenőrzésre is.  

Szöveges feladatok megoldása.  

 

 A százalékszámítás alapjai.  

A tantárgyhoz  

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési  

feladatok  

A matematikai ismeretek és a mindennapi élet történései közötti 

kapcsolat tudatosítása. Szavakban megfogalmazott helyzet, történés 

matematizálása; matematikai modellek választása, keresése, 

készítése, értelmezése adott szituációkhoz. Konkrét matematikai 

modellek értelmezése a modellnek megfelelő szöveges feladat 

alkotásával. A definícióalkotás igényének felkeltése. A szabványos 

mértékegységekhez tartozó mennyiségek és többszöröseik, 

törtrészeik képzeletben való felidézése.  

Az együttműködéshez szükséges képességek fejlesztése páros és 

kiscsoportos tevékenykedtetés, feladatmegoldás során – a munka 

tervezése, szervezése, megosztása.  

Az ellenőrzés, önellenőrzés iránti igény, az eredményért való 

felelősségvállalás erősítése.  

Ismeretek/Fejlesztési követelmények  

Racionális számok (véges, végtelen tizedes törtek), példák nem racionális számra (végtelen, 

nem szakaszos tizedes törtek). A számfogalom mélyítése.  

A természetes, egész és racionális számok halmazának kapcsolata. A rendszerező képesség 

fejlesztése. Gyakorlás. 

Műveletek racionális számkörben írásban és számológéppel. Az eredmény helyes és értelmes 

kerekítése. Eredmények becslése, ellenőrzése. Műveletfogalom mélyítése. A zárójel és a 

műveleti sorrend biztos alkalmazása. Számolási és a becslési készség fejlesztése.   

Az algoritmikus gondolkodás fejlesztése. Rendszerezés. 

A hatványozás fogalma pozitív egész kitevőre, egész számok körében. A hatvány fogalmának 

kialakítása, fejlesztése. Gyakorlás. 

Műveletek hatványokkal: azonos alapú hatványok szorzása, osztása. Hatványozásnál az alap és 

a kitevő változásának hatása a hatványértékre. Gyakorlás, rendszerezés. 

10 egész kitevőjű hatványai. Számolási készség fejlesztése (fejben és írásban).  
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A négyzetgyök fogalma. Számok négyzete, négyzetgyöke. Példa irracionális számra  (π, 

 2 ). Négyzetgyök meghatározása számológéppel.  

Prímszám, összetett szám. Prímtényezős felbontás. Matematikatörténet: érdekességek a 

prímszámok köréből. A korábban tanult ismeretek és az új ismeretek közötti összefüggések 

felismerése.  

Oszthatósági szabályok. Számelméleti alapú játékok. Matematikatörténet: tökéletes számok, 

barátságos számok. Legnagyobb közös osztó, legkisebb pozitív közös többszörös. A tanult 

ismeretek felelevenítése. Oszthatósági szabályok alkalmazása a törtekkel való műveleteknél. A 

bizonyítási igény felkeltése oszthatósági feladatoknál. Két szám legnagyobb közös osztójának 

kiválasztása az összes osztóból. A legkisebb pozitív közös többszörös megkeresése a közös 

többszörösök közül. Gyakorlás. 

Arány, aránypár, arányos osztás. Egyenes arányosság, fordított arányosság.   

A következtetési képesség fejlesztése: a mindennapi élet és a matematika közötti gyakorlati 

kapcsolatok meglátása, a felmerülő arányossági feladatok megoldása során.  

Mértékegységek átváltása racionális számkörben. Gyakorlati mérések, mértékegységátváltások 

helyes elvégzése. Ciklusonként átélt idő és lineáris időfogalom, időtartam, időpont  

szavak értő ismerete, használata. Rendszerezés. 

Az alap, a százalékérték és a százalékláb fogalmának ismerete, értelmezése, kiszámításuk 

következtetéssel, a megfelelő összefüggések alkalmazásával. A mindennapi élet és a 

matematika közötti gyakorlati kapcsolat meglátása a gazdasági élet, a környezetvédelem, a 

háztartás köréből vett egyszerűbb példákon. Gyakorlás. 

A mindennapjainkhoz köthető százalékszámítási feladatok. Gazdaságossági számítások.  

Feladatok az árképzés: árleszállítás, áremelés, áfa, betétkamat, hitelkamat, adó, bruttó bér, 

nettó bér, valamint különböző termékek (pl. élelmiszerek, növényvédő szerek, oldatok) 

anyagösszetétele köréből. Szövegértés, szövegalkotás fejlesztése.   

Becslések és következtetések végzése. Zsebszámológép célszerű használata a számítások 

egyszerűsítésére, gyorsítására. Gyakorlás. 

Az algebrai egész kifejezés fogalma. Egytagú, többtagú, egynemű kifejezés fogalma.  

Helyettesítési érték kiszámítása. Elnevezések, jelölések megértése, rögzítése, definíciókra való 

emlékezés. Egyszerű szimbólumok megértése és alkalmazása a matematikában. Betűk 

használata szöveges feladatok általánosításánál.  

Egyszerű átalakítások: zárójel felbontása, összevonás. Egytagú és többtagú algebrai egész 

kifejezések szorzása racionális számmal, egytagú egész kifejezéssel.  Matematikatörténet: az 

algebra kezdetei.Egyszerű szimbólumok megértése és a matematikában, valamint a többi 

tantárgyban szükséges egyszerű képletalakítások elvégzése.Algebrai kifejezések egyszerű 

átalakításának felismerése. 

Elsőfokú, illetve elsőfokúra visszavezethető egyenletek, elsőfokú egyenlőtlenségek 

megoldása.  

Azonosság. Azonos egyenlőtlenség. Alaphalmaz, megoldáshalmaz.  

Az egyenlő, nem egyenlő fogalmának elmélyítése. Algoritmikus gondolkodás 

továbbfejlesztése. A megoldások ábrázolása számegyenesen. Az ellenőrzés igényének 

fejlesztése.  
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A matematikából és a mindennapi életből vett egyszerű szöveges feladatok megoldása a tanult 

matematikai módszerek használatával. Ellenőrzés. Egyszerű matematikai problémát 

tartalmazó hosszabb szövegek feldolgozása. Feladatok például a környezetvédelem, az 

egészséges életmód, a vásárlások, a család jövedelmének ésszerű felhasználása köréből. 

Szövegértelmezés, problémamegoldás fejlesztése. A lényeges és lényegtelen elkülönítésének, 

az összefüggések felismerésének fejlesztése. A gondolatmenet tagolása. Az ellenőrzési igény 

további fejlesztése. Igényes kommunikáció kialakítása.    

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Racionális szám. Hatvány, alap, kitevő.  

Négyzetgyök. Százalékalap, százalékláb, százalékérték.  

Prímszám, összetett szám, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös 

többszörös.  

Arány, aránypár, arányos osztás, egyenes és fordított arányosság.  

Változó, együttható, algebrai egész kifejezés, helyettesítési érték, 

egynemű kifejezés, összevonás, zárójelfelbontás.  

Egytagú, többtagú kifejezés.  

Egyenlet, változó, egyenlőtlenség, azonosság, mérlegelv, ellenőrzés.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

3. Függvények, az analízis elemei  
Órakeret  

5.o.11+ 1  

óra 

  6.o. 11+1 

óra 

Előzetes tudás  

Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint.  

Biztos tájékozódás a derékszögű koordináta-rendszerben.  

Egyszerű grafikonok értelmezése. Egyszerű kapcsolatok ábrázolása 

derékszögű koordináta-rendszerben.  

A tantárgyhoz  

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési  

feladatok  

Függvényszemlélet fejlesztése. Grafikonok, táblázatok adatainak 

értelmezése, elemzése.  

Megoldás a matematikai modellen belül. Matematikai modellek 

ismerete, alkalmazásának módja, korlátai (sorozatok, függvények, 

függvényábrázolás).  

Ismeretek/Fejlesztési követelmények 

Két halmaz közötti hozzárendelések megjelenítése konkrét esetekben. Függvények és 

ábrázolásuk a derékszögű koordináta-rendszerben.   

A függvényszemlélet fejlesztése. Időben lejátszódó valós folyamatok elemzése a grafikon 

alapján.  

Lineáris függvények. Egyenes arányosság grafikus képe.  

(Példa nem lineáris függvényre: f(x) = x2, f(x) =׀x׀). Függvények jellemzése, növekedés, 

fogyás.  

A mindennapi élet, a tudományok és a matematika közötti kapcsolat fölfedezése konkrét 

példák alapján. Számolási készség fejlesztése a racionális számkörben. Számítógép használata 

a függvények ábrázolására. Rendszerezés. 
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Egyismeretlenes elsőfokú egyenletek grafikus megoldása. Helyzetfelismerés: a tanult 

ismeretek alkalmazása új helyzetben.  

Grafikonok olvasása, értelmezése, készítése: szöveggel vagy matematikai alakban megadott 

szabály grafikus megjelenítése értéktáblázat segítségével. Kapcsolatok észrevétele, 

megfogalmazása szóban, írásban. Gyakorlás. 

Egyszerű sorozatok vizsgálata. Matematikatörténet: Gauss. Gauss-módszer.   

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Hozzárendelés, függvény, lineáris függvény, növekedés, fogyás, értelmezési 

tartomány, értékkészlet.  

Számtani sorozat, számtani közép.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

4. Geometria  

Órakeret  

5.o.20+ 3  

óra 

6.o. 20+3 

óra 

Előzetes tudás  

Pont, vonal, egyenes, félegyenes, szakasz, sík, szögtartomány.  

Háromszögek, csoportosításuk. Négyszögek, speciális négyszögek 

(trapéz, paralelogramma, deltoid). Kör és részei. Adott feltételeknek 

megfelelő ponthalmazok. Háromszög, négyszög belső és külső 

szögeinek összegére vonatkozó ismeretek.  

Téglatest tulajdonságai.  

Tengelyesen szimmetrikus alakzatok. Egyszerű alakzatok tengelyes  

 

 tükörképének megszerkesztése.  

Két pont, pont és egyenes távolsága, két egyenes távolsága. 

Szakaszfelezés, szögfelezés, szögmásolás. Merőleges és párhuzamos 

egyenesek szerkesztése. Néhány nevezetes szög szerkesztése.  

Szerkesztési eszközök használata.  

Koordináta-rendszer megismerése, pont ábrázolása, adott pont 

koordinátáinak a leolvasása.  

A téglalap és a deltoid kerületének és területének kiszámítása.  

A téglatest felszínének és térfogatának a kiszámítása.  

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 

A tantárgyhoz  

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési  

feladatok  

Rendszerező készség fejlesztése.  

A mindennapi élethez kapcsolódó egyszerű geometriai számítások 

elvégzésének fejlesztése. A gyakorlatban előforduló geometriai 

ismereteket igénylő problémák megoldására való képesség 

fejlesztése.  

Statikus helyzetek, képek, tárgyak megfigyelése. Geometriai 

transzformációkban megmaradó és változó tulajdonságok 

megfigyelése.  

Az esztétikai, művészeti tudatosság és kifejezőképesség fejlesztése. 

Képzeletben történő mozgatás: átdarabolás elképzelése, testháló 

összehajtásának, szétvágásának elképzelése. A pontos 

munkavégzés igényének fejlesztése.  

A geometriai problémamegoldás lépéseinek megismertetése 

(szerkesztésnél: vázlatrajz, adatfelvétel, a szerkesztés menete, 

szerkesztés, diszkusszió).  A bizonyítási igény felkeltése.  

Az együttműködéshez szükséges képességek fejlesztése páros és 

kiscsoportos tevékenykedtetés, feladatmegoldás során – a munka 

tervezése, szervezése, megosztása; kezdeményezőkészség, 

együttműködési készség, tolerancia.  

Ismeretek/Fejlesztési követelmények 

Háromszögek osztályozása oldalak, illetve szögek szerint. A tanult ismeretek felidézése, 

megerősítése. A halmazszemlélet fejlesztése. A háromszögek és a négyszögek tulajdonságaira 

vonatkozó igaz- hamis állítások megfogalmazásán keresztül a vitakészség fejlesztése. Tömör, 

de pontos szabatos kifejezőkészség fejlesztése. A szaknyelv minél pontosabb használata 

írásban is.  

A háromszögek magassága, magasságvonala, magasságpontja.   

A háromszögek kerületének és területének kiszámítása. Átdarabolás a terület 

meghatározásához. Eredmények becslése. Rendszerezés. 

A háromszög és a négyszög belső és külső szögeinek összege. Matematikatörténet: Bolyai 

Farkas, Bolyai János.  

Érdekességek: gömbi geometria. Tételek megfogalmazása megfigyelés alapján.   

Paralelogramma, trapéz, deltoid tulajdonságai, kerülete, területe. Szabályos sokszögek. Kör 

kerülete, területe. A kör és érintője.  

Törekvés a tömör, de pontos, szabatos kommunikációra. A szaknyelv egyre pontosabb 

használata írásban is.   

A terület meghatározása átdarabolással. A kör kerületének közelítése méréssel. Számítógépes  

animáció használata az egyes területképletekhez. Gyakorlás. 

A tanult síkbeli alakzatok (háromszög, trapéz, paralelogramma, deltoid) szerkesztése.  

Nevezetes szögek szerkesztése: 15°, 45°, 75°, 105°, 135°. A szerkesztéshez szükséges 

eszközök célszerű használata.   

Átélt folyamatról készült leírás gondolatmenetének értelmezése (pl. egy szerkesztés leírt 

lépéseiről a folyamat felidézése).  
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Középpontos tükrözés. A középpontos tükrözés tulajdonságai. A középpontos tükörkép 

szerkesztése. Pontos, precíz munka elvégzése a szerkesztés során. A transzformációs 

szemlélet továbbfejlesztése. Rendszerezés. 

Középpontosan szimmetrikus alakzatok a síkban. A tanult sokszögek osztályozása szimmetria 

szerint.  Halmazképző, rendszerező képesség fejlesztése. A matematika kapcsolata a 

természettel és a művészeti alkotásokkal.   

Tengelyes és középpontos szimmetria alkalmazása szerkesztésekben. Áttekinthető, 

pontos szerkesztés igényének fejlesztése. Gyakorlás. 

Eltolás, a vektor fogalma. Egyszerű alakzatok eltolt képének megszerkesztése. Áttekinthető, 

pontos szerkesztés igényének fejlesztése.  

Párhuzamos szárú szögek.   

A tanult transzformációk tulajdonságainak felismerése, felhasználása a fogalmak 

kialakításánál.  

Az egybevágóság szemléletes fogalma, a háromszögek egybevágóságának esetei. A szaknyelv 

pontos használata.  

Három- és négyszög alapú egyenes hasábok, forgáshenger hálója, tulajdonságai, felszíne, 

térfogata. Ismerkedés a forgáskúppal, gúlával, gömbbel. A halmazszemlélet és a térszemlélet 

fejlesztése.  

Mértékegységek átváltása racionális számkörben. A gyakorlati mérések, 

mértékegységváltások helyes elvégzésének fejlesztése.   

Pitagorasz tétele. Matematikatörténet: Pitagorasz. A pitagoraszi számhármasok.  A 

Pitagorasz-tétel alkalmazása geometriai számításokban.   

Egyszerű számításos feladatok a geometria különböző területeiről. A számolási készség, a 

becslési készség és az ellenőrzési igény fejlesztése. Zsebszámológép célszerű használata a 

számítások egyszerűsítésére, gyorsítására.  

Kicsinyítés és nagyítás. A megfigyelőképesség fejlesztése: a középpontos nagyítás, kicsinyítés 

felismerése hétköznapi szituációkban.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Geometriai transzformáció, tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés, 

eltolás. Vektor. Egybevágóság.   

Középpontos szimmetria, paralelogramma, rombusz.  

Egyállású szög, váltószög, csúcsszög.  

Belső és külső szög. Háromszög, magasságvonal, magasságpont.  

Hasáb, henger, gúla, kúp, gömb. Alaplap, alapél, oldallap, oldalél.  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  5. Statisztika, valószínűség  

Órakeret  

5.o. 5+ 1  

óra 

6.o. 5+1 

óra 

Előzetes tudás  

Egyszerű diagramok készítése, értelmezése, táblázatok olvasása.  

Néhány szám számtani közepének kiszámítása.  

Valószínűségi játékok és kísérletek, az adatok tervszerű gyűjtése, 

rendezése.  

A tantárgyhoz  

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési  

feladatok  

A statisztikai gondolkodás fejlesztése.  

A valószínűségi gondolkodás fejlesztése.  

Gazdasági nevelés.  

Ismeretek/Fejlesztési követelmények 

Adatok gyűjtése, rendszerezése, adatsokaság szemléltetése, grafikonok készítése.  

Adatsokaságban való eligazodás: táblázatok olvasása, grafikonok készítése, elemzése.  

Statisztikai szemlélet fejlesztése. Gyakorlás. 

Adathalmazok elemzése (átlag, módusz, medián) és értelmezése, ábrázolásuk. Számtani közép 

kiszámítása.  Gazdasági statisztikai adatok, grafikonok értelmezése, elemzése.  

Adatsokaságban való eligazodás képességének fejlesztése. Ok-okozati összefüggéseket 

felismerő képesség fejlesztése. Gyakorlás. 

Valószínűségi kísérletek. Valószínűség előzetes becslése, szemléletes fogalma. Valószínűségi 

kísérletek, eredmények lejegyzése. Gyakoriság, relatív gyakoriság fogalma.  

Matematikatörténet: érdekességek a valószínűség-számítás fejlődéséről. Valószínűségi 

szemlélet fejlesztése.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  
Diagram, gyakoriság, relatív gyakoriság, valószínűség.  

 

 

Tematikai egység  A tananyag rendszerezése   

Órakeret  

5.o.  7 óra     

6.o.  7 óra  

Javaslat:   

Minden tanulási szakasz végén szükség van annak rövid 

összefoglalására, miről is szól, milyen témakörökkel foglalkozik a 

matematika, illetve milyen elemeivel ismerkedhettek meg a tanulók az 

elmúlt tanulási szakaszban. Az összefoglalás, rendszerezés elvégezhető 

egy tanítási blokkban a ciklus végén, de lehet az egyes témakörökhöz 

csatolni. Az általános iskolai szakasz végén minél szélesebb áttekintés 

szükséges a tanult ismeretek kapcsán.   

 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 

 

Tematikai egység  Szabadon felhasználható órakeret  

Órakeret  

5.o.10 óra   

6.o.10 óra  

 

Javaslat  

Ennek az időnek a felhasználása sokban függ a szervezési formától. 

Nappali vagy esti tagozaton hasonlóan használhatjuk akár tanulói 

egyéni problémáknak (ha fejlesztési céljainkkal összhangba hozható) a 

megoldására, esetleg (ha az osztály többségének megfelel) a tanulók 

szakmájába vágó speciális feladatokra. Nagyon hasznos volna 

csoportos projektmunkákra, jó esetben más tantárggyal közös projekt 

megvalósítására fordítani. Levelező formánál a kisebb időkeretben 

szűkebb a választás, mindenképpen törekedni kell arra, hogy valóban a 

helyi adottságok és igények determinálják ennek az időnek a 

felhasználását. Elképzelhető tanulói egyéni munkákra, azok közös 

elemzésére, alapos, kritikus, az osztály nyilvánossága előtti értékelésére 

fordítani. Legyen megtervezve, az osztállyal/csoporttal közösen 

előzetesen megbeszélve! 
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A fejlesztés várt 

eredményei a két  

évfolyamos ciklus 

végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek  

 Elemek halmazba rendezése több szempont alapján.  

 Egyszerű állítások igaz vagy hamis voltának eldöntése, állítások 

tagadása.  

 Állítások, feltételezések, választások világos, érthető közlésének 

képessége, szövegek értelmezése egyszerűbb esetekben.  

 Kombinatorikai feladatok megoldása az összes eset szisztematikus 

összeszámlálásával.  

 Fagráfok használata feladatmegoldások során.  

Számtan, algebra  

 Biztos számolási ismeretek a racionális számkörben. A műveleti 

sorrendre, zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete, helyes 

alkalmazása. Az eredmény becslése, ellenőrzése, helyes és értelmes 

kerekítése. Mérés, mértékegység használata, átváltás. Egyenes 

arányosság, fordított arányosság.  

 A százalékszámítás alapfogalmainak ismerete, a tanult 

összefüggések alkalmazása feladatmegoldás során.  

 A legnagyobb közös osztó kiválasztása az összes osztóból, a 

legkisebb pozitív közös többszörös kiválasztása a többszörösök 

közül.  

 Prímszám, összetett szám. Prímtényezős felbontás.  

 Egyszerű algebrai egész kifejezések helyettesítési értéke.  

Összevonás. Többtagú kifejezés szorzása egytagúval.  

 Négyzetre emelés, négyzetgyökvonás, hatványozás pozitív egész 

kitevők esetén.  

 Elsőfokú egyenletek és egyenlőtlenségek. A matematikából és a 

mindennapi életből vett, egyszerű szöveges feladatok megoldása 

következtetéssel, egyenlettel. Ellenőrzés. A megoldás ábrázolása 

számegyenesen.  

 A betűkifejezések és az azokkal végzett műveletek alkalmazása 

matematikai, természettudományos és hétköznapi feladatok 

megoldásában.  

 Számológép ésszerű használata a számolás megkönnyítésére.  

Összefüggések, függvények, sorozatok  

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 

  Megadott sorozatok folytatása adott szabály szerint.  

 Az egyenes arányosság grafikonjának felismerése, a lineáris 

kapcsolatokról tanultak alkalmazása természettudományos 

feladatokban is.  

 Grafikonok elemzései a tanult szempontok szerint, grafikonok 

készítése, grafikonokról adatok leolvasása. Táblázatok adatainak 

kiolvasása, értelmezése, ábrázolása különböző típusú grafikonon.  

Geometria  

 A tanuló a geometriai ismeretek segítségével képes jó ábrákat 

készíteni, pontos szerkesztéseket végezni.  

 Ismeri a tanult geometriai alakzatok tulajdonságait (háromszögek, 

négyszögek belső és külső szögeinek összege, nevezetes 

négyszögek szimmetriatulajdonságai), tudását alkalmazza a 

feladatok megoldásában.  

 Tengelyes és középpontos tükörkép, eltolt alakzat képének 

szerkesztése. Kicsinyítés és nagyítás felismerése hétköznapi 

helyzetekben (szerkesztés nélkül).  

 A Pitagorasz-tételt kimondása és alkalmazása számítási 

feladatokban.  

 Háromszögek, speciális négyszögek és a kör kerületének, 

területének számítása feladatokban.  

 A tanult testek (háromszög és négyszög alapú egyenes hasáb, 

forgáshenger) térfogatképleteinek ismeretében ki tudja számolni a 

mindennapjainkban előforduló testek térfogatát, űrmértékét.  

Valószínűség, statisztika  

 Valószínűségi kísérletek eredményeinek értelmes lejegyzése, relatív 

gyakoriságok kiszámítása.  

 Konkrét feladatok kapcsán a tanuló érti az esély, a valószínűség 

fogalmát, felismeri a biztos és a lehetetlen eseményt.  

 Zsebszámológép célszerű használata statisztikai számításokban.   

 Néhány kiemelkedő magyar matematikus nevének ismerete, 

esetenként kutatási területének, eredményének megnevezése.  

 

  

Történelem,  társadalmi  és  állampolgári  ismeretek  

5–8.  

(Esti tagozat) 

   évfolyam  

 

 

A történelem – mint múltismeret – a társadalom kollektív memóriájaként az emberi 

azonosságtudat egyik alapja. A nemzeti, az európai és az egyetemes emberi identitást formálja, 

erősíti. A történelemből ugyanakkor az is kitűnik, hogy az egyes népek, nemzetek kölcsönösen 
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egymásra vannak utalva. A kölcsönös függőség megértése, a különbségek tudomásul vétele a 

kultúrák sajátos értékeinek és érdekeinek megismerését és tiszteletben tartását kívánja.  

A tantárgy feladata elsősorban a történelmi szemlélet fejlesztése és képességek 

kialakítása. A történelem és állampolgári ismeretek tantárgy célja az is, hogy megértesse a 

folyamatosság és a változás-változtatás történelmi szerepét, és ezen keresztül mutassa meg, 

hogy minden nemzedéknek megvan a maga felelőssége a történelem alakításában. Mindez a 

jelen ellentmondásos folyamataiban való eligazodást is szolgálja.  

A diákoknak arra is szükségük van, hogy a múlt ismerete mellett megértsék saját 

korukat. Az állampolgári ismeretek tanításának célja, hogy a diákok el tudjanak igazodni a 

közéletben, értsék a jogilag szabályozott demokratikus viszonyok rendszerét, működését. Így a 

tantárgy tanítása alapot ad a demokratikus közéletben való tudatos részvételhez.  

A történelem és állampolgári ismeretek tantárgynak fontos szerepe van az 

ismeretszerzési és -feldolgozási képességek kialakításában és fejlesztésében. Szükséges, hogy 

a tanulók ismereteket szerezzenek saját emberi-társadalmi környezetükből, történetekből, 

képekből, a tömegkommunikációs eszközökből, egyszerű statisztikai adatokból, grafikonokból, 

diagramokból, tárgyi és szöveges forrásokból és más ismerethordozókból. Fontos, hogy ezeket 

az ismereteket egyre önállóbban és egyre kritikusabban értelmezzék, s belőlük 

következtetéseket tudjanak levonni.  

A tananyag-feldolgozás folyamatában a diákok sajátítsák el a sokoldalú 

információgyűjtés és -felhasználás képességét, a legfontosabb kézikönyvek, lexikonok, 

atlaszok használatát. Legyenek képesek a legfontosabb történelmi fogalmak és kifejezések 

készségszintű alkalmazására.  

A különböző információk feldolgozása során legyenek képesek különbséget tenni 

tények és vélemények között, tanulják meg az információt kritikusan szemlélni, a 

történelmitársadalmi jelenségek összefüggéseit megkeresni, e jelenségeket összehasonlítani.  

Konkrét ismeretekhez kapcsolódóan ismerjék fel a folyamatosság és a változások 

szerepét a történelmi folyamatokban, tudatosítsák, hogy a folyamatosságnak, az értékek 

megőrzésének nagy szerepe van a társadalom életében. A tananyag feldolgozása során ismerjék 

meg azokat az alapvető elemzési, értelmezési szempontokat, módszereket, amelyek 

segítségével képesek lesznek kialakítani véleményüket személyekről, helyzetekről, 

eseményekről, intézményekről. Ennek alapján véleményüket egyre árnyaltabban tudják 

megindokolni.   

A történelemtanításnak-tanulásnak a tanulók szóbeli és írásos kifejezőképességének 

fejlesztésében is jelentős szerepe van. A tanulók szerezzenek gyakorlatot események 

elbeszélésében, különféle szövegek reprodukálásában. Tanuljanak meg írásban válaszolni 

szóbeli és írásbeli kérdésekre, vázlatot, felelettervet írni, jegyzetelni. Legyenek képesek rövid 

beszámolót, kiselőadást tartani egy-egy témáról, különböző információk alapján. Sajátítsák el 

a kulturált vita technikáit és szabályait. Véleményüket lényegre törően és érvekkel alátámasztva 

fejtsék ki. Ugyanakkor legyenek képesek a másik fél véleményét is pontosan megérteni és 

figyelembe venni hozzászólásaikban.  

A történelemi események időben és térben játszódnak; történelmi tudat nem alakulhat 

ki időbeli és térbeli tájékozódási képesség nélkül. Az évszámok segítségével történő tájékozódó 

képesség fejlesztése mellett a diákoknak el kell sajátítaniuk az idő tagolásának módszerét. Az 

eseményeket térben is el kell tudni helyezniük. Gyakorlatot kell szerezniük különböző 
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méretarányú térképek olvasásában és annak megítélésében, hogy a földrajzi környezet miként 

hat egy-egy ország, térség fejlődésére.  

 

 

5. évfolyam  

 

Tematikai egység  A tanulók teljesítményének mérése 
Órakeret 

E: 2 óra  

Javaslat  A tanulók előzetes tudásának azonosítása.   

 

 

Tematikai egység  Őskor – ókor – korai középkor  
Órakeret 

E: 28 óra  

Előzetes tudás  A tanulók előzetes tudása.  

A tantárgyhoz  

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési  

feladatok 

Ismeretszerzési és feldolgozási képességek  

Az egyes korszakok jellemző tárgyainak felismerése, azonosítása, 

környezeti szerepének értése. Információk gyűjtése és értelmezése 

tankönyvi szövegből, képekből, statisztikai adatokból. Különböző 

írásos források összevetése, elemzése megadott szempontok alapján. 

Egyszerű mennyiségi mutatók gyűjtése, értelmezése. A tanári 

elbeszélés, magyarázat megértése. A kerettantervben megjelölt 

személyiségek és fogalmak összekapcsolása. Információk szerzése 

újságokból, filmekből és rádióműsorokból. Anyaggyűjtés tanári 

segítséggel egy adott témában. Valamely kijelölt téma feldolgozása 

csoportmunkában, tanári irányítással.  

Könyvtárhasználat. 

Kifejezőképesség  

Kérdés megfogalmazása egy-egy történelmi tényről, témáról. 

Egyszerű írásos források szövegének megértése tanári segítséggel. A 

megismert történelmi fogalmak alkalmazása élőbeszédben. 

Történelmi személyek vagy csoportok konkrét tetteinek megokolása. 

Összefüggő élőbeszéd gyakorlása megadott történelmi témáról. 

Összehasonlító diagramok, grafikonok, táblázatok készítése. 

Összefüggő felelet megadott történelmi témáról, a megismert 

fogalmak felhasználásával. A megismert sematikus rajzok, ábrák 

megelevenítése élőszóban. Az egyetemes és magyar történelem 

eseményeinek rendszerezése.   

Tájékozódás időben  

A jelen, a múlt és a régmúlt megkülönböztetése. A Kr.e., Kr.u., 

illetve az évtized, évszázad, évezred fogalmak megértése, 

gyakorlása. Történelmi események időrendbe állítása. Az egyetemes 

és a magyar történelem eseményeinek összevetése. A történelmi múlt 

jelenben való továbbélésének felismerése. Annak gyakorlása konkrét 

példák segítségével, hogy a különböző területeken végbement 

események közül melyik történt előbb, melyik később. Kronologikus 

táblázatok készítése.  
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 Tájékozódás térben  

A kerettantervben felsorolt helyekhez a kerettantervben rögzített 

események hozzákapcsolása. Az események helyszíneinek 

megnevezése. Területi változások megfigyelése különböző 

történelmi atlaszokon.  

Ismeretek  

Az őskor és az ókori Kelet (Mezopotámia /sumérek, akkádok, asszírok, hettiták, zsidó törzsek, 

Egyiptom). Az ókori Kelet kulturális öröksége. A Biblia és az Ószövetség (a héber Biblia).  

A görög civilizáció (Kréta és Mükéné, a görög poliszok: Spárta, Athén).  

Konfliktusok: Trója, a perzsa háborúk.  

A hellenizmus (Nagy Sándor és a hellenisztikus államok).  

Az ókori Róma (a királyság és a köztársaság évszázadai).  

Konfliktusok: a pun háborúk, polgárháborúk, rabszolgafelkelések. 

A császárság.  

A népvándorlás.  

Az Európán kívüli civilizációk (India, Kína, Japán, a Kolumbusz előtti Amerika, Afrika). 

Európa a korai középkorban (a frankok és Nagy Károly, a Német-római Császárság, a Pápai 

Állam).  

Európa 1000 és 1300 között.  

A magyar történelem kezdetei. (A magyar nép eredete: mondák és valóság. Az Uráltól a Kárpát-

medencéig. Társadalom és hitvilág. A honfoglalás.) Magyarország az Árpádok időszakában.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Fogalmak: 

Őskor, ősember, régészet, eszközhasználat és eszközkészítés, 

munkamegosztás, gyűjtögetés, vadászat, halászat, földművelés, 

állattenyésztés, termelés, kézművesség, csere, barlangrajz, város, 

birodalom, városállam, piac, kereskedelem, népgyűlés, démosz, 

demokrácia, mítosz, színház, királyság, köztársaság, rabszolga, császár, 

provincia, amfiteátrum, a zsidó vallás, diaszpóra, keresztény, evangélium, 

megváltó, a keresztény időszámítás, barbár, népvándorlás, eretnekség, 

vallási intolerancia, zsidóüldözés, finnugor, őshaza, nomád pásztorkodás, 

nemzetség, törzs, törzsszövetség, fejedelem, táltos, honfoglalás. Szent 

Korona.  

 

Topográfia: 

Egyiptom, Nílus, Olümposz, Olümpia, Athén, Spárta, Perzsa Birodalom; 

Itália, Róma, Karthágó, Római Birodalom, Betlehem, Jeruzsálem; 

Pannónia, Aquincum, Urál, Volga, Levédia, Etelköz, Vereckei-hágó, 

Kárpát-medence.  

 

Nevek: 

Ádám, Éva, Noé, Mózes, Dávid vagy Salamon. Zeusz, Pallasz Athéné, 

Periklész, Hannibál, Julius Caesar, Augustus, Jézus, Mária, József, Júdás, 

Szent Pál, Hunor, Magor, Emese, Álmos, Árpád, Géza, István.  

 

Évszámok:  

Kr.e. 753, Kr.u. 476, 800, 895, 997-1038, 1000, 1241–1242, 1301.  
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Tematikai egység  Szabadon felhasználható órakeret  
Órakeret 

E: 4 óra  

Javaslat  

Múzeumlátogatás.  

A régészek munkája (ásatások). 

Közösen megtekintett történelmi film megbeszélése. 

 

 

 

Tematikai egység  A tanulók teljesítményének mérése 
Órakeret 

E: 2 óra  

Javaslat  
A tanuló éves teljesítménye alapján (portfólió).  

A tanuló szóbeli és írásbeli teljesítményei alapján (dolgozatok).  

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén  

A tanuló tudjon különbséget tenni a történelem forrásai (tárgyi, írásos, 

szóbeli) között. Tudja, hogy a tanult történetek közül melyik történt 

előbb, melyik később. Tudja, hogy az egyes történetek eseményeihez 

milyen nevek, helyszínek kapcsolhatók. Tudjon tanult történetet 

elmondani kérdések alapján a kerettantervben megjelölt fogalmak 

felhasználásával. Tudja a tanult történet lényegét kiemelni. Tudja a tanult 
történetek eseményeinek helyszíneit térképeken megmutatni.  

Tudjon elvégezni egyszerű kronológiai számításokat.  

 

 

6. évfolyam  

 

Tematikai egység  A tanulók teljesítményének mérése 
Órakeret 

E: 2 óra  

Javaslat  A tanuló előzetes tudásának azonosítása.   

 

 

Tematikai egység  A középkor és a polgári átalakulás kora  
Órakeret 

E: 28 óra  

Előzetes tudás  A tanuló előzetes tudása.  
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A tantárgyhoz  

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési  

feladatok 

Ismeretszerzési és feldolgozási képességek  

Az egyes korszakok jellemző tárgyainak felismerése, azonosítása, 

környezeti szerepének értése. Információk gyűjtése és értelmezése 

tankönyvi szövegből, képekből, statisztikai adatokból. Különböző 

írásos források összevetése, elemzése megadott szempontok alapján. 

Egyszerű mennyiségi mutatók gyűjtése, értelmezése. A 

kerettantervben megjelölt személyiségek és fogalmak 

összekapcsolása. Információk szerzése újságokból, filmekből és 

rádióműsorokból. Anyaggyűjtés tanári segítséggel egy adott 

témában. Valamely kijelölt téma feldolgozása csoportmunkában, 

tanári irányítással. Könyvtárhasználat. Kifejezőképesség  

Kérdések megfogalmazása egy-egy történelmi tényről, témáról. 

Egyszerű írásos források szövegének megértése tanári segítséggel. A 

megismert történelmi fogalmak alkalmazása élőbeszédben. 

Történelmi személyek vagy csoportok konkrét tetteinek megokolása. 

Összefüggő élőbeszéd gyakorlása megadott történelmi  

 

 témáról. Összehasonlító diagramok, grafikonok, táblázatok 

készítése. Összefüggő felelet megadott történelmi témáról, a 

megismert fogalmak felhasználásával. A megismert sematikus 

rajzok, ábrák megelevenítése élőszóban. Az egyetemes és magyar 

történelem eseményeinek rendszerezése.   

Tájékozódás időben  

A jelen, a múlt és a régmúlt megkülönböztetése. A Kr.e., Kr.u., illetve 
az évtized, évszázad, évezred fogalmak, gyakorlása.  

Történelmi  események  időrendbe  állítása.  

Az egyetemes és a magyar történelem eseményeinek összevetése. A 

történelmi múlt jelenben való továbbélésének felismerése. Annak 

gyakorlása konkrét példák segítségével, hogy a különböző 

területeken végbement események közül melyik történt előbb, 

melyik később. Kronologikus táblázatok készítése.  

Tájékozódás térben  

A kerettantervben felsorolt helyekhez a kerettantervben rögzített 

események hozzákapcsolása. Az események helyszíneinek 

megnevezése. Területi változások megfigyelése különböző 

történelmi atlaszokon.   

Ismeretek  
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Károly Róbert és Nagy Lajos uralkodása. Zsigmond, a császár és király. Hunyadi János 

törökellenes küzdelme. Mátyás király. A magyar királyság a XVI. század fordulóján. A három 

részre szakadt ország.  

A nagy földrajzi felfedezések és következményeik. A reformáció, a vallásháborúk.  

Török világ Magyarországon. Erdély aranykora. Buda visszafoglalása. II. Rákóczi Ferenc 

szabadságharca.  

A polgári átalakulás kora: az angol forradalom és polgárháború, az Amerikai Egyesült Államok 

megalakulása. A francia forradalom és következményei. Napóleon és Európa. A mezőgazdaság 

és a gépek forradalma. Az ipari forradalom társadalmi következményei.  

Mária Terézia és II. József. A soknemzetiségű Magyarország.  

A polgárosodás kezdetei Magyarországon. Haza és haladás a XIX. század első felében. A 

reformkor nagyjai (gróf Széchenyi István, Kossuth Lajos.) 1848. március 15-e. A polgári 

forradalom eredményei. A szabadságharc és Európa: esélyek és eredmények.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Fogalmak: 

Aranyforint, nemes, báró, kilenced, kormányzó, végvár, újkor, 

felfedező, gyarmat, világkereskedelem, bankár, hitel, 

humanizmus, reformáció, protestáns, katolikus, parlament,  

szpáhi, janicsár, pasa, hajdú, végvár, kuruc, labanc, nádor, betelepítés, 

bevándorlás, állandó hadsereg, vallási türelem, államnyelv,  

alkotmány, emberi jogok, vallási egyenjogúság, felvilágosodás, 

forradalom, jakobinus, terror, nemzet, ipari forradalom, mezőgazdasági 

forradalom, vetésforgó, gyár, vállalkozó, haszon, tőkés, bérmunkás, 

kapitalizmus,  

politika, országgyűlés, alsótábla, felsőtábla, nyelvújítás, reformkor, 

közteherviselés, örökváltság, cenzúra, sajtószabadság, választójog, 

felelős kormány, jobbágyfelszabadítás, nemzetiség, nemzetőrség, 

honvédség, trónfosztás.  

 

Nevek: 

Róbert Károly, Nagy Lajos, Luxemburgi Zsigmond, Hunyadi János,  

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 

 Hunyadi Mátyás, Dózsa György, II. Lajos, I. Szulejmán, I. Ferdinánd,  

Szapolyai János, Kolumbusz, Magellán, Luther, Kálvin, Gutenberg,  

Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, Dobó István, Zrínyi Miklós,  

Bocskai István, Bethlen Gábor, II. Rákóczi Ferenc, Mária Terézia,   

II. József, Washington, XVI. Lajos, Robespierre, Napóleon, Watt,  

Stephenson, Kazinczy Ferenc, báró Wesselényi Miklós, gróf Széchenyi 

István, Kossuth Lajos, Deák Ferenc, Petőfi Sándor, gróf Batthyány 

Lajos, Görgey Artúr, Bem, Metternich, Haynau.  

 

Topográfia: 

Bécs, Nándorfehérvár, Visegrád, Mohács, Amerika, London, Madrid,  

Királyi Magyarország, Hódoltság, Erdélyi Fejedelemség, Eger, 

Szigetvár, Pozsony, Isztambul, Boston, Waterloo, Debrecen, Isaszeg, 

Világos, Arad.  

 

Évszám:  

1301, 1351, 1437, 1456, 1514, 1526, 1541, 1492, 1517,1552, 1686, 

1703–1711, 1740–1780, 1776, 1789, 1815, 1848, 1848. március 15., 

1849. október 6.  

 

 

Tematikai egység  Szabadon felhasználható órakeret  
Órakeret 

E: 4 óra  

Javaslat  

Múzeumlátogatás.  

A régészek munkája (ásatások). 

Közösen megtekintett történelmi film megbeszélése. 

 

 

 

Tematikai egység  A tanulók teljesítményének mérése 
Órakeret 

E: 2 óra  

Javaslat  
A tanuló éves teljesítménye alapján (portfólió).  

A tanuló szóbeli és írásbeli teljesítményei alapján (dolgozatok).  

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén  

A tanuló legyen képes a korszakokra jellemző képeket, épületeket 

felismerni. Tudjon információkat gyűjteni adott történelmi témában 

egyénileg vagy tanári segítséggel. Tudjon történetet önállóan elmesélni a 

kerettantervben megjelölt fogalmak segítségével. Legyen képes a 

feldolgozott történelmi anyag lényegének felismerésére. Tudjon 

különböző típusú térképeket (földrajzi, történelmi) használni.  

 

 

 
7. évfolyam   
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Tematikai egység  
 

A tanulók teljesítményének mérése 
Órakeret 

E: 2 óra  

Javaslat   A tanuló előzetes tudásának azonosítása.   

 

 

  

Tematikai egység   A nemzetállamok kora  Órakeret  

 

  E: 28 óra  

Előzetes tudás  A tanuló előzetes tudása  

A tantárgyhoz  

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési  

feladatok 

Ismeretszerzési és feldolgozási képességek  

Az egyes korszakok jellemző tárgyainak felismerése, azonosítása, 

környezeti szerepének értése. Információk gyűjtése és értelmezése 

tankönyvi szövegből, képekből, statisztikai adatokból. Különböző 

írásos források összevetése, elemzése megadott szempontok alapján. 

Egyszerű mennyiségi mutatók gyűjtése, értelmezése. A tanári 

elbeszélés, magyarázat megértése. A kerettantervben megjelölt 

személyiségek és fogalmak összekapcsolása. Információk szerzése 

újságokból, filmekből és rádióműsorokból. Anyaggyűjtés tanári 

segítséggel egy adott témában. Valamely kijelölt téma feldolgozása 

csoportmunkában, tanári irányítással.  

Könyvtárhasználat.  

Kifejezőképesség  

Kérdés megfogalmazása egy-egy történelmi tényről, témáról. 

Egyszerű írásos források szövegének megértése tanári segítséggel. A 

megismert történelmi fogalmak alkalmazása élőbeszédben. 

Történelmi személyek vagy csoportok konkrét tetteinek megokolása. 

Összefüggő élőbeszéd gyakorlása megadott történelmi témáról. 

Összehasonlító diagramok, grafikonok, táblázatok készítése. 

Összefüggő felelet megadott történelmi témáról, a megismert 

fogalmak felhasználásával. A megismert sematikus rajzok, ábrák 

megelevenítése élőszóban. Az egyetemes és magyar történelem 

eseményeinek rendszerezése.   

Tájékozódás időben  

A jelen, a múlt és a régmúlt megkülönböztetése. A Kr.e., Kr.u., 

illetve az évtized, évszázad, évezred fogalmak megértése, 

gyakorlása. Történelmi események időrendbe állítása. Az egyetemes 

és a magyar történelem eseményeinek összevetése. A történelmi múlt 

jelenben való továbbélésének felismerése. Annak gyakorlása konkrét 

példák segítségével, hogy a különböző területeken végbement 

események közül melyik történt előbb, melyik később. Kronologikus 

táblázatok készítése. Tájékozódás térben  

A kerettantervben felsorolt helyekhez a kerettantervben rögzített 

események hozzákapcsolása. Az események helyszíneinek 

megnevezése. Területi változások megfigyelése különböző 

történelmi atlaszokon.   
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Ismeretek  

Az ipari forradalom és kapitalizmus kora.  

Új nemzetállamok: USA, Olaszország, Németország.  

Nemzetállamok a Török Birodalom helyén.  

Versenyben a világ felosztásáért – gyarmatosítás.  

Magyarország a szabadságharc bukása után. A kiegyezés. Gazdasági felzárkózás. 

Polgárosodó magyar társadalom.  

Az első világháború előzményei.  

Az első világháború. A háború okai és céljai. Győztesek és vesztesek. Frontvonalak és a 

hátország. Forradalom Oroszországban.  

Európa az első világháború után. A nagy gazdasági világválság. A nácizmus Németországban.  

A sztálini Szovjetunió. Út a háború felé. 

Magyarország az első világháború után. Forradalom és ellenforradalom.  

A gazdasági világválság és Magyarország.  

Európai háborúból világháború. A II. világháború jellemzői, főbb eseményei.  

Magyarország a második világháborúban. Magyarország német megszállása és a nyilas 

hatalomátvétel. Az európai és a magyar zsidóság tragédiája, a holokauszt. A háború befejezése 

és a békekötés.  
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Kulcsfogalmak/fog 

almak  

Fogalmak: 

Polgárháború, nemzetállam, szabad verseny, monopólium, 

szociálpolitika, gyarmatbirodalom, passzív ellenállás, emigráció, 

kiegyezés, közös ügyek, polgárosodás, dzsentri, nagypolgárság, 

kispolgárság, asszimiláció, millennium;   

szakszervezet, anarchisták, szocializmus, szociáldemokrácia, politikai 

antiszemitizmus;   

központi hatalmak, antant, villámháború, állóháború, hátország, 

békerendszer, bolsevik, szovjet, parlamenti demokrácia, gazdasági 

válság, nemzeti szocializmus, fajelmélet, antiszemitizmus, sovinizmus, 

koncentrációs tábor, egypártrendszer, sztálinizmus, koncepciós per, 

tervgazdálkodás, propaganda, őszirózsás forradalom,  

Tanácsköztársaság, konszolidáció, irredentizmus, kommunisták, 

nyilasok, konzervatív, liberális, totális háború, hadigazdaság, Gulag, 

gettó, deportálás, munkaszolgálat, haláltábor, holokauszt, roma/cigány 

népirtás, „hintapolitika”, partizán, antifasiszta ellenállás, háborús bűnös, 

malenkij robot.  

 

Nevek: 

Bismarck, Garibaldi, Lincoln, Edison, Marx, Ferenc József, gróf  

Andrássy Gyula, báró Eötvös József, Tisza Kálmán, Ganz Ábrahám,  

Weiss Manfréd, Wilson, Lenin, Adolf Hitler, Joszif V. Sztálin,   

F. D. Roosevelt, gróf Károlyi Mihály, Kun Béla, Horthy Miklós, gróf  

Bethlen István, gróf Teleki Pál, Gömbös Gyula, Churchill, Kállay 

Miklós, Bajcsy-Zsilinszky Endre.  

 

Topográfia: 

Poroszország, Németország, Olaszország, Szerbia, Románia, Bulgária,  

Osztrák-Magyar Monarchia, Budapest, Csehszlovákia, Jugoszlávia, 

Ausztria, Szovjetunió, New York, Kárpátalja, Felvidék, Délvidék, 

Észak-Erdély, Sztálingrád, Normandia, Auschwitz, Hirosima.  

 

Évszám: 

1861–1865, 1871, 1867, 1867–1916, 1914-1918, 1917, 1929-1933,  

1938, 1918, 1919, 1920, 1939, 1941, 1944. március 19., 1944. október 

15., 1945. május 9., 1945. szeptember 2.  

 

 

Tematikai egység  Szabadon felhasználható órakeret  
Órakeret 

E: 4 óra  

Javaslat  

Múzeumlátogatás.  

A régészek munkája (ásatások). 

Közösen megtekintett történelmi film megbeszélése. 
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Tematikai egység  A tanulók teljesítményének a mérése 
Órakeret 

E: 2 óra  

Javaslat  
A tanuló éves teljesítménye alapján (portfólió).  

A tanuló szóbeli és írásbeli teljesítményei alapján (dolgozatok).  

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén  

A tanuló tudjon beszámolót, kiselőadást tartani adott történelmi témáról, a 

tankönyv vagy a megadott irodalom alapján. Készítsen önállóan vázlatot 

az adott témáról. Tudjon egyszerű történelmi tárgyú táblázatokat, 

grafikonokat, diagramokat értelmezni néhány mondatban. Tudjon 

egyszerűbb forrásokat értelmezni tanári segítséggel. Ismerje az egyes 

történelmi korok, korszakok nevét és sorrendjét, ismerje egy-egy korszak 

fontosabb jellemzőit. Legyen képes összefüggéseket találni a történelmi 

események és a technikai-gazdasági fejlődés legfontosabb állomásai 

között.  

 

 

 
8. évfolyam   

Tematikai egység  A tanulók teljesítményének mérése 
Órakeret 

E: 2 óra  

Javaslat  A tanuló előzetes tudásának azonosítása.   

 

 

Tematikai egység  A II. világháború lezárásától napjainkig  
Órakeret 

E: 18 óra  

Előzetes tudás  A tanuló előzetes tudása.  
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A tantárgyhoz  

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési  

feladatok 

Ismeretszerzési és feldolgozási képességek  

Az egyes korszakok jellemző tárgyainak felismerése, azonosítása, 

környezeti szerepének megértése. Információk gyűjtése és 

értelmezése tankönyvi szövegből, képekből, statisztikai adatokból. 

Különböző írásos források összevetése, elemzése megadott 

szempontok alapján. Egyszerű mennyiségi mutatók gyűjtése, 

értelmezése. A kerettantervben megjelölt személyiségek és fogalmak 

összekapcsolása. Információk szerzése újságokból, filmekből és 

rádióműsorokból. Anyaggyűjtés tanári segítséggel egy adott 

témában. Valamely kijelölt téma feldolgozása csoportmunkában, 

tanári irányítással. Könyvtárhasználat.   

Kifejezőképesség  

Kérdés megfogalmazása egy-egy történelmi tényről, témáról. 

Egyszerű írásos források szövegének megértése tanári segítséggel. A 

megismert történelmi fogalmak alkalmazása élőbeszédben. 

Történelmi személyek vagy csoportok konkrét tetteinek 

megindokolása. Összefüggő élőbeszéd gyakorlása megadott 

történelmi témáról. Összehasonlító diagramok, grafikonok, 

táblázatok készítése. Összefüggő felelet megadott történelmi 

témáról, a megismert fogalmak felhasználásával. A megismert 

sematikus rajzok, ábrák megelevenítése élőszóban. Az egyetemes és 

a magyar történelem eseményeinek rendszerezése.  

 Tájékozódás időben  

A jelen, a múlt és a régmúlt megkülönböztetése. Az évtized, 

évszázad, évezred fogalmak gyakorlása. Történelmi események 

időrendbe állítása. Az egyetemes és a magyar történelem 

eseményeinek összevetése. A történelmi múlt jelenben való 

továbbélésének felismerése. Annak gyakorlása konkrét példák 

segítségével, hogy a különböző területeken végbement események 

közül melyik történt előbb, melyik később. Kronologikus táblázatok 

készítése.  

Tájékozódás térben  

A kerettantervben felsorolt helyekhez a kerettantervben rögzített 

események hozzákapcsolása. Az események helyszíneinek 

megnevezése. Területi változások megfigyelése különböző 

történelmi atlaszokon.   

Ismeretek  
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A hidegháború kora: a kétpólusú világ létrejötte, a megosztott Európa (a szovjet típusú 

kommunista diktatúrák és a demokratikus berendezkedésű országok).  

Az európai integráció.  

A globalizáció és a globális problémák (az urbanizáció, a környezetszennyezés, a terrorizmus, 

a migráció és a klímaváltozás).  

A szocialista világ bukása, a vasfüggöny lebontása.  

Az USA világhatalmi szerepe és az új nagyhatalmak: Kína, Japán, India.  

A „harmadik világ”. A világgazdaság működése.  

Magyarország a II. világháború után:  

Sztálinizmus Magyarországon, a Rákosi-korszak. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 

főbb eseményei, céljai, alakjai.  

A Kádár-korszak jellemzői. A Kádár-rendszer bukása. A rendszerváltozás, az alkotmányos 

demokrácia kialakulása.  

Kulcsfogalmak/f 

ogalmak  

Fogalmak: 

Hidegháború, kommunista diktatúra, harmadik világ, világgazdaság, 

globalizáció, integráció, népességrobbanás, fogyasztói társadalom, 

vasfüggöny, pártállam, kollektivizálás, rendszerváltozás, földosztás, 

államosítás.  

 

Nevek: 

Rákosi Mátyás, Nagy Imre, Maléter Pál, Kádár János, Antall József.  

 

Topográfia: 

Kuba, New York, Vietnam, Afganisztán, Hága, Brüsszel, India, Kína, 

Egyiptom, Algéria.   

 

Évszámok:   

1945–1948, 1948, 1948–1953, 1956. október 23., 1989–1990, 2001. 

szeptember 11.  

 

 

Tematikai egység  Állampolgári ismeretek  
Órakeret 

E: 10 óra  

Előzetes tudás  A tanuló előzetes tudása.   

A tantárgyhoz  

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési  

feladatok 

Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismerése, 

megértése.   

Az erkölcsi értékek felismerése, az ítélőképesség fejlesztése.  

Tájékozottság növelése a napi politika történéseiben.  

A médiahasználat és -fogyasztás tudatosságának fejlesztése.  
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Az állam és polgára. A nyilvánosság. A politikai rendszer intézményei. Részvétel a 

közügyekben. Emberi jogok, társadalmi kötelezettségek. A gyermek jogai.  

Értékek és normák. Szokások és erkölcsök. Választás és döntés. A 

helyes életvezetés alapelvei.  

Az ember mint csoportlény. Egyén és közösség. Magánélet és közélet a társadalomban.  

Fizikai és szellemi munka. Megélhetés, gazdálkodás, jólét. Tulajdon, vállalkozás.  

Társadalom, kultúra, vallás. Kultúra és civilizáció. Kultúra és művelődés. Műveltség és 

képzettség.  

Munkaidő, szabadidő, szórakozás. Otthonteremtés. Háztartás. Ünnep és ünneplés. Az élet 

értelme az értelmes élet.  

Megismerés, hit, meggyőződés. Természetkép, világkép, világszemlélet. Istenhitek és vallások. 

A vallás, mint hit, ismeret, élmény, szertartás, rítus és közösség. A vallás mint világmagyarázat.  

A demokratikus állampolgárság értékei: a közjó, az egyén jogai, törvényesség, emberi jogok, 

más kultúrák tisztelete, hagyománytisztelet, igazság, törvényesség, igazságosság, a polgári 

állam értékei. Társadalmi közösségek. Az egyén és a közösség a társadalomban. Döntés, 

megegyezés, együttműködés, többség, kisebbség.  

A magyarországi nemzetiségek és a határokon túl élő magyarok.  

Kulcsfogalmak/f 

ogalmak  

Állam, nemzet, nemzetiség, állampolgárság, választási alapelv, 

népszavazás, emberi jogok, civil társadalom, párt, politika.  

 

 

Tematikai egység  Szabadon felhasználható órakeret  
Órakeret 

E: 4 óra  

Javaslat  
Civil szervezet meglátogatása és tevékenységének megismerése. Az 

önkormányzati munka megismerése. 

 

 

 

Tematikai egység  A tanulók teljesítményének mérése 
Órakeret 

E: 2 óra  

Javaslat  
A tanuló éves teljesítménye alapján (portfólió).  

A tanuló szóbeli és írásbeli teljesítményei alapján (dolgozatok).  

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén  

A tanuló tudja a XX. századi magyar és egyetemes történelem legfontosabb 

fordulópontjait.   

Tudja, hogy a kerettantervben szereplő személyeknek mi volt a 

jelentőségük az adott időszakban. Tudja térben és időben elhelyezni az 

egyes korszakok fontosabb eseményeit. Tudja összehasonlítani különböző 

időszakok térképeit. Legyen képes egy-egy ország területváltozásait 

térképről leolvasni. Tudja megállapítani, hogy a magyar és egyetemes 

történelem megjelölt személyei közül kik voltak kortársak. 

Környezetének, lakóhelyének fontos történelmi eseményeit el tudja 

helyezni a köztörténet folyamában.  

Biológia-Egészségtan  

 5–8.  évfolyam  
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(Esti tagozat) 

 

 

A biológia tantárgy tartalma a természettudományos műveltség sajátos és egyben szerves 

része. Különös jelentőségét az adja, hogy az élő természettel foglalkozik, amelynek része a 

társadalomban élő, tanuló ember is. Az e kerettantervben szereplő biológia tantárgy témakörei, 

és azok feldolgozási módjai a NAT azon törekvésére építenek, amely szerint a 

természettudományokban való alapvető jártasság nemcsak az orvosok, mezőgazdászok, 

környezetvédők, biológusok és a szaktudósok, hanem minden ember számára fontos. A 

biológia tanulása által a diákok nemcsak az élő természet szépségét és változatosságát, de saját 

szervezetük működését is megismerik, miközben egyre jobban megértik a természeti 

törvényszerűségeket, a jelenségek hátterében zajló folyamatokat és a közöttük lévő 

összefüggéseket.  

A tantárgy tanulásának fontos feladata a természetről és az emberről, a kettő 

kapcsolatáról való szemlélet formálása, a diákok egészséges életmódjának és környezettudatos 

magatartásának alakítása.  

Annak érdekében, hogy diákjaink nyitottak legyenek a világra, tudjanak tapasztalati 

tényekből következtetéseket levonni, felismerjék a problémákat, keressék azok okait, és 

életkoruknak megfelelő válaszokat fogalmazzanak meg a felvetődött kérdésekre, a biológia 

tanulása során a mindennapi életben tapasztalható jelenségekből, problémákból kiindulva 

jutunk el a megoldáshoz szükséges ismeretekhez, és azok alkalmazásához.  

A tartalmak egy része lehetőséget ad a társadalom és a gazdaság aktuális problémáinak 

felismerésére és értelmezésére, az aktív és felelős állampolgári magatartás gyakorlására.  

A célok megvalósításához elengedhetetlen, hogy a tanulók aktívan részt vegyenek az 

ismeretszerzés folyamatában. Ehhez megfelelő motiváció, tanulási környezet és az (inter)aktív 

tanulási formákat támogató tanulásszervezés szükséges, amelynek során folyamatosan fejlődik 

a természettudományos gondolkodáshoz nélkülözhetetlen megfigyelőképesség, a könyvtári és 

más információforrások használata, az információk rögzítésének és felidézésének képessége. 

Ennek során alakul a diákok egyéni tanulási stílusa és együttműködési képessége, megtanulnak 

másokkal együttműködni és csoportban tanulni.  

A természet szépségére, az élővilág „érdekes dolgaira” történő rácsodálkozás, a 

kíváncsiság kielégítése és fenntartása mellett azokat a pozitív érzelmeket mozgósítja, melyek 

motiváló hatása a tanulás fáradtságosabb szakaszain is átsegíti a tanulót.  

A tanítás-tanulás folyamatát a fejlesztő értékelés segíti, amely támogatja a tanulónak 

a tanulás folyamatában való aktív részvételét, segíti a reális önismeret alakulását és az önálló 

tanulási stratégiák kiépítését.  
A tananyag a természet leíró megismeréséből kiindulva fokozatosan halad a jelenségek hátterében lévő általános természeti  

törvények felismerése, a természetben lévő kölcsönhatások megismerése és megértése felé. A Föld nagy tájai zonális életközösségeinek 

megismerése során, e biomok jellegzetes élőlényeinek megismerése által világossá válnak a fajok elképesztő sokfélesége mögött rejlő alapvető 

törvényszerűségek: a testfelépítésnek és a működésnek, illetve az állati viselkedésnek a környezeti feltételekhez való alkalmazkodása. Példák 

sorozatán keresztül derül fény az életközösségek felépülésének törvényszerűségeire, és a fajok közötti kapcsolatok különböző típusainak 

megismerésére. Sor kerül a fajok sokféleségében való rendszerezés szükségszerűségének belátására és a tudományos rendszerezés alapjainak a 

megismerésére.  

Az egyedekből álló szerveződés, valamint az egyedek jellemzésének és működési 

sajátosságainak a megismerését az egyed alatti szerveződési szintek megismerése követi: a 

struktúra és a funkció közötti kapcsolat megvalósulása a sejtekben és a szövetekben, a növényi 

és az emberi szervekben, szervrendszerekben.  
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A környezettudatosság és a fenntarthatóság tantárgyakon átívelő nevelési feladat, 

amely karakteresen kötődik a természettudományos tárgyakhoz és a biológiához. 

Megvalósítása leginkább az életközösséggel és az emberrel foglakozó tematikus egységeknél 

lehetséges.  

A tudományos megismerés során nemcsak a „mi van a természetben?”, hanem a 

„miért éppen úgy van?” kérdésre is keressük a választ. Több témakör tartalma ad lehetőséget 

arra, hogy a tanulók tervezett megfigyeléseket, kísérleteket, méréseket végezzenek, és 

tapasztalataikról feljegyzéseket készítsenek. A balesetmentes kísérletezés fegyelemre szoktat, 

miközben fejleszti a megfigyelés és az elemzés képességét. Az önálló tanulás megvalósítását 

segítik a gyűjtőmunkára épülő, prezentációval is kísért kiselőadások és projektek, melyek 

információhordozók alkalmazására és természettudományi témájú ismeretterjesztő források 

keresésére, követésére, értelmezésére épülnek. A tudomány gyakorlati alkalmazásának 

felelősségét az egészség, a természeti erőforrások és a környezeti rendszerek állapotának 

kontextusában helyezzük el.  
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Az ember megismerése és egészsége fejlesztési feladataihoz kapcsolódó tartalmaknak 

és tevékenységeknek meghatározó szerepük van a reális önismeret alakításában. Nevelési 

feladataink súlypontjai a testi-lelki egészségre, a családi életre nevelésre, az önismeret és a 

társas kultúra fejlesztésére és a fenntarthatóságra koncentrálnak. Szándékainknak azonban van 

erkölcsi-állampolgári vetülete is, azaz az önmaga cselekedeteiért és azok következményeiért 

viselt felelősség tudatával rendelkező személyiség alakítása.   
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5. évfolyam  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  
Élet a kertben  Órakeret 

4 óra+2  

Belépési 

követelmény  

Gyökérzet, szár, fás és lágy szár, törzs, lombkorona, levél, virág, 

termés, sziromlevél, csészelevél, porzó, termő, megporzás, 

életjelenségek.  

A tematikai 

egység fejlesztési  

céljai  

A szerkezet és a működés összefüggéseinek felismerése a virágos 

növények testfelépítésén keresztül.  

A zöldség- és gyümölcsfélék szerepe az egészséges 

táplálkozásban, fogyasztásuk egészségvédelmi szabályainak 

megismerése. A növények környezeti igénye – termesztése, 

valamint szerveinek felépítése – működése közötti oksági 

összefüggések feltárása, magyarázata  

A felépítés és a működés kapcsolatának megfigyelése a növények 

testfelépítésének példáján. A növények életfeltételeinek megismerése. 

A fenntarthatóságot segítő szemlélet megalapozása a kártevők elleni 

védekezés kapcsán.  

A rendezett és szép környezet iránti igény felkeltése. Az ember 

személyes felelősségének felismertetése a környezet alakításában.  

 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek  Fejlesztési követelmények  
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Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

Mire van szükségük a növényeknek ahhoz, hogy 

szépek, egészségesek legyenek, és bő termést 

hozzanak?   

Miért egészséges a zöldség- és gyümölcsfélék 

fogyasztása?   

Milyen növényi részt fogyasztunk, amikor 

zöldséget, gyümölcsöt eszünk?  

Mi a veszélye a kártevők vegyszeres irtásának? 

Ismeretek:  

A növényi test felépítése, a szervek működése, a 

növények életfeltételei.  

Gyümölcs- és zöldségfélék (őszibarack, dió, 

burgonya, vöröshagyma, paprika) környezeti 

igényei, termőhelye, testfelépítése, ehető részei, 

élettartama, felhasználása. A termény és a 

termés megkülönböztetése.  

A zöldség- és gyümölcsfélék szerepe az 

egészség megőrzésében. Fogyasztásuk higiénés 

szabályai.   

A gyümölcs- és zöldségfélék kártevői: 

burgonyabogár, káposztalepke, házatlan csigák, 

monília.  

 

Az egyes fajok/fajták környezeti igényei és  

gondozási módja közötti összefüggés  

felismerése.   

Zöldség- és gyümölcsfélék ehető növényi 

részeinek összehasonlítása. Annak 

felismerése, hogy nemcsak a termések 

lehetnek termények. A főbb növényi szervek 

és a módosult növényi részek azonosítása. A 

növények különböző szempontú 

csoportosítása.  

 

A kártevők alapvető   

(országszintű) besorolása és a kártevők 

hatására bekövetkező elváltozások 

értelmezése.   

A vegyszermentes védekezés fontosságának 

tudatosítása, a biológiai védekezés 

lehetőségeinek és jelentőségének felismerése. 

 

Egynemű és különnemű takarólevelű virág 

vizsgálata, a megfigyelések rögzítése.  

 

Növények telepítése, gondozása az  

A kártevők elleni védekezés. A 

vegyszerhasználat következményei.  

A virágos növények (petúnia, tulipán) szervei, 

testfelépítése.  

Dísznövények szerepe közvetlen 

környezetünkben (lakás, osztályterem, udvar). A 

növények gondozásának elemi ismeretei.  

A földigiliszta és az éti csiga testfelépítése, 

életmódja, jelentősége. Jellegzetes kerti 

madarak.  

A házban és a ház körül élő állatok: házi veréb, 

füstifecske, házi légy testfelépítése, életmódja, 

jelentősége.  

Az állatok szerepe a betegségek terjesztésében.  

A megelőzés lehetőségei.  

Madárvédelmi alapismeretek.  

osztályteremben, iskolaudvaron, a növények 

fejlődésének megfigyelése.  

 

A kert mint életközösség értelmezése. A kerti 

madarak szerepének felismerése a kártevők  

 megfékezésében. Tanulmányi 

séta :  

     fajismeret gyakorlása      

károsítók felismerése  

     a helyes gyakorlat eredményességének      

bemutatása  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Zöldség, gyümölcs, virág, mag, termés, fő- és mellékgyökérzet, főeres, 

mellékeres levél, virág, takarólevél, lepellevél, ivarlevél, csonthéjas-, 

bogyótermés, módosult növényi rész: gumó, hagyma, egynyári, kétnyári, 

évelő, gyűrűsféreg, bőrizomtömlő, puhatestű, köpeny, zsigerzacskó, 

átalakulás nélküli fejlődés, tápláléklánc.  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Vizek, vízpartok élővilága 

Órakeret 

4 óra+1 

Előzetes tudás 

A víz jelentősége, gerinctelen, puhatestű, ízeltlábú, rovar, gerinces, 

madár, növényevők, mindenevők, ragadozók, átalakulásos fejlődés, pete, 

átalakulás nélküli fejlődés, vízszennyezés forrásai, következményei. 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

Az élő és élettelen környezeti tényezők sokoldalú kapcsolatrendszerének 

megismerése a vizek-vízpartok életközösségében.  

Az élőhely – szervezet – életmód összefüggéseinek magyarázata a 

vízvízpart élőlényeinek vizsgálata során.  

A természetszeretet és természetvédelem iránti elkötelezettség 

elmélyítése az élővilág változatosságának, sokszínűségének,  

sérülékenységének tudatosításával.  

A természet jelzéseinek felismertetése, értelmezése, az okok és 

következmények elkülönítése az emberi tevékenységek és az élettelen 

környezet közötti kapcsolatrendszer elemzésével.  

A helyi környezeti problémák iránti érdeklődés felkeltése. A személyes 

felelősség tudatosítása a vízkészlet tisztaságának megőrzésében. A 

természet védelmében a tanulók aktív cselekvésre ösztönzése egyéni és 

közösségi szinten.  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek  
Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

 

A vízi és a szárazföldi élőhely környezeti  
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Meleg, nyári napokon olykor tömegesen 

pusztulnak a halak a Balatonban. Mi ennek az 

oka?  

Hogyan képesek a kígyók egészben lenyelni 

táplálékukat?  

Mit tehetünk, hogy kevesebb szúnyog fejlődjön 

ki környezetünkben? Mire jó a téli álom?  

 

Ismeretek:  

A vízi élőhely jellemző élettelen környezeti 

tényezői.  

Vizek egysejtűi: zöld szemes ostoros, 

papucsállatka, baktériumok testfelépítése, 

életmódja.  

Vízi-vízparti növénytársulások vízszintes 

tagozódása: lebegő, gyökerező hínár, nádas 

mocsárrétek, ártéri erdők jellegzetes 

növényeinek testfelépítése, életmódja, 

jelentősége.  

 

A vízi-vízparti életközösség jellemző 

gerinctelen és gerinces állatai: tavi kagyló, 

orvosi pióca, kecskerák, szúnyogok, szitakötők, 

ponty, leső harcsa, kecskebéka, vízisikló, tőkés 

réce, barna réti héja, fehér gólya külleme, teste, 

élete, jelentősége az életközösségben, az ember 

életében, védettségük.  

 

Kölcsönhatások az életközösségben: 

táplálkozási láncok, táplálékhálózatok.  

 

Az életközösség veszélyeztetettségének okai, 

következményei: tápanyagdúsulás és a 

méreganyag koncentrálódása.  

tényezői közötti különbségek azonosítása.  

 

Az egysejtű élőlények közötti különbségek 

megállapítása.  

 

A növények környezeti igényei és térbeli 

elrendeződése közötti összefüggés elemzése.  

 

A megismerési algoritmusok alkalmazása a 

lágy- és fásszárú növények vizsgálata során.  

 

A növényi szervek környezethez való 

alkalmazkodásának bizonyítása konkrét 

példákon.  

 

A vízparti növények környezetvédelmi és 

gazdasági jelentőségének elemzése.  

 

A megismerési algoritmusok használata a 

gerinces és a gerinctelen állatok bemutatása 

során.  

 

A vízi élethez való alkalmazkodás példákkal 

történő illusztrálása.  

 

Az életfeltételek és az élőlények egyedszáma 

közötti összefüggés elemzése, bizonyítása.  

 

Táplálkozási láncok összeállítása, táplálkozási 

hálózat elemzése.  

 

Az emberi tevékenység hatásainak elemzése, a 

környezetszennyezés és az ember egészsége 

közötti összefüggés felismerése.  

 

Az állatok egyedszáma, veszélyeztetettsége és 

védettsége közötti összefüggés elemzése. A 

vízre , mint a fenntartható fejlődés egyik 

fontos tényezőjére kell tekinteni !  
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Egysejtű, sejtszervecske, baktérium, moszat, telepes test, gyöktörzs, kétlaki 

növény, hínárnövényzet, gerinctelen, gyűrűsféreg, puhatestű, kagyló, 

ízeltlábú, rovar, rák, gerinces, hal, kopoltyú, úszóláb, lemezes csőr, gázlóláb, 

tépőcsőr, markoló láb, lágyhéjú tojás, átalakulásos fejlődés, átváltozás, 

átalakulás nélküli fejlődés, költöző madár, téli álom, változó testhőmérséklet.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Alföldi tájakon  

Órakeret 

4 óra+1  

 

Előzetes tudás 

Síkság, alföld, élőhely, életközösség madár, emlős, ízeltlábú, rovar, 

táplálkozási lánc, táplálkozási hálózat, környezetszennyezés, környezet – 

szervezet – életmód összegfüggései, élőlények bemutatásának 

algoritmusa, tájékozódás a térképen, diagramok, tematikus térképek 

értelmezése. 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

Átfogó kép kialakítása alföldi tájaink természetföldrajzi jellemzőiről, 

természeti-társadalmi erőforrásairól, gazdasági folyamatairól, környezeti 

állapotáról.  

A természeti, társadalmi-gazdasági értékek megismerésén keresztül a 

hazához való kötődés erősítése, a nemzettudat fejlesztése.  

Az alföldek keletkezésének vizsgálata során a folyamatok sorrendjének, 

időléptékének érzékeltetése.  

A szemléleti térképolvasás elemi készségeinek fejlesztése.  

A környezetre kifejtett egyéni és társadalmi hatások és a belőlük adódó 

problémák felismertetése, megoldási módok keresése.  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek  Fejlesztési követelmények 
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Ismeretek:  

A füves puszták élővilága. Jellegzetes 

növényei: fűfélék, gyógy- és gyomnövények, 

jellemzőik, jelentőségük.  

Az életközösség állatai: sáskák, szöcskék, 

gyíkok, fácán, mezei pocok, mezei nyúl, 

egerészölyv szervezete, életmódja.  

Táplálkozási láncok, táplálékhálózatok.  

Az életközösség veszélyeztetettsége, védelme. 

A Kiskunsági vagy a Hortobágyi Nemzeti 

Park természeti értékei.  

 

Alföldek hasznosítása, szerepük a lakosság 

élelmiszerellátásában. Termesztett növényei:  

búza, kukorica, napraforgó. Jellegzetes 

szerveik, termesztésük, felhasználásuk.  

 

A növénytermesztés, állattenyésztés és az 

élelmiszeripar összefüggései.  

 

Az alföldi tájak természeti adottságainak 

összehasonlítása.  

A tájjellemzés algoritmusának megismerése, 

gyakorlása.  

Diagramok, tematikus térképek 

információtartalmának értelmezése.  

Természeti erőforrások felismerése,  

értelmezése. Földrajzi-környezeti jelenségek 

közötti kölcsönhatások felismerése, analógiás 

következtetés.  

Hazai életközösségek ökológiai szemléletű 

jellemzése. Az élőhelyek földrajzi 

sajátosságainak, kapcsolatainak a felismerése. 

A növényi szervek környezeti tényezőkhöz 

való alkalmazkodásának bizonyítása. 

Környezet – szervezet – életmód 

összefüggéseinek felismerése, magyarázata. 

Egy választott nemzeti park természeti 

értékeinek, vagy ősi magyar háziállatoknak a 

bemutatása önálló kutatómunka, ismeretszerzés 

alapján.   

A természeti és a kultúrtáj összehasonlítása. A 

tájátalakítás elemeinek felismerése.  

Az Alföldön élünk . Lehetőségeink az alföldi 

tájon.Kreativitást fejlesztő óra. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Síkság, alföld, feltöltődés, természeti erőforrás, fűfélék, koronagyökér, 

takarólevél nélküli virág, fészek-, kalász-, szemtermés, kifejlés, kétéltű, 

hüllő, rágcsáló.   

Tematikai egység/  Az erdő életközössége Órakeret  

 

Fejlesztési cél  
 

4 óra 

Előzetes tudás 

Életközösség: lombhullató, örökzöld, porzós és termős virág, megporzás, 

telepes test, gerinces, madár, emlős, patás állat, gerinctelen, ízeltlábú, 

rovar, bogár, növényevő, mindenevő, ragadozó, redős, gumós, tarajos 

felületű zápfog, összetett gyomor, kérődző állat, állandó madár, 

átalakulás nélküli fejlődés, teljes átalakulás, növények, állatok 

bemutatásának algoritmusa, környezet – szervezet – életmód és szervek 

felépítése-működése közötti összefüggés. 
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A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

A rendszerek – fejlesztési területhez kapcsolódóan – az erdő 

életközösségének, az élőlények szerveződésének, sokoldalú 

kapcsolatrendszerének ökológiai szemléletű vizsgálata.  

Az erdei életközösségek előfordulása, környezeti tényezői, és szerkezeti 

különbségei közötti összefüggés feltárása és magyarázata.  

A hazai erdők szépségeinek, sokszínűségének felismerése, az érdeklődés 

felkeltése az életközösségek élőlényeinek megismerése iránt. A 

természetjárás igényének kialakítása, a terület védelmét szolgáló  

magatartás- és viselkedéskultúra fejlesztése.  

A környezet – szervezet – életmód, a szervek felépítése – működése 

közötti oksági összefüggések feltárása, bizonyítása.  

Az emberi tevékenységek az erdő életközösségére gyakorolt hatásainak 

elemzése. Az erdőpusztulás okainak és következményeinek feltárása. 

Szűkebb és tágabb környezetünkben fák és cserjék telepítésében, 

gondozásában aktív cselekvésre ösztönzés.  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek  
Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:   

Hogyan változik a hegyvidéki erdők képe a 

magasság emelkedésével?  

Milyen jelei vannak az élőlények egymás 

közötti versengésének az erdőben?  

A gombák gyűjtésének és fogyasztásának 

szabályai.  

A kullancsok által terjesztett betegségek, 

jellemző tüneteik. A megelőzés és védekezés 

formái.   

Az erdőjárás magatartási szabályai.  

 

Ismeretek:  

Hazai erdőségek földrajzi helye, kialakulása, 

gyakori erdőtípusainak jellemzői.  

 

Az erdő, mint életközösség. Az erdő szintjei, 

a környezeti tényezők függőleges irányú 

változásai.  

 

Az erdőszintek legjellemzőbb növényeinek: 

kocsánytalan tölgy, gyertyán, bükk, erdei  

 

A természetjárás viselkedési szabályainak 

megfogalmazása.  

Hazai erdők életközösségének ökológiai 

szemléletű jellemzése.  

Az élő és az élettelen környezeti tényezők 

szerepének felismerése az erdők 

kialakulásában, előfordulásában és az erdők 

függőleges tagolódásában.  

A növények környezeti igénye és előfordulása 

közti oksági összefüggések bizonyítása konkrét 

példákon keresztül.  

 

A tölgy-, bükk- és fenyőerdők szerkezeti 

különbségeinek vizsgálata, kialakulásuk 

okainak feltárása.  

 

A megismerési algoritmusok használata a 

lágyés fásszárú növények vizsgálata során.  

 

Az erdei növények szerveinek összehasonlítása, 

hasonlóságok és különbségek azonosítása.  
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fenyő, gyepürózsa, erdei pajzsika, nagy 

seprűmoha környezeti igényei, faji jellemzői, 

testfelépítése, hasznosítása, az 

életközösségben betöltött szerepe.  

 

Az erdő gombáinak: erdőszéli csiperke, 

gyilkos galóca faji sajátosságai. A gombák 

testfelépítése, táplálkozása, szaporodása. A 

gombák szerepe az életközösségekben, az 

egészséges táplálkozásban. A 

gombafogyasztás szabályai.  

 

Az erdő gerinctelen és gerinces állatainak 

(szarvasbogár, gyapjaslepke, erdei 

vöröshangya, koronás keresztespók, 

közönséges kullancs, széncinege, nagy 

tarkaharkály, gímszarvas, vaddisznó, erdei 

fülesbagoly, róka) külleme, teste, élete, 

szerepe az erdő életében.  

 

A kullancsok által terjesztett betegségek, az 

ellenük való védekezés.  

 

A vadgazdálkodás szerepe, jelentősége.  

 

Táplálkozási láncok, táplálékhálózat.  

 

Az erdő szociális, környezetvédő szerepe, 

veszélyeztetettsége. Az erdőjárás szabályai.  

 

Herman Ottó munkásságának jelentősége.  

A szervek felépítése és működése közti 

összefüggés magyarázata: mohák, harasztok, 

nyitvatermők és zárvatermők jellegzetes 

különbségeinek azonosítása.  

 

Az ehető és mérgező gombapárok 

összehasonlítása. A veszélyek felismerése, a 

különbségek azonosítása.  

 

A növények és gombák táplálkozása közötti 

különbségek magyarázata.  

 

A megismerési algoritmusok alkalmazása az 

állatok faji sajátosságainak bemutatása során.  

 

A pókszabásúak, a rovarok, a lepkék és a 

bogarak összehasonlítása, a hasonlóságok és a 

különbségek azonosítása. A különböző 

rendszertani csoportok egymáshoz való 

viszonyának megértése.  

 

A szervek környezethez, életmódhoz való 

alkalmazkodásának felismerése.  

 

A kullancsfertőzés felismerése, a védekezés 

formái. A kullancsok eltávolításának 

módszerei.   

Az orvoshoz fordulás eseteinek azonosítása.  

 

A vadállomány szabályozása és az élőhely 

védelme közötti kapcsolat megértése.  

 

Táplálkozási láncok összeállítása, a 

táplálékhálózat elemzése.  

Az erdő mikroklímára, a levegő összetételére 

kifejtett hatásának elemzése, az erdők talajvédő 

szerepének modellezése.  

 

Erdő életközösségének vagy egyes 

növényeinek, növényi részeinek vizsgálata.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Erdő, erdő szintjei, zárvatermő, nyitvatermő, haraszt, moha, virágtalan 

növény, gomba, spóra, barkavirágzat, makktermés, tűlevél, tobozvirágzat, 

cserje, pókszabású, rovar, bogár, lepke, csáprágó, pödörnyelv, kúszóláb, 

vésőcsőr.  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Csapadékhoz igazodó élet a forró éghajlati övben  

Órakeret 

4 óra  

Előzetes tudás 

Az éghajlat elemei, talaj (humusz), éghajlati övezetek, a környezeti 

tényezők hatása az élőlényekre, táplálkozási lánc, a víz körforgása a 

természetben. 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

A rendszerszemlélet fejlesztése az élővilág és a környezet kapcsolatának, 

az életközösségek szerkezetének, időbeni változásának elemzése során. 

Az életközösségek belső kapcsolatainak megértése a fajok közötti 

kölcsönhatások típusain keresztül.  

Az életközösségek veszélyeztetettségének felismerése, a lokális 

környezetszennyezés globális következményeinek feltárása.  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek  Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:   

Miért elképzelhetetlen az élet víz nélkül?  

Milyen következményekkel jár az erdők 

kiirtása? – Az elsivatagosodás veszélyei és 

következményei.  

 

Ismeretek:  

A környezeti tényezők (fény, hőmérséklet, 

levegő, víz, talaj) hatása a növényzet 

kialakulására.  

A víz szerepe a földi élet szempontjából 

(testalkotó, élettér, oldószer).  Példák az 

élőlényeknek a magas hőmérséklethez való 

alkalmazkodására.  Az életközösségek 

vízszintes és függőleges rendeződése mint 

a környezeti feltételek optimális 

kihasználásának eredménye. A forró 

éghajlati öv jellegzetes biomjainak 

jellemzése (területi elhelyezkedés, 

kialakulásuk okai, főbb növény- és 

állattani jellemzői).  

Fajok közötti jellegzetes kölcsönhatások 

(együttélés, versengés, élősködés, táplálkozási 

kapcsolat) a trópusi éghajlati öv 

életközösségeiben.  

A trópusi biomokat fenyegető főbb emberi 

eredetű veszélyek (elsivatagosodás,  

erdőirtások, ipari szennyezés, erózió): okok és 

következmények.   

 

Példák a növények környezethez való 

alkalmazkodására (szárazságtűrő, fénykedvelő, 

árnyéktűrő).  

Példák a víz fontosságára.  

A magas hőmérséklet mellett a csapadék 

mennyiségéhez, illetve eloszlásához való 

alkalmazkodási stratégiák (testfelépítés, 

életmód, élőhely és viselkedés) bemutatása 

néhány jellegzetes forró éghajlati növény és 

állat példáján keresztül.  

Az élővilággal kapcsolatos térbeli és időbeli 

mintázatok magyarázata a forró éghajlati öv 
biomjaiban.  

A kedvezőtlen környezet és a túlélési 

stratégiákban megnyilvánuló alkalmazkodás  

felismerése.   

Táplálkozási lánc összeállítása a forró éghajlati 

öv biomjainak jellegzetes élőlényeiből. Az 

állatok viselkedésének jellemzése konkrét 

példákon, az életközösségben betöltött 

szerepük alapján.  

A megismert élőlények csoportosítása 

különböző szempontok szerint.   

Projektmunka lehetősége: a forró éghajlati 

övben megvalósuló emberi tevékenység hatása 

a természeti folyamatokra; cselekvési 

lehetőségek felmérése.  
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Környezeti tényező, életfeltétel, alkalmazkodás; trópusi esőerdő, erdős és 

füves szavanna, trópusi sivatag, elsivatagosodás; versengés, együttélés, 

táplálkozási lánc; gerinces, hüllő, madár, emlős.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Az élővilág alkalmazkodása a négy évszakhoz  

Órakeret 

4 óra  

Előzetes tudás 
A környezeti tényezők hatása az élőlényekre, az éghajlat elemei és 

módosító hatásai, éghajlati övezetek, táplálkozási lánc.  

A tematikai  

fejlesztési céljai 

Életközösségek felépítésének és belső kapcsolatrendszerének 

megismerése megfigyelések és más információforrások alapján. Az 

élőlények alkalmazkodásának bizonyítása a testfelépítés, életmód, 

élőhely és viselkedés kapcsolatának elemzésével.   

Az emberi szükségletek kielégítésének környezeti következményei, 

veszélyei feltárása során a globális problémákról való gondolkodás 

összekapcsolása a lokális, környezettudatos cselekvéssel.  

 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek  Fejlesztési követelmények  
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Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

Hogyan változik egy rét, vagy a park füve a 

nyári szárazságban, illetve eső után? A 

természetes növénytakaró változása a 

tengerszint feletti magasság, illetve az 

Egyenlítőtől való távolság függvényében. 

Hogyan alakulnak ki a savas esők és 

hogyan hatnak a természetre?   

 

Ismeretek:  

A mérsékelt övezet és a magashegységek 

környezeti jellemzői.   

A mérsékelt éghajlati övezet biomjainak 

(keménylombú erdők, lombhullató erdőségek, 

füves puszták jellemzői) jellemzése (földrajzi 

helye, legjellemzőbb előfordulása, környezeti 

feltételei, térbeli szerkezete, jellegzetes 

növény- és állatfajok).  

A mérsékelt öv biomjainak jellegzetes 

növényei és állatai.   

Az ember természetátalakító munkájaként 

létrejött néhány tipikus mesterséges 

(mezőgazdasági terület, ipari terület, 

település) életközösség a Kárpát-medencében. 

A környezetszennyezés jellemző esetei és 

következményei (levegő-, víz-, 

talajszennyezés).  

Invazív és allergén növények (parlagfű).  

 

A környezeti tényezők és az élővilág 

kapcsolatának bemutatása a méréskelt övi 

biomok néhány jellegzetes élőlényének 

példáján.   

A környezeti tényezők élővilágra tett hatásának 

értelmezése a mérsékelt övi (mediterrán, 

kontinentális, tajga, magashegységi övezetek, 

déli és északi lejtők) fás társulások 

összehasonlításával.  

A megismert állatok és növények jellemzése  

(testfelépítés, életmód, szaporodás), 

csoportosítása különböző szempontok szerint. 

Példák az állatok közötti kölcsönhatásokra a 

jellegzetes hazai életközösségekben.   

A lakóhely közelében jellegzetes természetes és 

mesterséges életközösségek összehasonlítása. 

Az ember és a természet sokféle kapcsolatának 

elemzése csoportmunkában.   

 

A lakókörnyezet közelében lévő életközösség 

megfigyelése: a levegő-, a víz- és a 

talajszennyezés forrásainak, a szennyező 

anyagok típusainak és konkrét példáinak 

megismerése, vizsgálata.  

 

Lehetséges projektmunka: helyi környezeti 

probléma felismerése, a védelemre vonatkozó 

javaslat kidolgozása.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Plankton, egysejtű, moszat, szivacs, csalánozó, gerinces, hal, madár, emlős; 

környezeti tényező, tűrőképesség, táplálkozási hálózat.  

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Az élővilág alkalmazkodása a hideghez, és a világtenger 

övezeteihez  

Órakeret 

4 óra  

Előzetes tudás 
Éghajlati övezetek, vizek– vízpartok élővilága; környezeti tényezők, 

életfeltételek, a fajok közötti kölcsönhatások típusai. 
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A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

Az élővilág sokféleségének mint értéknek a felismerése.  

Az életközösség anyag- és energiaáramlása és az egyensúlyi állapot 

közötti összefüggés megértése.  

A Föld globális problémáinak összegzése, a fenntarthatóságot támogató 

életvitel, illetve az egyéni és közösségi cselekvés megalapozása. A 

tudomány és a technika a társadalomban és a gazdaság fejlődésében 

játszott szerepének bemutatása konkrét példák alapján.  

A kutató és mérnöki munka jelentőségét felismerő és értékelő attitűd 

megalapozása.   

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek  Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

Miért élhetnek fenyők, illetve örökzöld 

növények a mediterrán és az északi mérsékelt 

éghajlaton is?  

Miben hasonlít a sivatagi, illetve a hideg 

égövi állatok túlélési stratégiája?  

Miben mások a szárazföldi és a vízi élőhelyek 

környezeti feltételei?  

Milyen veszélyekkel jár a globális 

fölmelegedés a sarkvidékek és az egész Föld 

élővilágára?   

 

Ismeretek:  

A hideg éghajlati övezet biomjainak 

jellemzése az extrém környezeti 

feltételekhez való alkalmazkodás 

szempontjából.  A világtenger, mint élőhely: 

környezeti feltételei, tagolódása.   

A világtengerek jellegzetes élőlényei, mint a 

vízi környezeti feltételekhez való 

alkalmazkodás példái.   

Az életközösségek belső kapcsolatai, a fajok 

közötti kölcsönhatások konkrét típusai. 

Anyag- és energiaáramlás a tengeri 

életközösségekben.  

Az élőhelyek pusztulásának okai: a prémes 

állatok vadászata, a túlzott halászat, a 

bálnavadászat, a szennyvíz, a kőolaj, a 

radioaktív hulladék, a turizmus 

következményei.  

A Föld globális problémái: túlnépesedés – a 

világ élelmezése, fogyasztási szokások –  

Az extrém környezeti feltételekhez (magas és 

alacsony hőmérséklet, szárazság) való 

alkalmazkodás eredményeként kialakuló 

testfelépítés és életmód összehasonlítása a 

hideg és a trópusi övben élő élőlények példáin.  

Önálló kutatómunka: a világtengerek 

szennyezésével kapcsolatos problémák.  A 

megismert élőlények csoportosítása különböző 

szempontok szerint.  Táplálkozási lánc és 

táplálékpiramis összeállítása a tengeri 

élőlényekből. Példák a fajok közötti 

kölcsönhatásokra a tengeri életközösségekben.  

Kutatómunka: nemzetközi törekvések a 

környezetszennyezés megakadályozására, 

illetve a környezeti terhelés csökkentésére. Az 

ember természeti folyamatokban játszott 

szerepének kritikus vizsgálata példák alapján. 

Az életközösségek, a bioszféra stabil állapotait 

megzavaró hatások és a lehetséges 

következmények azonosítása.  

A környezeti kár, az ipari és természeti, 

időjárási katasztrófák okainak elemzése, 

elkerülésük lehetőségei.  

Az energiaátalakító folyamatok környezeti 

hatásának elemzése, alternatív 

energiaátalakítási módok megismerése. Az 

energiatakarékos magatartás módszereinek és 

ezek fontosságának megismerése önálló 

forráskeresés és feldolgozás alapján.  

Az ismeretszerzés eredményeinek bemutatása, 

mások eredményeinek értelmezése, egyéni 

vélemények megfogalmazása. 
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anyag- és energiaválság, környezetszennyezés 

– a környezet leromlása.  

Konkrét példák a biológiának és az 

orvostudománynak a mezőgazdaságra, az 

élelmiszeriparra, a népesedésre gyakorolt 

hatásáról.  

A fenntarthatóság fogalma, az egyéni és 

közösségi cselekvés lehetőségei a 

fenntarthatóság érdekében.  

Az éghajlat hatása az épített környezetre (pl. 

hőszigetelés).  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tajga, nyitvatermő, zárvatermő, gerinces, hüllő, madár, emlős; táplálkozási 

hálózat, táplálkozási piramis, fenntarthatóság, környezeti terhelés.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Rendszer az élővilág sokféleségében  

Órakeret 

4 óra  

Előzetes tudás 
A főbb növény- és állatcsoportok tulajdonságai.  

A környezethez való alkalmazkodás formái; a testfelépítés, életmód, 

élőhely és viselkedés kapcsolata. 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

Az élővilág rendszerezésében érvényesülő szempontok értelmezése.  

A hierarchikus rendszerezés elvének alkalmazása.  

A tudományos modellek változásának felismerése.  

A tudományos módszerek és a nem tudományos elképzelések 

megkülönböztetése.  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek  Fejlesztési követelmények 
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Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

Mire jó a dolgok (könyvek, zenék, ruhák, 

gyűjtemények) csoportosítása és 

rendszerezése a hétköznapi életben?  

Milyen szempontok szerint lehet 

csoportosítani az élőlényeket?  

 

Ismeretek:  

Az élőlények csoportosításának lehetőségei. A 

tudományos rendszerezés alapelvei – a 

leszármazás elve, és néhány jellegzetes 

bizonyítéka.  

Az élővilág törzsfejlődésének időskálája. 

Baktériumok, egyszerű eukarióták, 

gombák, növények és állatok általános 

jellemzői.  

 

A rendszerezés és a csoportosítás közti 

különbség megértése.  

Rendszertani kategóriák (ország, törzs, osztály, 

faj) megnevezése, a közöttük lévő kapcsolat 

ábrázolása.  

A földtörténeti, az evolúciós és a történelmi idő 

viszonyának bemutatása, az egyes változások 

egymáshoz való viszonyának érzékelése. A 

hazai életközösségek jellegzetes fajainak 

rendszertani besorolása (ország, törzs). A főbb 

rendszertani csoportok jellemzőinek 

felismerése 1-1 tipikus képviselőjének példáján.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Rendszerezés, rendszertani kategória; ország, törzs, osztály, leszármazás.  
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6. évfolyam  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  
Részekből egész – testszerveződés  Órakeret 

6 óra+1  

Előzetes tudás 
A növények és az állatok testfelépítése; táplálkozási lánc; 

szaporodási típusok a növény- és az állatvilágban.  

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

A rendszerszemlélet fejlesztése rendszer és környezete 

kapcsolatának elemzésén keresztül.  

A rész és egész viszonyának felismerése az élő, egységes egész, 

és a benne összehangoltan működő szerveződési szintek 

összefüggésében. A növényi és az állati sejt hasonlóságainak 

megállapításával a természet egységére vonatkozó elképzelések 

formálása.  

Az ember természetben elfoglalt helye, a természetben megjelenő 

méretek és nagyságrendek érzékeltetésével.  

A sejtszintű és a szervezetszintű életfolyamatok összekapcsolása a 

növényi sejt és a növényi szervek működésének példáján.  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek  Fejlesztési követelmények 

Fen
nta
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Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások:  

Hogyan tudunk különbséget tenni élő és 

élettelen, növény és állat között?  Miben 

egyezik, és miben különbözik a madarak 

tojása, a halak ikrája és a mohák spórája?  

Minek a megfigyelésére használunk távcsövet, 

tükröt, nagyítót, mikroszkópot?  Mi a 

magyarázata annak, hogy a táplálkozási láncok 

általában zöld növénnyel kezdődnek?  

 

Ismeretek:  

A rendszer és a környezet fogalma, kapcsolata, 

biológiai értelmezése. A biológiai szerveződés 

egyeden belüli szintjei, a szintek közötti 

kapcsolatok. Testszerveződés a növény- és 

állatvilágban.  Az eukarióta sejt 

fénymikroszkópos szerkezete, a fő sejtalkotók 

(sejthártya, sejtplazma, sejtmag) szerepe a sejt 

életfolyamataiban.   

Néhány példa a növényi és az állati szövetekre.   

A növények táplálkozásának és légzésének 

kapcsolata; jelentősége a földi élet 

szempontjából.   

 

Az élővilág méretskálája: a szerveződési 

szintek nagyságrendjének 

összehasonlítása.  A rendszer és a 

környezet fogalmának értelmezése az 

egyed, és az egyed alatti szerveződési 

szinteken.  

A rendszerek egymásba 

ágyazottságának értelmezése az 

egyeden belüli biológiai szerveződési 

szintek példáján. Növényi és állati 

sejt megfigyelése, összehasonlításuk.  

Néhány jellegzetes növényi és állati 

szövettípus vizsgálata; a struktúra és a 

funkció közötti kapcsolat jellemzése a 

megfigyelt szerkezet alapján.   

A struktúra-funkció kapcsolatának elemzése 

zöld levél szöveti szerkezetének vizsgálata 

alapján.   

Vázlatrajz készítése.   

Mikroszkópi gyakorlat .  

 Kulcsfogalma 

k/ 

Szerveződési szint, sejt, szövet; sejtalkotó, táplálkozás, anyagszállítás, 

légzés.  

 

  fogalmak  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  
Szépség, erő, egészség  Órakeret 

6 óra+ 1  

Előzetes tudás 
A kültakaró és a mozgás szerveinek legfontosabb jellemzői; a 

hám-, a kötő- és támasztó-, valamint az izomszövetek szerkezete.  

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

Az egészséges életvitel szokásrendszerének kialakítása érdekében a 

rendszeres testmozgás és a bőrápolás iránti igény felkeltése. Az 

egészséget veszélyeztető tényezők azonosítása, az ismeretek és 

tapasztalatok felhasználása a veszély időbeni érzékelése és 

elhárítása érdekében.  

A fogyatékkal élő emberekkel tanúsított elfogadó, segítő, megértő 

magatartás erősítése.  

A reális énkép és az önismeret fejlesztése.  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek  Fejlesztési követelmények  
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Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

Milyen szerepe van a bőrnek és függelékeinek 

(haj, köröm) a vonzó megjelenésben?   

Mikor és miért izzadunk?  Hogyan 

válasszunk kozmetikai szereket?  

 

Ismeretek:  

Az emberi test síkjai, szimmetriája, 

formavilága, esztétikuma.  

A bőr felépítése és funkciói, szerepe a külső 

testkép kialakításában: a bőr kamaszkori 

változásainak okai.  

A bőr- és szépségápolás.   

A bőr védelme; bőrsérülések és ellátásuk.  

Bőrbetegségek (bőrallergia, fejtetvesség, 

rühatka, gombásodás).   

A mozgásszervrendszer aktív és passzív 

szervei. Az ember mozgásának fizikai 

jellemzése (erő, munkavégzés).  A csontok 

kapcsolódása.  Az ízület szerkezete. A 

porcok szerepe a mozgásban. 

Mozgássérülések (ficam, rándulás, törés) 

ellátása, mozgásszervi betegségek 

(csípőficam, gerincferdülés, lúdtalp) és 

megelőzésük.   

A mozgás, az életmód és az energiaszükséglet 

összefüggései.  

 

Példák szimmetrikusan és aszimmetrikusan 

elhelyezkedő szervekre.  

A bőr szöveti szerkezetének és működésének 

összefüggése.   

Példák a szerkezeti változás – működésváltozás 

összefüggésére.  

A pattanás, a zsíros és a száraz bőr, a töredezett 

haj és köröm összefüggése a bőr működésével. 

A bőr védelme az időjárás szélsőséges hatásai 

ellen. Öngyógyítás és az orvosi ellátás 

szükségessége.   

Elsősegélynyújtás bőrsérülések esetén.  Az 

emberi csontváz fő részei, a legfontosabb 

csontok felismerése.  

Példák a jellegzetes csontkapcsolatokra.   

Elsősegélynyújtás mozgássérülések esetén.  

A mozgássérült és mozgáskorlátozott emberek 

segítése.   

Sportoló és nem sportoló osztálytársak napi- és 

hetirendejének összehasonlítása, elemzése a 

mozgás (edzés), pihenés, tanulás egyensúlya, a 

test napi energiaigénye szempontjából. Önálló 

kutatómunka: sportolók, edzők, 

gyógytornászok, ortopéd orvosok stb. 

élményei, tapasztalatai a mozgás és a testi-lelki 

egészség kapcsolatáról.   

Egyéni problémák megbeszélése . A másság 

elfogadása . 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak Kültakaró, mozgásszervrendszer, ízület.   

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  A szervezet anyag- és energiaforgalma  

Órakeret 6 

óra+1  

Előzetes tudás 
A sejt felépítése, sejtszintű életfolyamatok, a tápcsatorna szakaszai és fő 

működéseik, a táplálékok tápanyagtartalma. A légzőszervrendszer részei 

és működéseik; a keringés szervei és szerepük a szervezet működésében.  Fen
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A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

A sejtszintű és a szervezetszintű életfolyamatok összekapcsolásával a 

rendszerfogalom mélyítése.  

A saját és mások egészségének megőrzése iránti felelős magatartás 

erősítése.  

Az egészséges táplálkozás jellegzetességeire építve a tudatos fogyasztói 

szokások megalapozása, erősítése.  

Az orvoshoz fordulás céljának, helyes időzítésének tudatosítása, illetve 

baleset esetén a tudatosan cselekvő magatartás megalapozása.  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

Miért van szüksége szervezetünknek 

különböző tápanyagokra (fehérjékre, 

szénhidrátokra és zsírokra)? 

Miben különbözik a be- és a kilélegzett levegő 

összetétele, és mi a különbség magyarázata?   

Hogyan jutnak tápanyaghoz és oxigénhez a 

szervezetünk belsejében található sejtek?  

Mitől függ, hogy mennyi folyadékot kell 

elfogyasztanunk egy nap?  

 

Ismeretek:  

Az élőlényeket felépítő szervetlen és szerves 

anyagok (víz, ásványi anyagok, szénhidrátok, 

zsírok és olajok, fehérjék, vitaminok) szerepe. 

A tápcsatorna részei és szerepük a tápanyagok 

emésztésében és felszívódásában.  Az 

egészséges táplálkozás jellemzői. A vér és 

alkotóinak szerepe az anyagszállításban.   

A légzési szervrendszer részei és működésük.  

Hangképzés és hangadás.  

A keringési rendszer felépítése és működése. 

A táplálkozás és a légzés szerepe a szervezet 

energiaellátásában.   

A vér szerepe a szervezet védelmében és belső 

állandóságának fenntartásában. A védőoltások 

jelentősége.  

A kiválasztásban résztvevő szervek felépítése  

 

A táplálékok csoportosítása jellegzetes 

tápanyagtartalmuk alapján.  

A fő tápanyagtípusok útjának bemutatása az 

étkezéstől a sejtekig.   

Projektmunka, pl. az egészséges táplálkozás 

megvalósítására; a testsúllyal kapcsolatos 

problémák veszélyeinek megismerésére. A 

szívműködést kísérő elektromos változások 

(EKG) gyógyászati jelentősége; a szívmegállás, 

szívinfarktus tüneteinek felismerése. A sejtbe 

jutott tápanyagok felhasználási útjainak 

végiggondolása.  

A pulzusszám, a vércukorszint, a  

testhőmérséklet és a vérnyomás fizikai terhelés 

hatására történő változásának megfigyelése és 

magyarázata.  

A vér- és vizeletvizsgálat jelentősége, a 

laborvizsgálat legfontosabb adatainak 

értelmezése.  

Vénás és artériás vérzés felismerése, fedő- és 

nyomókötés készítése.  

Önálló kutatómunka: milyen feltételekkel köthet 

életbiztosítást egy egészséges ember, illetve aki 

dohányzik, túlsúlyos, magas a vérnyomása, 

alkoholista vagy drogfüggő?  Adatgyűjtés arról, 

hogy milyen hatással van a dohányzás a 

keringési és a légzési szervrendszerre, illetve a 

magzat fejlődésére. Az interneten található 

betegségtünetek értelmezése és értékelése.  Fen
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és működése.   

A vízháztartás és a belső környezet 

állandósága. A só- és vízháztartás 

összefüggése.  

Vérzéscsillapítás. Légzőszervi elváltozások, 

betegségek megelőzése.   

A szív- és az érrendszeri betegségek tünetei és 

következményei.   

A rendszeres szűrővizsgálat, önvizsgálat 

szerepe a betegségek megelőzésében.  

Betegjogok: az orvosi ellátáshoz való jog; 

háziorvosi és szakorvosi ellátás.   

Vita a rendszeres egészségügyi és  

szűrővizsgálatok, az önvizsgálat, a védőoltások, 

valamint az egészséges életmód 

betegségmegelőző jelentőségéről.  

Az eredményes gyógyulás és az időben történő 

orvoshoz fordulás   

 ok-okozati összefüggésének összekapcsolása. 

Orvos vagy védőnő előadása az előre leadott 

kérdések alapján.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tápanyag, anyagcsere, alapanyagcsere, emésztés, vér, vércsoport, 

véralvadás, immunitás, szűrlet, vizelet, só- és vízháztartás.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  A belső környezet állandóságának biztosítása  

Órakeret 

7 óra  

Előzetes tudás 
A sejt felépítése, külső- és belső környezet, egyensúlyi állapot, 

környezethez való alkalmazkodás, az érzékszervek specializálódása adott 

inger felfogására. 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

A szervezet és a környezet kölcsönös egymásra hatásának megértése.  A 

környezeti jelzések kódolásának és dekódolásának értelmezése az 

érzékelés folyamatában.  

Az alkohol és a kábítószerek káros élettani hatásának ismeretében tudatos, 

elutasító attitűd alakítása.  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek  Fejlesztési követelmények 
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Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

Mi történik, ha valamelyik érzékszervünk 

nem, vagy nem megfelelően működik?  

Meddig tudjuk visszatartani a lélegzetünket, 

tudjuk-e szabályozni a szívverésünket?  

Mit jelent a szemüveg dioptriája?   

Miben hasonlít, és miben különbözik az EKG 

és az EEG?  

 

Ismeretek:  

A környezeti jelzések érzékelésének biológiai 

jelentősége.  

A hallás és egyensúlyozás, a látás, a tapintás, 

az ízlelés és a szaglás érzékszervei.  

Az idegrendszer felépítése; a központi és a 

környéki idegrendszer főbb részei, az egyes 

részek. Az idegsejt felépítése és működése.  

A feltétlen és a feltételes reflex.  

 

Az érzékeléssel kapcsolatos 

megfigyelések, vizsgálódások végzése, a 

tapasztalatok rögzítése, következtetések 

levonása. Az érzékszervi fogyatékkal élő 

emberek elfogadása, segítésük kulturált 

módja.  

Adatgyűjtés a leggyakoribb szembetegségekről 

és korrekciós lehetőségeikről.  

Annak megértése, hogy az érzékelés az 

érzékszervek és az idegrendszer 

együttműködéseként jön létre.  

Az EEG működésének alapja és elemi szintű 

értelmezése.  

Az idegsejt különleges felépítése és működése 

közötti összefüggés megértése.  

Példák arra, hogy a tanulás lényegében a 

környezethez való alkalmazkodás. Az 

egyensúlyi állapot és a rendszerek 

stabilitása közötti összefüggés 

felismerése,  

A feltételes reflex (ingertársítás) mint a 

tanulás alapja.  

Az alkohol egészségkárosító hatásai. A 

drogok hatása az ember idegrendszerére, 

szervezetére, személyiségére. A megelőzés 

módjai.   

Az alapvető életfolyamatok (légzés, 

pulzusszám, vérnyomás, testhőmérséklet és 

vércukorszint) szabályozásának fontossága a 

belső környezet állandóságának 

fenntartásában.  

alkalmazása konkrét példákon.   

A személyes felelősség tudatosulása, a szülő, a 

család, a környezet szerepének bemutatása a 

függőségek megelőzésében.  

A kockázatos, veszélyes élethelyzetek 

megoldási lehetőségeinek bemutatása.  

Prezentációk készítése a káros szenvedélyekről. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Receptor, érzékszerv, reflex, reflexkör, feltétlen és feltételes reflex, 

központi és környéki idegrendszer 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  A fogamzástól az elmúlásig  

Órakeret 

7 óra+1  

Előzetes tudás 
Sejtosztódás, szaporodási típusok a növény-és állatvilágban, a nemi érés 

jelei. Fen
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A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

Felkészítés a felelősségteljes párkapcsolatra alapozott örömteli nemi 

életre és a tudatos családtervezésre.  

Az életszakaszok főbb testi, lelki és magatartásbeli jellemzőinek 

megismerésével azoknak a viselkedési formáknak az erősítése, melyek 

biztosítják a korosztályok közötti harmonikus együttélést.  

Az önismeret fejlesztésével hozzájárulás önmaguk kibontakoztatásához, 

mások megértéséhez, elfogadásához, a boldogságra való képesség 

kialakításához.   

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek  Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

Mi a szexualitás szerepe az ember életében? 

Mely környezeti és életmódbeli hatások 

okozhatnak meddőséget?  

 

Ismeretek:  

A férfi és a nő szaporodási 

szervrendszerének felépítése és működése. 

Elsődleges és másodlagos nemi jellegek. A 

nemi hormonok és a pubertás. Az ivarsejtek 

termelődése, felépítése és biológiai 

funkciója.   

A menstruációs ciklus.   

A fogamzásgátlás módjai, következményei. 

Az abortusz egészségi, erkölcsi és társadalmi 

kérdései.   

A nemi úton terjedő betegségek kórokozói,  

 

Az örökítő anyagot megváltoztató környezeti 

hatások megismerése, azok lehetséges 

következményeinek megértése, felkészülés a 

veszélyforrások elkerülésére.  

Másodlagos nemi jellegek gyűjtése, magyarázat 

keresése a különbségek okaira.   

A petesejt és a hímivarsejt termelődésének 

összehasonlítása.  

A nemek pszichológiai jellemzőinek 

értelmezése.  

A biológiai és társadalmi érettség 

különbözőségeinek megértése.  

Érvelés a tudatos családtervezés, az egymás 

iránti felelősségvállalásra épülő szexuális élet 
mellett.  

Érvelés a tudatos gyermekvárás mellett.  

 

tünetei, következményei és megelőzésük. 

A fogamzás feltételei, a méhen belüli élet 

mennyiségi és minőségi változásai, a 

szülés/születés főbb mozzanatai. A 

méhen kívüli élet főbb szakaszainak 

időtartama, a testi és szellemi fejlődés 

jellemzői.  

A serdülőkor érzelmi, szociális és 

pszichológiai jellemzői.   

A személyiség összetevői, értelmi képességek, 

érzelmi adottságok.  

Az önismeret és önfejlesztés fontossága. 

Leány és női, fiú és férfi szerepek a családban, 

a társadalomban.  

A családi és az egyéni (rokoni, iskolatársi, 

baráti, szerelmi) kapcsolatok jelentősége, 

szerepük a személyiség fejlődésében. A 

A születés utáni egyedfejlődési szakaszok 

legjellemzőbb testi és pszichológiai 

megnyilvánulásainak összehasonlítása, különös 

tekintettel az ember életkora és viselkedése 

összefüggéseire.  

Példák a családi és iskolai agresszió okaira, 

lehetséges kezelésére, megoldására.   

 

Az adott életkor pszichológiai jellemzőinek 

értelmezése kortárs-segítők és szakemberek 

segítségével.  

A család , mint mikroközösség meghatározó 

szerepének felismertetése . A példamutatás a 

legbiztosabb nevelőeszköz .  
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viselkedési normák és szabályok szerepe a 

társadalmi együttélésben.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ivarsejt, nemi hormon, elsődleges, másodlagos nemi jelleg, nemi szerv, 

szexualitás, abortusz, fogamzásgátlás, tudatos családtervezés. 
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A fejlesztés várt 

eredményei akét  

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló érti az éghajlati övezetek kialakulásának okait és a biomok 

összetételének összefüggését az adott térséget jellemző környezeti 

tényezőkkel. Ismeri a globális környezetkárosítás veszélyeit, érti, hogy a 

változatosság és a biológiai sokféleség érték.  

Ismeri és megfelelő algoritmus alapján tudja jellemezni a jellegzetes 

életközösségeket alkotó legfontosabb fajokat, tud belőlük táplálékláncot 

összeállítani. Példákkal tudja illusztrálni az élőlények közötti 

kölcsönhatások leggyakoribb formáit. Be tudja mutatni az egyes 

életközösségek szerkezetét, térbeli elrendeződésük hasonlóságait és 

különbségeit, ismeri az életközösségek változatosságának és változásának 

okait.  

Tud különbséget tenni csoportosítás és rendszerezés között, tisztában van 

a fejlődéstörténeti rendszer alapjaival. Ismeri az élővilág országait, törzseit 

és jellegzetes osztályait. Morfológiai jellegzetességek alapján ismert 

élőlényeket el tud helyezni a fejlődéstörténeti rendszerben (maximum 

osztályszintig).  

Látja a sejtek, szövetek és szervek felépítése és működése közötti 

összefüggést. Érti a sejtszintű és a szervezetszintű életfolyamatok közötti 

kapcsolatot.  

Ismeri az ivaros és az ivartalan szaporodás előnyeit és hátrányait, 

szerepüket a fajok fennmaradásában, a földi élet változatosságának 

fenntartásában.  

Tisztában van saját teste felépítésével és alapvető működési  

 

sajátosságaival, a férfi és a nő közötti különbséggel és a kamaszkor 

biológiai-pszichológiai problémáival. Ismeri a betegségek kialakulásának 

okait, megelőzésük és felismerésük módjait, az egészséges életmód és az 

elsősegélynyújtás legfontosabb szabályait. Érti a szűrővizsgálatok 

jelentőségét a betegségek sikeres gyógyításában.  

Önállóan és társaival együttdolgozva tud megfigyeléseket, 

vizsgálódásokat, kísérleteket végezni, tapasztalatairól feljegyzéseket 

készíteni, valamint jártassággal rendelkezik a mikroszkóp használatában. 
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Fizika  

 5–8.  évfolyam  

(Esti tagozat)  

 

 

A természettudományos műveltség minden ember számára fontos. A fizika tanítását nem az 

alapfogalmak definiálásával, az alaptörvények bemutatásával kezdjük. Minden témakörben 

mindenki számára fontos témákkal, gyakorlati tapasztalatokkal, praktikus, hasznos 

ismeretekkel indítjuk a tananyag feldolgozását. Senki ne érezhesse úgy, hogy a fizika tanulása 

haszontalan, értelmetlen ismeretanyag mechanikus elsajátítása. Rá kell vezetnünk 

tanítványainkat arra, hogy a fizika hasznos, az élet minden fontos területén megjelenik, ismerete 

gyakorlati előnyökkel jár. Mindez nem azt jelenti, hogy a tanítási-tanulási folyamatból 

száműzni szeretnénk az absztrakt ismereteket, illetve az ezekhez rendelhető készség- és 

képességelemeket. Célunk a problémaközpontúság, a gyakorlatiasság és az ismeretek 

egyensúlyának megteremtése a motiváció folyamatos fenntartásának és minden diák 

eredményes tanulásának érdekében, mely megteremti a lehetőségét annak, hogy tanítványaink 

logikusan gondolkodó, a világ belső összefüggéseit megértő, felelős döntésekre kész 

felnőttekké váljanak.  

Az elvárható alapszint az, hogy a tanulók a tantervben lévő témaköröket megismerjék, 

értelmezzék a jelenségeket, ismerjék a technikai alkalmazásokat, és így legyenek képesek a 

körülöttünk lévő természeti-technikai környezetben eligazodni. A tanterv ezzel egy időben 

lehetővé teszi a mélyebb összefüggések felismerését is, ami a differenciálás, a 

tehetséggondozás, az önálló ismeretszerzés révén a mérnöki és a természettudományos pályára 

készülők számára megfelelő motivációt és orientációt nyújthat.  

A felnőttképzési fizika tanterv nem a hagyományos, sokszor öncélú, „begyakoroltató” 

számítási feladatokon alapul. Számításokat csak olyan esetekben várunk, amikor a számítás 

elvégzése a tananyag mélyebb megértését szolgálja, vagy a számértékek önmagukban 

érdekesek.   

A tantervben a fentebb megfogalmazott elveknek megfelelően olyan modern 

tananyagok is helyet kapnak, melyek korábban nem szerepeltek a tantervekben. Egyes témák 

ismétlődhetnek is, annak megfelelően, ahogy különböző kontextusban megjelennek. Ezek az 

ismétlődések tehát természetes módon adódnak abból, hogy a tantervben nem teljesen a fizika 

tudományának hagyományos feldolgozási sorrendjét követjük, hanem a mindenki számára 

fontos, a mindennapokban használható ismeretek bemutatására törekszünk.  

A megváltozott szemlélet és a megújuló tartalom a tantárgy belső összefüggéseinek 

rendszerét is módosítja. Az értelmezés és a megértés szempontjából kiemelkedő jelentőségű a 

megfelelő szövegértés.   

Az önálló tanuláshoz nélkülözhetetlen az információs források helyes alkalmazása. 

Fontos megértetni a diákokkal, hogy a világ ábrázolása a médiában nem azonos a valósággal. 

Az eseményeknek, jelenségeknek az alkotók által konstruált változatát láthatjuk. A 

dokumentum- és ismeretterjesztő filmek esetében is fontos a gyártási mechanizmusokban vagy 

az ábrázolási szándékban rejlő érdekek vagy kényszerek felfejtése. Valódi tudományos 

ismeretet csak hiteles forrásból, a témákat több oldalról, tárgyilagosan megvilágítva, megfelelő 

tudományos alapokkal rendelkezve szerezhetünk.  
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A fizika tantárgy keretében eszközként használjuk a matematikát. A tanterv alkalmazása 

során az életkornak megfelelően megjelennek a tapasztalat, értelmezés, megértés folyamatait 

segítő matematikai modellek, eszközök, például matematikai műveletek, függvények, 

táblázatok, egyenletek, grafikonok, vektorok. Jelen képzésben ezek természetesen kizárólag a 

megértést segítő eszközök.  

A tanterv kereszthivatkozásaiban a fenti képességterületekre csak a hangsúlyosabb esetekben 

térünk ki külön.  

A tanterv lehetővé teszi a tananyag feldolgozását az aktív tanulás módszereivel.  A 

felnőttek általános iskolája 5–8. osztályának feladata az alapműveltségre épülő általános 

műveltség közvetítése.   

A fizika olyan ismereteket nyújt és olyan képességeket fejleszt, amelyek átfogják az 

általános alapműveltség általános iskolai körét, tekintetbe véve a tanulók élettapasztalatait és 

korábbi (megszakított) iskolai tanulmányait, eredményeit, rendezve és kiegészítve ezeket. A 

tananyag tantárgyi és tantárgyközi tartalmai, tevékenységformái közvetítik és továbbfejlesztik 

a kommunikációs és a tanulási képességeket, az élethosszig tartó tanulás igényének és az erre 

való képességek kifejlődésének érdekében. Alkalmat adnak a tanulóknak életvitelük, 

társadalmi létformáik, a világban való tájékozottságuk továbbfejlesztésére. Rehabilitációs 

lehetőséget biztosítanak korábbi iskolai kudarcaik kompenzálására. Módot nyújtanak a tanulók 

személyiségének minél átfogóbb fejlesztésére, szocializálására.  

A kerettantervek hangsúlyt helyeznek arra, hogy a tananyag nemcsak ismeretek 

rendszere, hanem ezzel együtt bevált megismerési-tanulási és cselekvési módszerek elsajátítási 

eszköze is, az ismeretelsajátítástól elválaszthatatlan gondolkodási és cselekvési műveletek 

kifejlesztője. Ily módon törekszenek a műveltség elvontabb elméleti és konkrétabb gyakorlati 

szintjeinek egyensúlyára, az elméleti és a gyakorlati gondolkodás közti átmenetek 

létrehozására. Hangsúly került a reproduktív gondolkodás továbbfejlesztési lehetőségeinek 

biztosítására, a problémamegoldó és a kreatív működés irányába. Mindezek a felnőttek 

általános iskolája 5–8. osztályának kiemelt feladataihoz kapcsolódnak.  

 

 

 Témakör  Óraszám  

 5. évfolyam   

1.  Mekkora, milyen nehéz, milyen nagy, milyen messze, milyen gyors?   16+2  

2.  Kölcsönhatás alapjelenségei  16+2  

 Összesen  36 

 

  6. évfolyam   

1.  Találkozás az energiával   11+2  

2.  Hidrosztatika    11+1  

3.  Föld és világegyetem   10+1 

 Összesen   36  

 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 

 7. évfolyam   

1.  A járművek mozgásának részletes jellemzése  11+1  

2.  Kölcsönhatások kibontakozása  11+1  

3.  Hőmérséklet, halmazállapot  11+1  

 Összesen  36 

 

 8. évfolyam   

1.  A hang; hullámmozgás a természetben  6+1  

2  Környezetünk és a fizika  6+1  

3.  Elektromos alapjelenségek, elektromos áram  7+1  

4   Elektromágneses indukció  6+1  

5  Naprendszer  6+1  

 Összesen  36 

 

A javaslat nem tartalmazza a 10%-os, szabadon felhasználható időkeretet.  

 

 

5. évfolyam  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Mekkora, milyen nehéz, milyen nagy, milyen 

messze, milyen gyors?  

Órakeret16+2 

óra  

Előzetes tudás  

Anyagok érzékszerveinkkel észlelhető (megfigyelhető) és mérhető 

tulajdonságainak felismerése, mérése, természetes és mesterséges 

mérőeszközök használata.   

A tematikai egység 

fejlesztési céljai  

A közvetlen környezet egyes anyagainak felismerése, megnevezése, 

bizonyos tulajdonságaik alapján történő csoportosítása, előre megadott 

halmazképzőfogalmak alapján.  

A mérés, mint megismerési módszer alkalmazása testek 

tulajdonságainak meghatározásában, jelenségek felismertetésében.  

A mennyiségi tulajdonságok mérése.  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek  Fejlesztési követelmények  
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Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

Milyen közös és milyen eltérő 

tulajdonságai vannak a bennünket 

körülvevő testeknek? Miért és mivel lehet a 

testek egyes tulajdonságait megmérni?  

 

Ismeretek  

A hosszúság, az idő és a 

tömeg mértékegységei és 

átváltásuk. A terület és a 

térfogat fogalma, 

mértékegységei és átváltásuk.  

 

Sebesség.   

Otthoni mérések.   

 

Mérési eljárások, mérőeszközök használata.  

 

Hőmérséklet, hosszúság, időtartam mérésének 
önálló elvégzése megadott szempontok alapján.  

A mért adatok rögzítése, értelmezése. Mérési 

eljárások, mérőeszközök használata a 

hőmérséklet, hosszúság, időtartam mérésének 

önálló elvégzése során megadott szempontok 

alapján. A mért adatok rögzítése, értelmezése.  

Rendszerezés.  

Űrtartalom mérése. Szilárd test térfogatának 

meghatározása vízkiszorítással.  

Gyakorlás, ismétlés.  

A sebesség egységei és átváltásuk jelentésük 

alapján, következtetéssel.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Mértékegység, mérés, hőmérséklet, tömeg, idő, sebesség.   

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  A kölcsönhatás jelenségei  

Órakeret16+ 

2 óra  

Előzetes tudás Kölcsönhatások felismerése. 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

A mindennapi környezetben előforduló kölcsönhatások felismerése, 

jellemzése, bizonyítása kísérletek elvégzésével.  

A kölcsönhatásokban résztvevő erők. A tanultaknak a hétköznapi életben 

tapasztalható jelenségek, változások során történő felismerésére,  

 

 
alkalmazására való képesség fejlesztése.  

Problémák, 

jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, 

ismeretek  Fejlesztési követelmények 
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Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

Hogyan lehet könnyen összeszedni a 

szétszóródott gombostűt, apró szegeket?  

Mikor villámlik?  

Miért nem esik le a Hold a Földre?  Létezik-e 

egyedül fellépő hatás?  

 

Ismeretek:  

A mozgás és mozgásállapot-változás.  

Erő.  

A mágneses kölcsönhatás: vonzás, taszítás.  

 

Az érintkező testek közötti kölcsönhatás 

vizsgálata.  

A kölcsönhatásban résztvevő testek 

felismerése.  

Az erő egysége.  

Gyakorlás, rendszerezés.  

A vonzás és taszítás jelenségének bemutatása 

két elektromosan töltött és semleges test, 

illetve két állandó mágnes és lágyvas esetén.  

 

Hőmérséklet és mérése.  

Kölcsönhatás különböző hőmérsékletű testek 

között.  

Ismétlés, gyakorlás.  

Különböző hőmérsékletű folyadékok 

keveredése során beálló közös hőmérséklet 

mérése.  

Környezetéhez képest melegebb folyadék 

hűlési folyamatának kísérleti vizsgálata.  

 Hőmérséklet, mágnes, erő, kölcsönhatás.  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Találkozás az energiával 

Órakeret11 

+2 óra  

Előzetes tudás Erő, mozgás.   

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

Az energia azonosítása a változások kiváltójaként. A tanultaknak a  

 

hétköznapi életben tapasztalható jelenségek, változások során történő 

felismerésére, alkalmazására való képesség fejlesztése.  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

Mire való a hűtőszekrény, a gázkonvektor, a 

tűzhely és a klíma?  

Miért van szükségük az élőlényeknek 

energiára, és hogyan jutnak hozzá?  

Miért fontos az energiával takarékoskodni? 

Mi történne a Földön, ha eltűnne a Nap?  

 

Ismeretek:  

 

Különböző energiafajták.   

A háztartásban használt energiahordozók 

jellemzése, felhasználásuk.  

 

Az energiatakarékosság.  

 

Az élő szervezetek energiája.  

 

Energiamegmaradás.  

A hő mint energia.  

 

Példák gyűjtése a melegítés és a hűtés 

szerepére a hétköznapi életben.  

 

Példák gyűjtése arra vonatkozóan, hogy miért 

fontos a Nap a földi élet szempontjából (fény- 

és hőforrás).  

 

Az energiahordozók csoportosítása különböző 

szempontok alapján. Gyakorlás. 

 

A mindennapi életből hozott példákon 

keresztül az energiafajták és az 

energiaátalakulások csoportosítása.  

 

Példák a megújuló és a nem megújuló 

energiaforrások felhasználására.   

Rendszerezés.  

Az ember táplálkozása, mozgási szokásai és 

testsúlya közötti kapcsolat felismerése.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Hőmérséklet, hőterjedés, energia, energiaforrás, energiahordozó, 

energiagazdálkodás, energiatakarékosság.  

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Hidrosztatika 

Órakeret11+1 

óra  

Előzetes tudás Erő, nyomás, folyadék.  
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A tematikai 

egység fejlesztési  

céljai 

A folyadék tulajdonságainak a szilárd anyagokétól való 

megkülönböztetése.  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

Mi a feltétele annak, hogy egy test 

ússzon, lebegjen, vagy elmerüljön? Hogy 

lehet, hogy a hal, illetve a tengeralattjáró 

mindhármat tudja?  

Hogy lehet kis erővel nagy erőt kifejteni egy 

hidraulikus szerkezettel?  

 

Ismeretek:  

Összenyomhatatlanság, 

felhajtóerő folyadékban, úszás, 

lebegés, merülés feltétele.  

 

Mindennapi példákon keresztül a felhajtóerő 

hatásának bemutatása.  

 

Az úszás, lebegés, merülés feltételének 

ismerete.  

 

A hidraulikus emelő működésének ismerete.  

 

Az úszás, merülés bemutatása konkrét példán.  

Gyakorlás, rendszeretés.  

Arkhimédész törvényének kvalitatív 

alkalmazása.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Felhajtóerő, fajsúly, összenyomhatatlanság.   
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  A Föld és a Világegyetem 

Órakeret 

10 +1óra  

Előzetes tudás  

A Nap látszólagos napi járása, a Nap mint energiaforrás, időjárás, 

hőmérséklet, csapadék, szél.  

A tematikai egység 

fejlesztési céljai  

A térbeli tájékozódás, a térfogalom fejlesztése átfogó kép 

kialakításával a Naprendszer felépítéséről, Földünknek a 

világegyetemben elfoglalt helyéről.   

A rendszerszemlélet fejlesztése a Nap, a Föld és a Hold mozgásai, a 

közöttük levő kölcsönhatások és következményeik vizsgálata során. Az 

oksági gondolkodás fejlesztése a természeti környezet  

jelenségeinek – a Hold fényváltozásainak, a napszakok, évszakok és az 

éghajlati övezetek kialakulásának – magyarázata, a légköri 

alapfolyamatok közötti oksági összefüggések feltárása során. 

Természeti törvények felismerése, alkalmazása a hétköznapi 

jelenségek értelmezésekor.  

Különböző típusú információforrások használatának gyakoroltatása 

éghajlati diagramok, tematikus térképek révén.  

A klímaváltozás és az emberi tevékenység közötti összefüggés 

felismerése, a személyes felelősség tudatosítása.  

A tudományos megismeréshez kötődő történeti szemlélet formálása.  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek  Fejlesztési követelmények  
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Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: Hogyan állapítható meg 

éjszaka iránytű nélkül az északi irány?  

Miért látjuk másnak a csillagos égboltot a 

különböző évszakokban?  

Miért van a sarkvidékeken hideg, a trópusokon 

meleg?  

Hogyan készül az időjárás-jelentés? Miért 

váltakoznak az évszakok és a napszakok?  

Miért hosszabbak a nappalok nyáron, mint 

télen?   

Hogyan keletkezik a szél és a csapadék? 

Hogyan védhetjük magunkat villámláskor, 

hóviharban, hőségben, szélviharban?  

 

Ismeretek:  

A Föld helye a Naprendszerben és a 

Világegyetemben.  

 

Égitest, csillag, bolygó, hold. Sarkcsillag, 

csillagképek.   

 

A Naprendszer. A Nap jelentősége. A Nap, a  

Föld és a Hold egymáshoz viszonyított  

A Föld, a Nap és a Világegyetem közötti 

hierarchikus kapcsolat ábrázolása.   

 

A csillag és a bolygók közötti különbség 

felismerése.  

A sarkcsillag és egy-két csillagkép felismerése 

az égbolton.  

Érvek gyűjtése arról, hogy a Nap csillag.  

 

A holdfogyatkozás és a Hold 

fényváltozásainak értelmezése modell vagy 

más szemléltetés alapján.  

 

A napközpontú világkép egyszerű 

modellezése.   

 

A Föld mozgásai és a napi, évi időszámítás 

összefüggéseinek megértése.  

 

Az éghajlati övezetek összehasonlítása.  

Gyakorlás.  

Az évszakok váltakozásának magyarázata.  

 

Nap és a Föld helyzetének modellezése a 

különböző napszakokban és évszakokban.  
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helyzete, mérete, távolsága, mozgása, 

kölcsönhatása.  

 

Kopernikusz hipotézisének tudománytörténeti 

jelentősége.  

 

A Föld alakja. A tengelykörüli forgás és a Nap 

körüli keringés következményei.  

 

A Föld gömbhéjas szerkezete. Éghajlati 

övezetek.  

 

Időjárás, éghajlat és elemeik: napsugárzás, 

hőmérséklet, csapadék, szél.  

 

Légköri alapfolyamatok: felmelegedés, 

lehűlés, szél keletkezése, felhő- és 

csapadékképződés, csapadékfajták, a víz 

körforgása és halmazállapot-változásai.  

 

Éghajlat-módosító tényezők: földrajzi 

szélesség, óceántól való távolság, domborzat.  

 

Magyarország éghajlata: száraz és nedves 

kontinentális éghajlat.  

 

Veszélyes időjárási jelenségek: villámlás, 

szélvihar, hóvihar, hőség.  

 

A Föld gömbalakja, a napsugarak hajlásszöge 

és az éghajlati övezetek közötti összefüggés 

felismerése.  

 

Időjárás-jelentés értelmezése, a várható 

időjárás megfogalmazása piktogram alapján.  

 

A csapadék és a szél keletkezésének leírása 

ábra vagy modellkísérlet alapján.  

 

A fizikai jelenségek (nyomásváltozás, 

hőmérsékletváltozás, halmazállapotváltozások) 

bemutatása a csapadék és a szél 

keletkezésében.   

 

Az időjárási elemek észlelése, mérése. A mért 

adatok rögzítése, ábrázolása.  

Napi középhőmérséklet, napi és évi közepes 

hőingadozás számítása.  

 

Az időjárás és a gazdasági élet közötti 

kapcsolat bizonyítása konkrét példák alapján. 

Éghajlat-módosító tényezők felismerése a 

példákban.  

 

Éghajlat jellemzési algoritmusának 

megismerése és használata.  

Éghajlati diagramok és éghajlati térképek 

információtartalmának leolvasása, az adatok 

értékelése.   

 

A légkör általános felmelegedésének helyi, és 

globális következményeinek felismerése 

példákban.  

 

A veszélyes időjárási helyzetekben való helyes 

viselkedés szabályainak összegyűjtése.   

 

 

7. évfolyam  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  A járművek mozgásának részletes jellemzése  

Órakeret 

11+1 óra  

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 

Előzetes tudás  

A sebesség fogalmának tapasztalati ismerete. Mozgásjelenségek a 

mindennapi környezetben.  

A tematikai egység 

fejlesztési céljai  

A rendszerek szempontjából a térbeli tájékozódást szolgáló eszközök és 

módszerek alapjainak megismerése a GPS-en keresztül.  

 Az állandóság és változás területén a mozgásjelenségek leírása, a 

grafikonok értelmezése. Az egyenletes és egyenletesen változó mozgás 

felismerése. A GPS idő-, távolság- és sebességadatainak értelmezése.  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:   

Mit mutat a sebességmérő? Milyen adatok 

jellemzik a járművek mozgását?  

 

Ismeretek:   

A járművek mozgásának jellemzése: út, idő, 

elmozdulás, út-idő kapcsolat, sebesség, 

átlagsebesség.  

Egyenletes mozgások, egyenletesen változó 

mozgások.  

Sebességváltozás, gyorsulás.  

A GPS szerepe a közlekedésben. 

Körmozgások a természetben, technikában. 

A körmozgás jellemzői: keringési idő, 

fordulatszám.  

 

Rendszerezés, gyakorlás.  

Különböző testek, járművek (gyalogos, futó, 

kerékpár, autó, vonat) sebességének 

meghatározása a megtett út és a menetidő 

mérésével. A sebesség fogalmának, 

mértékegységeinek használata egyszerű 

számításokban, a mértékegységek közötti 

átváltás alkalmazása. Különböző sebességű 

testek, járművek (kerékpár, autó, vonat, repülő, 

műhold) sebességének összehasonlítása 

adatgyűjtés alapján.  

Út-idő, sebesség-idő grafikonok elemzése, a 

mozgások leírása grafikonok alapján. Az 

egyenletes és az egyenletesen változó 

mozgás közötti különbség vizsgálata. A 

GPS-adatok, a GPS működésének 

értelmezése.   

A jármű műszerfalán megjelenő 

fordulatszámadat értelmezése.  

Körmozgások jellemzése a természetből, 

technikából vett további konkrét példák alapján.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Sebesség, átlagsebesség, körmozgás, forgómozgás, fordulatszám, keringési 

idő, periódusidő, egyenletes mozgás, egyenletesen változó mozgás.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Kölcsönhatások kibontakozása  

Órakeret 

11+1 óra  

Előzetes tudás  

Kölcsönhatások a mindennapi környezetben. Mágneses vonzás, taszítás 

tapasztalati ismerete. Tömeg fogalma, mértékegysége.  

A tematikai egység 

fejlesztési céljai  

A mindennapi életben tapasztalt erőhatások megismerése, a 

tapasztalatok értelmezése az erők mozgásállapot- és alakváltoztató 

hatásaként.  

Az állandóság és változás szempontjai szerint a sebességváltozás és az 

erő viszonyának megismerése. A kölcsönhatás fogalmának mélyítése.  
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Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:   

Mitől változik a sebesség? Miért kell 

fogódzkodni a metrón? Milyen nehéz egy  

A gravitációs kölcsönhatás vizsgálata. Eötvös 

Lóránd munkásságának megismerése. 

Különböző testek súlyának meghatározása 

becsléssel és méréssel, a becsült és mért értékek  

vasgolyó? Miért könnyebb egy test vízben, 

mint levegőben?   

 

Ismeretek:   

A testek súlya. Különböző testek súlyának 

meghatározása méréssel.  

Gravitációs erő és a súly.  

A súly fogalma, mértékegysége.  

Az erő és mérése.  

Az erő fogalma, jellege (nagysága és 

iránya), mértékegysége. Erő mérése.  

Egyszerű erőegyensúly.  

Az erő és a sebességváltozás kapcsolata. 

Gyorsulás és hatásai, példák. Súrlódás, 

közegellenállás. Közlekedési alkalmazások, 

balesetvédelem.  

A takarékos, kényelmes, biztonságos 

közlekedés eszközei (villanyautó, légzsák, 

gyűrődési zóna).  

összehasonlítása. A súlytalanság értelmezése. A 

tömeg és a súly kapcsolatának használata 

egyszerű számítási feladatokban.   

Az erő értelmezése hatásainak áttekintése 

révén. Különböző kölcsönhatásokban fellépő 

erők vizsgálata (súrlódás, mágneses 

kölcsönhatás, ütközés). Mozgó testek 

sebességváltozása okának elemzése. A 

járművek sebességváltozásakor (kanyarodás, 

gyorsítás, fékezés) fellépő jelenségek 

vizsgálata.   

Különböző súlyú és alakú testek talajra 

gyakorolt hatásának ismerete. A nyomás 

értelmezése, kiszámítása egyszerű esetekben a 

nyomóerő és a nyomott felület meghatározása 

után.  

Gyakorlás.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Gravitációs kölcsönhatás, súly, erő, tömeg, sebességváltozás, gyorsulás, 

nyomás, légnyomás.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Hőmérséklet, halmazállapot  

Órakeret 

11 +1óra  

Előzetes tudás  Halmazállapotok. Víz a természetben.  

A tematikai 

egység fejlesztési  

céljai  

A halmazállapotok, halmazállapot-változások összehasonlítása. A 

halmazállapot-változásokat kísérő energiaváltozások megfigyelése, 

mérése.  

Az állandóság és változás szemszögéből az anyagok vizsgálatában 

leggyakrabban használt állapotleírások, állapotjelzők alkalmazása, 

mérése, a mértékegységek szakszerű és következetes használata. A 

termikus egyensúly és a kiegyenlítődés fogalmának értelmezése. 

Természeti folyamatok irányának felismerése konkrét példákon 

keresztül.  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások ismeretek  Fejlesztési követelmények  
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Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:   

Hány fokos a forró leves? 

Forró leves kevergetése, fújása. Szétfagy a 

kerti csap. Kuktafazék, korcsolya. A víz 

hűtéséhez és melegítéséhez kapcsolódó 

jelenségek.   

Mi történik, ha forró vízbe hideg vizet 

öntünk?Mi esik az ónos esőben? Vízforralás 

a mikrohullámú sütőben.   

A hőmérséklet mérésére alkalmas 

mérőeszközök megismerése.   

 

A víz hűtéséhez, melegítéséhez kapcsolódó 

jelenségek vizsgálata, olvadáspont, fagyáspont, 

forráspont mérése. A fagyáskor bekövetkező 

térfogatváltozás vizsgálata, gyakorlati  

jelentőségének megértése példákon keresztül. A  

„kuktafazék”- és a korcsolya-jelenség 

vizsgálata, az olvadáspont és forráspont  

 

Ismeretek:  Hőmérséklet mérése, 

mértékegységei. Olvadás, fagyás, 

párolgás, forrás. A víz különböző 

halmazállapotai. Olvadáspont, 

fagyáspont, forráspont.  

Termikus egyensúly. Megfordítható és nem 

megfordítható folyamatok. Csapadékfajták a 

környezetünkben.   

nyomásfüggésének megismerése, gyakorlati 

alkalmazások keresése.  

 

Folyamatok megfordíthatóságának vizsgálata, 

példák keresése megfordítható és nem 

megfordítható folyamatokra.  

A saját környezetünkben előforduló 

csapadékfajták. Rendszerezés, gyakorlás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Hőmérséklet, halmazállapot, olvadáspont, fagyáspont, forráspont, nyomás, 

túlhűtés, túlhevítés, csapadék, megfordítható, megfordíthatatlan folyamat.  

 

 

8. évfolyam  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  A hang; hullámmozgás a természetben  

Órakeret 

6+1 óra  

Előzetes tudás  A sebesség fogalma, mértékegysége.  

A tematikai egység 

fejlesztési céljai  

A tudomány, technika, kultúra területén a témához kapcsolódó 

fogalmak és jelenségek megismerése a természet megfigyelésén, tanári 

kísérleteken keresztül.   

A hang és a hullámmozgással kapcsolatos jelenségek vizsgálatán 

keresztül a környezet szépségének megjelenítése.   

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek  Fejlesztési követelmények  
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Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:   

Miért szól, miért halljuk? Miért más a gitár 

hangja, mint a zongoráé?   

Denevérek, delfinek tájékozódása. 

Ultrahangos vizsgálatok az orvosi 

diagnosztikában.  

Túlzott hangerő – halláskárosodás. 

Hullámok a hétköznapi életben, a víz 

hullámzása, vízhullám terjedése.  

 

Ismeretek:   

A hang és a hallás. Hangforrások. A hang 

keletkezése. Hangsebesség, hangerősség, 

hangmagasság, hangszín. A hallás fizikai 
alapjai.  

Az ultrahang és szerepe az élővilágban.   

Hangerősség, decibel. Zajszennyezés. A 

hullámok jellemzői, hullámjelenségek 

(törés, visszaverődés).  

 

A hang keletkezésének vizsgálata, a hallás 

fizikai alapjainak megértése. A hang 

információhordozó szerepének elemzése az 

állatvilágból vett példák alapján. Néhány 

hangszer hangképzésének, működésének (a 

hang jellemzőinek változtatása) 

értelmezése. Gyakorlás. A hallott 

hangmagasság és a frekvencia 

összefüggésének értelmezése. Az ultrahang 

gyógyászatban és az élővilágban betöltött 

szerepének bemutatása konkrét példákon.  

A túlzott hangerősség egészségkárosító 

hatásának ismeretében a megfelelő 

magatartásra való törekvés.  

A fizika hullámfogalmának és a hullám szó 

köznapi jelentésének vizsgálata, 

megkülönböztetése konkrét példákon keresztül. 

A vízfelületen keltett hullámok, rugalmas 

közegben terjedő hullámok megfigyelése.     

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Hang, hangforrás, frekvencia, hangszín, terjedési sebesség, hangerősség, 

ultrahang, zajszennyezés, hullám, hullámtörés, visszaverődés.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Környezetünk és a fizika  

Órakeret 

6+1 óra  

Előzetes tudás  

Hullámmozgás, a hullámok jellemzői. Halmazállapotok,  halmazállapot-

változások. Csapadékfajták. Nyomás, légnyomás. A napenergia földi 

megjelenése.  

A tematikai egység 

fejlesztési céljai  

Az energiatakarékosság módszerei és fontosságuk megismerése, a 

fenntarthatóság iránti elkötelezettség erősítése.   

A környezet és fenntarthatóság szemszögéből az ember természeti 

folyamatokban játszott szerepének kritikus vizsgálata. Természeti 

értékek és károk, környezeti károk felismerése, egyéni és közösségi 

cselekvési lehetőségek felmérése az energiaátalakító folyamatok 

környezeti hatásainak elemzése, alternatív energiaátalakítási módok 

megismerése kapcsán. A környezet szépsége, az emberi kultúrák 

fenntarthatósága és a benne élők testi-lelki egészsége közti 

összefüggések megjelenítése konkrét példák alapján.  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek  Fejlesztési követelmények 
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Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:   

Természeti katasztrófák. Az ember 

természetkárosító tevékenysége.  

 

Ismeretek:   

A Föld. Belső szerkezete, földrengések, 

rengéshullámok.   

A légkör fizikai tulajdonságai.  

Természeti katasztrófák. Viharok, árvizek, 

földrengések, cunamik kiváltó okai. A 

kárenyhítés lehetőségei.  

A napenergia megjelenése a földi 

energiahordozókban.  

Víz-, szél-, nap- és fosszilis energiafajták, 

atomenergia.  

Energiatakarékosság a háztartásban  

(hőszigetelés, korszerű főzési, fűtési 

módszerek).  

A természetkárosítás fajtáinak fizikai háttere 

(erdőirtás, légszennyezés, fényszennyezés).  

 

Természeti katasztrófák  kiváltó 

okainak elemzése. Kárenyhítés 

lehetőségeinek megismerése.  

A megújuló energiaforrások háztartásokban 

történő felhasználási lehetőségeinek elemzése. 

Az atomenergia, mint az anyagszerkezetben 

rejlő jelentős energiaforrás tudatosítása. 

Energiatakarékossági lehetőségek vizsgálata a 

háztartásokban, iskolában, lakóhelyünkön.  

 

Rendszerezés, gyakorlás.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Földrengés, légkör, légnyomás, légköri és tengeri áramlat, cunami, 

napenergia, fosszilis energia, atomenergia, megújuló energia, 

energiatakarékosság.   

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Elektromos alapjelenségek, elektromos áram  

Órakeret 

7+1 óra  

Előzetes tudás  

Elektromosság. Az elektromos energia felhasználása, szerepe a 

mindennapi életben.  

A tematikai egység 

fejlesztési céljai  

Az elektromosság, mint környezetalakító tényező tulajdonságainak 

értése.  

 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek  Fejlesztési követelmények  
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Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:   

Miért életveszélyes az elektromos vezeték 

közelsége, megérintése? Az elektromos áram. 

Az atomszerkezet és az elektromosság 

kapcsolata.  

 

Ismeretek:   

Az anyag részecskéinek szerkezete. Atomi 

méretek.  

A testek elektromos állapota. Villámlás. Az 

elektromos áram. Áramerősség, áramerősség 

mértékegysége. Elektromos vezetők, 

szigetelők.  

Fogyasztók soros és párhuzamos kapcsolása.  

Az elektromos feszültség, a feszültség 

mértékegysége.  

Áramkörök. Elektromos ellenállás.  

A háztartások elektromos energia fogyasztása.  

Elektromos munka és teljesítmény.   

Az elektromos áram hatása az élő szervezetre.  

Veszélyek, érintésvédelmi ismeretek.  

Elektromos töltéssel rendelkező testek 

vizsgálata.   

Adott feszültség esetén a fogyasztó ellenállása 

és a rajta áthaladó áramerősség kapcsolatának 

vizsgálata, a rövidzárlat és a balesetveszély 

megismerése.  

Az elektromos áram élettani hatásának 

elemzése adatgyűjtés alapján. A feszültség 

nagysága és veszélyessége közötti kapcsolat 

megismerése. Az elektromos készülékek 

használata során fellépő kockázatok és 

veszélyek elemzése.   

 

Gyakorlás, ismétlés, rendszerezés.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Elektron, elektromos töltés, atom, molekula, elektromos áram, elektromos 

vezető, szigetelő, feszültség, teljesítmény, fogyasztás, érintésvédelem.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Elektromágneses indukció, váltakozó áram  

Órakeret 

6+1 óra  

Előzetes tudás  Elektromos áram, áramerősség, feszültség, energia, energiaforrások.  

A tematikai egység 

fejlesztési céljai  

Az energiatakarékosság módszerei és fontosságuk felismerése.  

Energiatípusok (kémiai-, nap-, elektromos-) egymásba alakítását jelentő 

folyamatok megismerése.  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek  Fejlesztési követelmények  
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Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:   

Hogyan keletkezik az áram?Az elektromos 

áram előállítása. Elektromos áram a 

háztartásokban.   

 

Ismeretek:   

Az anyag mágneses tulajdonsága.  

Mágnesezhető, nem mágnesezhető anyagok. 

Az elektromágneses indukció. Generátor, 

váltakozó áram. Elektromos motorok.   

Elektromos energia termelése.   

Erőművek. Atomenergia. 

Villamosenergiahálózat. A villamos energia 

szállításának problémái. Lakások elektromos 

hálózata. Az elektromos áram hatása az élő 

szervezetre. Veszélyek, érintésvédelmi 

ismeretek. Energiatakarékos eljárások, 

eszközök ismerete (energiatakarékos izzó, 

hőszivattyú).  

 

Permanens mágnes tulajdonságainak 

vizsgálata, gyakorlati alkalmazások, elemzése. 

A Föld mágnesességének vizsgálata, 

elemzése, az iránytű használata. Az 

elektromágnes gyakorlati alkalmazásainak 

elemzése.  

Elektromos motor modellezése.  

Erőművek csoportosítása, a környezetünkben 

található erőművek. Az atomenergia 

energiaellátásban betöltött szerepének 

áttekintése.  

Transzformátor vizsgálata, a villamos energia 

szállításában betöltött szerepének elemzése. A 

háztartásokban található elektromos 

fogyasztók adatainak értelmezése, 

csoportosításuk energiaigény szerint. A 

háztartásokban használt elektromos 

fogyasztók működési költségeinek 

meghatározása egyszerű számításokkal. Az 

energiatakarékosság lehetőségeinek 

vizsgálata. Gyakorlás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Permanens mágnes, elektromágnes, elektromágneses indukció, generátor, 

váltakozó áram, elektromos motor, erőmű, villamosenergia-hálózat, 

transzformátor, elektromos fogyasztó, érintésvédelem.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  A Naprendszer  

Órakeret 

6 +1óra  

Előzetes tudás  A fény tulajdonságai. Körmozgás jellemzői.  

A tematikai egység 

fejlesztési céljai  

A tudomány, technika, kultúra szemszögéből a tudományos 

gondolkodás műveleteinek megismerése. A tudományos és a nem 

tudományos elképzelések megkülönböztetése. A tudományos modellek 

változásának felismerése. A témához illeszkedő ismeretterjesztő 

források önálló keresése, értelmezése, az ismeretszerzés eredményeinek 

bemutatása, mások eredményeinek értelmezése.   

A felépítés és működés kapcsolata szerint a Naprendszer felépítésének, 

égitest-típusainak megismerése. A Hold fázisainak megértése.  

Távolságok és időbeli nagyságrendek összehasonlítása.  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek  Fejlesztési követelmények  Fen
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Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Helyünk a világmindenségben. A csillagok és 

a földi élet kapcsolata.  

 

Ismeretek: 

 

A Naprendszer legfontosabb objektumainak 

megismerése képek, adatok alapján. Bolygók, 

holdak mozgásának modellezése, vizsgálata.  

A holdfázisok értelmezése. Napfogyatkozás, 

holdfogyatkozás megfigyelése filmen, a  

 

A Naprendszer. A Naprendszer objektumai  

(bolygók, holdak, üstökösök, meteorok). 

Bolygók, holdak és a rajtuk uralkodó fizikai 

viszonyok.   

A Hold jellemzői, fázisai.   

Az idő mérése az égitestek mozgása alapján. 

Naptár. Árapály. Napfogyatkozás, 

holdfogyatkozás.  

Csillagképek, csillagászati távolságok, 

fényév. Tejútrendszer. Asztrológia és 

asztronómia. A földközéppontú és a 

napközéppontú világkép jellemzői. A Föld, a 

Naprendszer és a Világmindenség fejlődéséről 

alkotott elképzelések. 

természetben.  

A naptár és az időszámítás kialakulásának 

történeti áttekintése.  

Csillagászati távolságok és az ezt 

leíró egységek értelmezése, az 

Univerzum méretviszonyainak 

ismerete. A legfontosabb csillagképek  

felismerése. Az asztrológiai jóslás 

esetlegességének vizsgálata.   

 

Rendszerezés, gyakorlás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Nap, Naprendszer, csillag, bolygó, hold, meteor, holdfázis, 

napfogyatkozás, holdfogyatkozás, árapály, tejútrendszer, csillagkép, 

fényév, asztronómia, asztrológia.  
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A fejlesztés 

várt  

eredményei a8. 

évfolyam végén 

A tanuló ismerje a tanult fizikai mennyiségek (hosszúság, térfogat, tömeg, 

sűrűség, hőmérséklet, idő, nyomás, légnyomás, erő, súly, feszültség, 

áramerősség) fizikai jelét, mértékegységét, tudja használni a mérésükre 

alkalmazható mérőeszközöket, legyen képes a közismert mértékegységek 

közötti átváltásra.  

Ismerje a víz különböző halmazállapotait, a halmazállapot változásokhoz 

tartozó jelenségek szerepét a gyakorlati életben, időjárásban. Ismerje a 

hang és a fény jellemzőit, a hallás és látás fizikai hátterét. Ismerje fel a 

gyakorlati életben tapasztalható fény- és zajszennyezéseket. Ismerje az 

ultrahang gyakorlati jelentőségét. Legyenek ismeretei a fényképezőgép és 

a távcsövek működéséről, az űrkutatás eszközeiről.  

Ismerje a háztartásokban, a közlekedésben alkalmazott energiahordozókat, 

értse az energiatakarékosság szükségességét, a fenntartható fejlődés 

fogalmát.  

Legyen képes a közlekedésben, a hétköznapi életben előforduló egyszerű 

mozgások jellemzésére. Ismerje a sebességváltozás és az erő kapcsolatát, 

tudja fizikai ismereteit felhasználni a járművek sebességváltozásakor 

fellépő jelenségek magyarázatára.   

Ismerje a Naprendszer objektumait, legyenek ismeretei az Univerzum 

felépüléséről. Legyenek ismeretei az időjárási jelenségek, természeti 

katasztrófák fizikai hátteréről. Ismerje fel az ember környezetszennyező, 

természetkárosító tevékenységét.  

Az elektromos áramról tanult ismereteit tudja alkalmazni a háztartási 

elektromos készülékek használatakor, legyen tisztában az elektromos 

készülékek használata során fellépő kockázatokkal, veszélyekkel. IKT-

ismereteit tudja alkalmazni fizika témájú információgyűjtésben,  -

rendezésben, -megjelenítésben. Legyen képes mérési adatok táblázatos és 

grafikus ábrázolására. Ismerje, és önálló tanulásához tudja használni a 

tanórák során megismert online tananyagbázisokat, enciklopédiákat, 

elektronikus könyvtárakat.  

Tanult ismeretei alapján legyen képes a tananyaghoz tartozó kísérletek, 

hétköznapi jelenségek magyarázatára.  

Kémia  

 5-8.  évfolyam  

(Esti tagozat)  

 

 

A kémiai alapműveltség az anyagi világ megismerésének és megértésének egyik fontos 

eszköze. A kémia tanulása olyan folyamat, amely – tartalmain és tevékenységein keresztül – az 

alapismeretek elsajátításán, illetve az alapvető logikai összefüggések felismerésén túl arra 

motiválja a tanulókat, hogy tudásukat a napi életüket érintő kémiai problémák kritikus 

végiggondolására alkalmazzák, és igényt alakít ki arra, hogy azt a későbbiekben gyarapítsák.  

A kémiai alapműveltség birtokosaként a tanuló érzékennyé válik az anyagokkal 

kapcsolatos természettudományos problémákra, és ezek értelmezésében képes kémiai 

ismeretekkel kapcsolatos információk értelmezésére, érti a kémiai gondolkodásmód és a 

tudományos kutatások alapvető szemléletmódját. A kémia tanulása abban segít, hogy a tanuló 
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felnőttként életvezetésével, otthona és környezete állapotával kapcsolatban megalapozott 

döntéseket hozzon, tudatos fogyasztóvá, felelős és kritikus állampolgárrá váljon, aki tudása 

révén védett az áltudományos, gyakran manipulatív információkkal, illetve a téves vagy 

hiányos tájékoztatással szemben. A kémiai alapműveltség révén érthető és értékelhető, hogy a 

kémiával kapcsolatos területek (egyebek mellett a kémiai alapkutatások, a vegyipar, a 

gyógyszer-, élelmiszer- és kozmetikai ipar) művelése milyen perspektívát jelent globális és 

nemzeti szinten, az egyéni életminőség változása, illetve a személyes karrier szempontjából.  

Célunk és feladatunk, hogy a program végére a tanuló tudja, mivel foglalkozik a kémia 

tudománya, milyen kérdésekre, milyen módszerekkel keres válaszokat. Tanulmányai révén 

fogékonnyá válik arra, hogy egyes problémák kémiai vetületeivel foglalkozzon, kritikus 

szemlélettel közelít az ezekkel kapcsolatos információkra. Pozitív környezeti attitűdje révén 

aktívan gyakorolja közösségi szerepét, illetve állampolgári jogait abban, hogy kémiai tudását 

alkalmazva felelős döntéseket hozzon. Képes rendszerszemlélettel gondolkodni kémiai 

problémákról, igénye van az oksági kapcsolatok feltárására, megértésére. Saját élményei 

vannak az anyagok megismeréséről, alkalmazza az alapvető biztonsági előírásokat és 

szabályokat, képes szabatosan kifejezni tapasztalatait.  

Ezért ez a kerettanterv a tanulók számára releváns problémák, jelenségek, folyamatok 

megfigyeltetésén, feltárásán alapul, és csak az alapvető anyagismeret, fogalmak és jártasságok 

elsajátítása után kerül sor a tudományos rendszerezés megismerésére – ily módon alakítva ki a 

kémiával kapcsolatos természettudományos műveltséget. A tanterv tartalmi elemei gyakran 

összetettek, integrált szemléletűek, számos tantárgyközi kapcsolatot tárnak fel.   

A mennyiségi szemlélet kialakítása és fejlesztése a kémiai alapműveltség fontos eleme. 

Ezt elsősorban a mértékegységek és nagyságrendek értelmezésén és a gyakorlati élet 

szempontjából legjelentősebb problémák kapcsán alapozzuk meg. Ezzel lehetőséget teremtünk 

arra, hogy a kémiával elmélyültebben foglalkozó tanulók biztos alapokkal kezdjék a komolyabb 

számítások megoldását. Noha ebben az alapozó szakaszban összetett számítási feladatok 

gyakoroltatása nem célunk, hangsúlyozzuk a differenciálás szerepét a különböző mélységű 

(mennyiségi jellegű) problémák megoldásában. Ezzel elkerülhetjük, hogy az általános 

képzésben részt vevő tanulók felesleges és elkedvetlenítő kudarcélményeket szerezzenek, 

ugyanakkor az érdeklődő és tehetséges növendékek elé is megfelelő kihívásokat állítunk.  

A kémiaoktatás a fenntarthatóságra nevelés fontos eszköze. Általában is, de konkrét 

anyagokhoz kötötten is bemutatja a természeti erőforrások véges voltát, a felelős, takarékos, 

balesetmentes anyaghasználat és hulladékkezelés fontosságát. A tudománytörténeti példák arra 

világítanak rá, hogy egy-egy felfedezés hosszú, kitartó, következetes munka eredménye, és 

hogy egy-egy tudományos felismerés vagy technikai újítás az élet számos területén gyökeres 

változásokat, alkalmazásuk pedig közös felelősséget jelent.  

Javasoljuk, hogy a kémiatanárok minél változatosabb tevékenységformákat válasszanak 

a feldolgozott témákhoz. Az egyes tevékenységformák megfelelő alkalmazásához 

elengedhetetlen a diagnosztikus értékelés, amely számos formában alkalmazható. A fejlesztő 

értékelés során a tanulói csoportok egymást is megítélik (a pedagógus segítő támogatásával), 

illetve a tanulók önértékelésére is sor kerülhet. A folyamatorientált értékelés különösen 

vizsgálatok, csoportos tevékenységek esetén lényeges. A pedagógiai értékelés nemcsak 

érdemjegyekkel, hanem rövid írásbeli formában, verbálisan vagy csoporton belüli egyezményes 

jelekkel (akár játékosan) is történhet.  
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A kerettanterv a kémia tanulását egyetlen ívként jeleníti meg, mégsem teljesen lineáris 

szerkezetű. Ennek oka, hogy az érés-fejlődés révén a tanulók egyre inkább képesek 

absztrakcióra és egyre összetettebb modellekben gondolkodnak: ezért néhány alapvető 

jelenséget célszerű ismételten feldolgozni, finomítva és mélyítve az addig megszerzett tudást. 

Ugyanakkor erősen épít arra, hogy a tanulók egyetlen intézményben végzik kémiai 

tanulmányaikat, így a részleges lezárás igénye nélkül, szabadabban építkezhetünk a folyamat 

során.  

 

 

5–7. évfolyam  

 

A kémiaoktatás kezdetén a legfontosabb feladat, hogy a tanulók megtapasztalják, hogyan látja 

a kémia az anyagi világ jelenségeit, és felismerjék, milyen módon írhatók le és érthetők meg 

ezek. Ezért a kerettanterv első szakaszának célja a tanulók közvetlen környezetében 

megtalálható anyagok és jelenségek megismertetése és azoknak az alapvető ismereteknek az 

elsajátíttatása, amelyek az anyagi világot tudományos igénnyel is megmagyarázhatóvá teszik.  

Ebben a szakaszban az érzékszervi tapasztalatokra való tudatos odafigyelés, azok 

megfelelő kifejezésmódja mellett a tanulók jártasságot szereznek abban, hogy az őket 

körülvevő anyagokat és azok átalakulásait megfigyeljék, tapasztalataikat elemezzék és 

értelmezzék. A többi természettudományos tárggyal együtt a kémiaoktatásnak is célja, hogy 

felkeltse a tanulókban az anyagi tulajdonságokkal és az egyes folyamatokkal kapcsolatos 

kérdések felvetésének és a válaszok megtalálásának igényét.   

Ebben az életkorban a világról kialakított elképzeléseink sorozatos átalakulásokon 

mennek keresztül. A kémia tanítása során fontos cél, hogy az anyagokról szóló és az anyagi 

változásokra vonatkozó naiv magyarázatok egyre inkább közelítsenek a tudomány által 

elfogadottakhoz. További fontos cél, hogy a tanulók felismerjék a kémiai tudás 

alkalmazhatóságát, mind egyéni, mind közösségi szinten. A tudás alkalmazásához azonban az 

ismeretterjesztő irodalom megértését, a kritikai gondolkodást, a tudatos információkeresést is 

szükséges fejleszteni, beleértve az információhordozók megválasztását és a tudásépítő 

eszközök használatát is.  

A kémia tantárgy absztrakt jellege és szintjeinek (makro-, részecske- és szimbólumszint) 

összekapcsolása sokak számára nehezen leküzdhető akadályt jelent. Ezért a tantárgy által 

igényelt megfelelő tanulási módszereket úgy kell megismertetni, hogy a kémiaórák minél több 

lehetőséget kínáljanak a különböző egyéni és társas tanulási formák kipróbálására, 

elsajátítására, begyakorlására.  

A hetedik évfolyamon a kémiatanítás célja, hogy a tanulók anyagokkal kapcsolatos 

tapasztalatait tudatosítva és újraértelmezve, egyrészt láttassa a kémia mindennapi életünkben 

betöltött fontos szerepét, másrészt gyakoroltassa az anyagi tulajdonságok és a vizsgált 

jelenségek szabatos leírását, igényt alakítva ki azok tudományos magyarázatára, harmadrészt 

pedig megismertesse a tanulókkal az anyag felépítésének részecskemodelljét, és alkalmazza azt 

az anyagok és jelenségek értelmezésére. A tanulók megismerkednek a kémiában használt 

harmadik szinttel, a szimbólumokkal is a vegyjelek, képletek írása kapcsán. Kiemelt fejlesztési 

cél, hogy a tanulók megismerjék, gyakorolják és egyre tudatosabban alkalmazzák a tudományos 

megismerés, magyarázat és érvelés alapelveit, és megértsék, hogyan segíti mindez a hétköznapi 
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életben az egyszerűbb és összetettebb döntéseket. A modellek alkalmazásának, a 

modellalkotásnak a megalapozásában is fontos lépéseket tesznek.  

A nyolcadik évfolyamos kémia oktatása során az ismeretek bővítésén, a gyakorlati 

alkalmazások mind szélesebb spektrumának feltárásán túl törekedni kell az anyagok és 

jelenségek leírásában a két, az előzőekben már megismert szint (a részecskeszint és a 

makroszint) elkülönítésére, a szerkezet és tulajdonság összefüggéseinek mélyebb megértetésére 

és szimbólumszintű feldolgozására. Mindez előkészíti az ismeretek szakszerű, a kémia 

tudományában alkalmazott rendszerezését is, amelyre a felsőbb évfolyamokon kerül sor. A 

nyolcadik évfolyamon a kémiai problémákat nemcsak személyes, de közösségi szinten is 

értelmezzük.  

 

 

 Témakör  Óraszám  

 5. évfolyam   

1.  Állandóság és változás környezetünkben  9+1  

2.  Energia a vegyületekből  7+1  

3.  Kőzetek  6+1  

4.  Találkozások a kémiával  10+1  

 Összesen  36 

 

   6. évfolyam   

1.  Kémia a fürdőszobában    11 +1  

2.  Kémia a konyhában    11+1  

3.  Kémia a szobában    11+1  

 Összesen    36 

 

    7. évfolyam   

1.  Föld     8+1  

2.  Tűz     8+1  

3.  Levegő     8+1  

4.  Víz     8+1  

 Összesen     36 

 

 

5. évfolyam – TERMÉSZETISMERET/KÉMIA  

 

 Óraszám:KÉMIA:37 óra/év         1 óra/hét  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Állandóság és változás környezetünkben (Anyag és 

közeg)  

Órakeret 

9 +1 óra  

Előzetes tudás  

Anyagok érzékszerveinkkel észlelhető (megfigyelhető) és mérhető 

tulajdonságainak felismerése, mérése, természetes (arasz, láb, nap, év) 

és mesterséges mérőeszközök használata. Halmazállapotok és 

halmazállapot-változások megkülönböztetése.  

 

Tantárgyi 

fejlesztési célok  

A közvetlen környezet egyes anyagainak felismerése, megnevezése, 

bizonyos tulajdonságaik alapján történő csoportosítása, előre megadott 

halmazképzőfogalmak alapján.  

A kísérlet mint bizonyítási módszer alkalmazása anyagok 

tulajdonságainak meghatározásában, jelenségek felismertetésében.  

A mennyiségi tulajdonságok mérése.  

A talaj, a levegő és a víz tulajdonságai, szerepük megértése az élővilág 

és az ember életében.  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek  Fejlesztési követelmények  
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Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Milyen közös és milyen eltérő 

tulajdonságai vannak a bennünket 

körülvevő anyagoknak?  

Miért és mivel lehet a testek egyes 

tulajdonságait megmérni?  

Hogyan készíthetünk keverékeket, és 

hogyan lehet őket alkotórészeikre 

szétválasztani?  

Mi történik a cukorral, ha vízbe tesszük? 

Mi a hasonlóság és a különbség a fa égése 

és korhadása között?  

Mi kell az égéshez?  

Miért kell szellőztetni?  

Mi a teendő, ha valakinek meggyullad a 

ruhája?  

Miért nélkülözhetetlen a víz, a levegő és a 

talaj az élőlények számára?  

 

Ismeretek:  

Élő és élettelen anyag fogalma, minőségi 

tulajdonságai, mérhető jellemzői.  

 

Az anyagok különféle halmazállapotainak 

és halmazállapot-változásainak 

összefüggése a hőmérséklettel.  

 

Keverékek és azok szétválasztása.  

 

Gyors és lassú égés, a tűzoltás alapjai.  

 

A víz: tulajdonságai, megjelenési formái, 

jelentősége a természetben.  

 

A talaj kialakulása, szerkezete. A talaj 

szennyeződése és pusztulása. A talaj 

védelme.  

A környezetben előforduló élő és élettelen 

anyagok felismerése, csoportosítása megadott 

szempontok alapján, szempontok keresése.  

 

Mérési eljárások, mérőeszközök használata.  

 

Hőmérséklet, hosszúság, időtartam mérésének 

önálló elvégzése megadott szempontok alapján. 

A mért adatok rögzítése, értelmezése.  

 

Olvadás, fagyás, párolgás, forrás, lecsapódás a 

természetben, a háztartásban, az iparban. 

Hétköznapi és kísérleti tapasztalatok 

összehasonlítása, a közös vonások kiemelése.  

Olvadás és oldódás közötti különbség 

felismerése.  

 

Keverékek és oldatok készítése, a kapott új 

anyag megfigyelése, megnevezése.  

Keverékek és oldatok szétválasztása többféle 

módon.  

A tűzveszélyes anyagokkal való bánásmód, 

teendők tűz esetén.  

 

A vízfagyáskor történő térfogat-növekedésének 

bizonyítása, következményei a környezetben (pl. 

kőzetek aprózódása, vízvezetékek szétfagyása).  

 

A talaj fizikai tulajdonságainak vizsgálata. A 

talaj tápanyagtartalma és a növénytermesztés 

összefüggései.  

A talajszennyeződés okai és következményei.  A 

talajpusztulás okainak és következményeinek a 

feltárása. Személyes cselekvés gyakorlatának és 

lehetőségeinek megfogalmazása.  

 

A levegő egyes tulajdonságainak kísérletekkel 

való igazolása (összenyomható, a benne található  

A talaj fő alkotóelemei (levegő, víz, 

humusz).   

 

A levegő összetétele.  

egyik összetevő, az oxigén táplálja az égést, van 

tömege).   

 

Rendszerezés, gyakorlás.  

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Anyag, élő-élettelen, halmazállapotok, a víz és hőmérséklet-változáskor 

kialakuló halmazállapotai, keverék, a levegő alkotórészei, légnyomás, talaj, 

kőzettörmelék, humusz, talajnedvesség.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Energia a vegyületekből  

Órakeret7 

+1 óra  

Előzetes tudás Energiaforrások, energiafajták. 

Tantárgyi 

fejlesztési célok 

A kölcsönhatásokat kísérő energiaváltozások során az 

energiamegmaradás elvének megtapasztalása, elfogadása.  

Környezettudatos, energiatakarékos szemléletmód megalapozása a 

fenntarthatóság érdekében.  

A természettudományos tantárgyakban megszerzett ismeretek 

felismerése, alkalmazása a hétköznapi életben végbemenő változások 

során.  

Problémák, 

jelenségek,  

gyakorlati 

alkalmazások, 

ismeretek  Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

Hogyan ismerte meg és hogyan gyújtott tüzet 

az ősember?  

Miért van szükségük az élőlényeknek 

energiára?   

Hogyan jutnak energiához az élőlények? 

Miért fontos az energiával takarékoskodni?  

 

Ismeretek:  

Energiahordozók (tápanyagok, kőszén, 

kőolaj, földgáz) jellemzői, felhasználása. Az 

élő szervezetek energiája: napfény és 

vegyületek.  

Az energiahordozók csoportosítása 

különböző szempontok alapján. A 

mindennapi életből hozott példákon 

keresztül az energiafajták csoportosítása, az 

egymásba átalakuló folyamatok értelmezése 

az energia-megmaradás szempontjából.  

 

Az ember táplálkozása, mozgási szokásai és 

testsúlya közötti kapcsolat felismerése.  

 

Rendszerezés. 

 Hőmérséklet, energia, energiaforrás, energiahordozó, energiagazdálkodás, 

energiatakarékosság.  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Ásvány, kőzet 

Órakeret6 

+ 1óra  

Előzetes tudás 

Homok, lösz, barnaszén, feketekőszén, kőolaj, földgáz, 

környezetszennyezés, talajpusztulás.   

Tantárgyi 

fejlesztési célok 

A természeti erőforrások – éghajlat, talaj, ásványkincsek – 

jelentőségének tudatosítása. A természeti erőforrások és a 

társadalmigazdasági folyamatok összefüggéseinek bizonyítása, 

következtetések levonása. A logikai térképolvasás megalapozása.  

Az emberi tevékenység által okozott károk és a megelőzés 

lehetőségeinek megismerése, a személyes felelősség tudatosítása.  

 

 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

Mik a kőzetek, honnan erednek?  

Mire használják a bazaltot és a mészkövet?   

 

Ismeretek:  

Kőzetek vizsgálata. Az andezit, bazalt, 

mészkő, homok, lösz, barnakőszén, 

feketekőszén jellegzetes tulajdonságai, 

felhasználásuk.  

Aprózódás és mállás közti különbségek 

azonosítása.  

 

Néhány jellegzetes hazai kőzet felismerése, 

összehasonlítása, csoportosítása.  

 

Kőzetek tulajdonságai és a felhasználásuk 

közötti összefüggések felismerése.  

Az emberi tevékenység kárt okozó hatásainak 

bizonyítása konkrét példákon keresztül.  
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Ásványkincsek és az ipar összefüggéseinek 

felismerése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kőzet, ásvány, kristály, andezit, bazalt, mészkő, belső erő, külső erő, 

bauxit, lignit.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Találkozások a kémiával – a részecskemodell  

Órakeret 

10 +1 óra  

Előzetes tudás  Halmazállapotok, halmazállapot-változás.  

Tantárgyi 

fejlesztési célok  

A tudomány, technika, kultúra összefüggésében a kémia tantárgy 

elhelyezése, az önálló kísérletezés és biztonságos munkavégzés 

megalapozása, a kémia vizsgálati módjának megismerése, a tudományos 

megismerés alapjai és néhány módszerének megtapasztalása, a 

kezdeményezőkészség és a szaknyelvi kifejezőkészség fejlesztése.  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek  Fejlesztési követelmények  
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Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

Mit árul el a tapasztalat? Hogyan írhatók le 

egyértelműen a környezetünkben megfigyelt 

jelenségek? Mit jelent a kísérlet?  

 

Ismeretek:  

A változások típusainak megfigyelése, a 

megfigyelés, a leírás és a jelenség kapcsolata. 

Egyszerű tanulói kísérletek és vizsgálatok 

elvégzésén keresztül alapvető biztonsági 

szabályok betartása, az érzékszervi 

tapasztalatok megfogalmazása, a kísérlet 

leírásának elvei, a kémiai (tudományos) leírás 

jellemzői.  

Egyszerű kémiai kísérletek elvégzése 

leírások alapján,  

érzékszervi tapasztalatok (színek, 

fényjelenségek, hangok, szagok, 

hőmérséklet) szabatos megfogalmazása, a 

tapasztalt folyamatok megjelenítése 

különböző módokon: mozgással, zenével, 

verbálisan és vizuálisan (például rajzban). 

Adott egyszerű jelenség (például olvadás) 

művészi, gyermeki, köznapi és tudományos 

leírásának összehasonlítása.  

Ismert makroszintű folyamatok (például 

halmazállapot-változás) felismerése. Annak 

felismerése, hogy az érzékszervi tapasztalat 

még nem maga a következtetés és fordítva.  

Önálló feljegyzés készítése megfigyelt 

jelenségről.  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

Hogyan írhatók le a házban és a ház körül 

található anyagok fizikai tulajdonságai? Hogyan 

csoportosíthatók ezek az anyagok?  

 

Ismeretek:  

Az anyagok csoportosítása fizikai 

tulajdonságaik, halmazállapotuk alapján.  

Fázis fogalma, homogén és heterogén rendszer.  

A környezetben lévő anyagok tudatos 

megfigyelése, csoportosítása többféle 

szempontrendszer alapján. Konkrét 

hétköznapi vagy természetben előforduló 

anyagok csoportokba sorolása.  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

Miből állnak az anyagok? Hogyan írhatók le az 

anyagok kisebb egységei, építőkövei?   

 

Ismeretek:  

Az anyag szerkezetére vonatkozó egyéni 

modellek alkotása. A folytonos természetű 

anyagfelfogás lebontása és a 

részecskeszemléletű anyagfelfogás 

kialakításának megkezdése, a 

részecskefogalom értelmezése, saját  
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A négy ősprincípium.    

Anyagi részecske. Az atom, mint az anyagok 

felépítő eleme.  

 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

Miért érezzük a sütemény illatát a pékség előtt? 

Miért veszi fel a váza alakját a víz? Miért hajlik 

az acél? Halmazállapot-változások a 

környezetünkben.  

 

Ismeretek:  

A szilárd, folyékony és gáz halmazállapotok és 

tulajdonságaik vizsgálata köznapi anyagokon 

és problémákon.   

modellek alkotásán keresztül.  

 

A részecskék közötti kölcsönhatások 

minőségének és a belőlük felépülő 

anyagok makroszkópos tulajdonságainak 

összefüggése, ennek értelmezése,  a 

részecskemodellek alkalmazása 

halmazállapotok és tulajdonságok 

magyarázatára.  

Összefüggés megfogalmazása az anyagok 

tulajdonságai és a gyakorlati felhasználásuk 

között.   

Vizsgálatok csoportos elvégzése különböző 

halmazállapotú anyagok tulajdonságainak 

(szín, összenyomhatóság, hővezető 

képesség, keménység, rugalmasság, sűrűség) 

megállapítására.  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

Miből keletkeznek a felhők? Hogyan 

magyarázhatjuk a vízkörforgás lépéseit 

kémikus szemmel? Hová lesz a pocsolya? 

Miért mondják, hogy eltűnik, mint a kámfor?   

 

Ismeretek:  

A víz halmazállapot-változásainak 

megfigyelése csoportos vizsgálatokon 

keresztül.   

A halmazállapot-változások részecskeszintű 

magyarázata a víz körforgásának egyes 

lépésein keresztül.  

 

A szublimáció – kísérletek kámforral, jóddal.  

A folyamatokat kísérő változások 

megfigyelése, a tapasztalatok nyelvileg 

helyes megfogalmazása, az adatok 

áttekinthető rögzítése.  

A részecskemodellek alkalmazása 

halmazállapot-változásokra.  

A vízkörforgalom legfontosabb lépéseinek 

értelmezése a halmazállapot-változások 

részecskeszintű magyarázatának 

segítségével. Kémiai modellek alkalmazása: 

a halmazállapot-változás modellezése a 

részecskék mozgáslehetőségének 

megváltozásával (fagyás, kristályosodás 

olvadékból, olvadás, párolgás, forrás, 

lecsapódás); a folyékony és a szilárd 

halmazállapotú víz közötti különbség 

bemutatása, illetve a jég és a víz 

térfogatának összehasonlítása modellek 

segítségével. Rendszerezés, gyakorlás. 

 

Más anyagok halmazállapot-változásai, a 

változások leírása makro- és 

részecskeszinten.  

A hőmérséklet-változás és a 

halmazállapotváltozások összekapcsolása.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Részecskemodell, fizikai tulajdonságok, fizikai változások.  
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6. évfolyam  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Kémia a fürdőszobában: oldódás, folyadékok  

Órakeret 

11 + 1 óra  

Előzetes tudás  Részecskeszintű modellek alkalmazása.  

Tantárgyi 

fejlesztési célok  

Az állandóság és változás, illetve a rendszerek megismerésében a 

fizikai és kémiai változások megkülönböztetése, az oldódás és diffúzió 

értelmezése; absztrakt gondolkodás fejlesztése, a környezettudatosság 

és a környezeti problémák iránti érzékenység erősítése.  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

Hogyan távolítható el a piszok és a 

szennyeződés a mosás, tisztítás, tisztálkodás 

során?  

 

Ismeretek:  

Az oldódás folyamata, az oldószer és az 

oldott anyag, a „hasonló a hasonlóban” elv, 

a telített és telítetlen oldat fogalma, az 

oldódás hőmérsékletfüggése.  

Az oldódás vizsgálata, megfigyelése és 

magyarázata a részecskemodell segítségével. 

Makro- és részecskeszintű leírás a „hasonló a 

hasonlóban” elvvel kapcsolatos vizsgálatokról. 

Az oldódás hőmérsékletfüggésének vizsgálata, 

az adatok rögzítése és ábrázolása.  

A „jól oldódik”kifejezés eltérő értelmezései, az 

oldódás mértékének és sebességének 

különbözősége.  
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Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

A szennyvíz tisztítása, a WC és a szagok, a 

szennyvízkezelés és az ivóvízzel való 

takarékosság kérdései.  

 

Ismeretek:  

A diffúzió jelensége (a légfrissítők vagy 

szagtalanítók példáján).  

 

A szennyvíztisztítás elvei, a 

szennyvíztisztító működése.  

 

Keverékek szétválasztása, szűrés, ülepítés, 

desztillálás.  

 

A víztisztaság, a vízszennyezés és a 

víztakarékosság.  

Hígítás.  

A diffúzió magyarázata a részecskemodell 

alkalmazásával, példák keresése a diffúzió 

előfordulására.  

 

A helyi (települési) szennyvízkezelés 

megismerése. Az egyéni és közösségi 

felelősség kérdése.  

 

A folyamatok részecskeszintű magyarázata, 

feljegyzések készítése vizsgálatokról.  

 

Adatok gyűjtése a Föld vízkészletére és 

megoszlására vonatkozóan, ezek táblázatos és 

grafikus megjelenítése. Táblázatos és grafikus 

adatok leolvasása, elemzése. Ismerkedés a 

nagyságrendekkel: az egyéni, családi 

vízfogyasztás összehasonlítása közösségi, 

globális adatokkal, a nagyságrendi 

különbségek. A vízszennyezés példáján a 

hígítás és a nagyságrendek értelmezése. Az 

egyéni felelősség felismerése.  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

Kristályképződés és csapadékképződés 

összehasonlítása. Mitől képződik vízkő? 

Hogyan hat a vízkőoldó?   

 

Ismeretek:  

Modellkísérlet. Fizikai és kémiai változások 

összehasonlítása.  

Az oldatból kiváló (kikristályosodó) oldott 

anyag részecskék, és a különböző 

részecskék találkozásával és átalakulásával 

keletkező, rosszul oldódó új részecske, a 

csapadék keletkezése eltérő folyamatok. A 

csapadék, a reakció fogalma, a 

vízkőképződés és a vízkőoldás folyamata, 

a biztonsági jelek megismerése.  

Szóegyenletek alkalmazása.  

Csapadékképződési folyamat vizsgálata és 

értelmezése részecskeszinten, illetve az 

oldhatóság fogalmával.  

A kémiai és a fizikai változás különbözősége.  

A modellkísérlet és a valós példa 

összekapcsolása.  

A vízkőképződés magyarázata részecskemodell 

segítségével.  

A változás leírása szóegyenlet segítségével. A 

vízkőoldó példáján a termékismertető és a 

biztonsági jelek értelmezése.  

 

 

Rendszerezés, ismétlés, gyakorlás.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Fizikai és kémiai változások, oldódás, diffúzió, elválasztás, csapadék.  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Kémia a konyhában – fizikai és kémiai változások  

Órakeret 

11+1 óra  

Előzetes tudás  Oldatok, fizikai és kémiai változások.  

Tantárgyi 

fejlesztési célok  

Az állandóság és a változás leírásában a szimbólumszint bevezetése, az 

anyag, energia, információ szempontjából a kémiai részecskefogalom 

és a szimbólumszint alkalmazása, a savas és lúgos tulajdonságok 

egyszerű értelmezése; az egészségtudatos magatartás erősítése.  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

Milyen folyamatokat végzünk a 

konyhában? Miért kell főzés előtt a 

hozzávalókat meghámozni, felaprítani? 

Miért kell az ételeket melegíteni és hűteni?  

 

Ismeretek:  

Az aprítás, oldás, melegítés és hűtés 

szerepe egyszerű konyhai eljárásokban.  

 

Sózás, cukrozás, tartósítás és befőzés.  

Mennyiségek. Hígítás és töményítés.  

Kristályosodás. Az ozmózis jelensége.  

A felületnövelési technikák összekapcsolása a 

részecskemodellel és a folyamatok sebességével. 

A sebesség értelmezése az időegység alatt 

átalakuló részecskék számával.  

 

 

Az ozmózis jelenségének vizsgálatán keresztül a 

folyamat részecskeszintű magyarázata. 

Egyszerű számítások a közvetlen 

környezetünkben előforduló oldatok 

tömegszázalékos és térfogat-százalékos 

összetételével.  

Problémák, jelenségek, gyakorlati  A szimbólumszint alkalmazása a vízmolekula  

 

alkalmazások:  

Hány részecske található egy csepp 

vízben? Milyen részecskékből áll a víz?  

 

Ismeretek:  

A vízmolekula példáján az atom, molekula, 

elem, kémiai kötés fogalma.  A 
szimbólumképzés tudományos  

megismerésben betöltött szerepe. Vegyjel, 

képlet, összegképlet.   

 

Első találkozás a periódusos rendszerrel. A 
mol fogalma.  

A moláris tömeg és a tömeg kapcsolata. 

példáján.  

A vízmolekula modellezése. A 

molekula és az atom méretének 

összehasonlítása arányokon 

keresztül.   

Összegképlet írása.  

Az elemek száma és a kapcsolódási variációk 

száma közötti összefüggés vizsgálata modellek 

használatával.  

 

Atomtömeg és moláris atomtömeg, 

molekulatömeg és moláris tömeg leolvasása a 

periódusos rendszerből.  

Egyszerű számítások az anyagmennyiség és a 

tömeg kapcsolatával. Rendszerezés, gyakorlás. 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

Hogyan csoportosíthatók a konyhai 

anyagok? Mi a különbség a csapvíz és az 

ásványvíz között? Milyen információk 

találhatók az ásványvizes üvegek 

címkéjén? Miért gyógyít a gyógyvíz?  

 

Ismeretek: Egyszerű és összetett 

anyagok fogalma.  A desztillált víz, 

csapvíz, tengervíz, ásványvíz, 

gyógyvíz különbözősége.  

 

Savas és lúgos anyagok, indikátor, 

kémhatás.   

 

Anyagok csoportosítása további szempontok 

alapján.  

Egyszerű számítások az ásványvizek, illetve a 

gyógyvizek összetételével kapcsolatosan. 

Vegyjelek és képletek azonosítása.  

 

Savak és lúgok vizsgálata, az indikátor és a 

pHskála alkalmazása.  

A köznapi és tudományos szóhasználat eltérése.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Kémiai részecske, anyagmennyiség.  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Kémia a szobában  

Órakeret 

11+1 óra  

Előzetes tudás  Kémiai változás, vegyjel, képlet.  

Tantárgyi 

fejlesztési célok  

Az anyag, energia, információ összefüggésében az anyag és energia 

kapcsolatának első értelmezése, a kémiai reakciók megfigyelése és 

értelmezése három szinten (makro, részecske, szimbólum); környezet és 

fenntarthatóság kérdései az energiahasználatban; környezettudatos 

magatartás erősítése.  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

Mi történik az égés, a fűtés során? Mi 

szolgáltat meleget? Mitől függ, hogy 

mennyire melegszik fel a szoba a fűtés során?  

Az égés, példáján a kémiai reakció résztvevő 

anyagai, feltételei.  

Az égés során keletkező égéstermékek közül a 

színtelen gázok tömegének, és annak 

vizsgálata, hogy nyílt rendszerek esetén ezek  
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Ismeretek:  

Az égés vizsgálata. A gyertya égése során 

bekövetkező tömeg- és energiaváltozás 

összefüggései és különbségei. A kémiai 

folyamatokat kísérő energiaváltozás 

értelmezése a hőmérséklet-változás 

segítségével.  

 

A tűzoltás módjai, ezek magyarázata. Az 

égéssel, nyílt láng használatával kapcsolatos 

legfontosabb biztonsági előírások és 

szabályok.  

 

Az égés mint oxigénnel való reakció. 

Tudománytörténeti magyarázatok az égésről 

(Stahl, Lavoisier).  

 

A szén-dioxid, a szén-monoxid és 

tulajdonságaik. Az erjedés és az égés közti 

hasonlóság. A mérgezések elkerülése. A 

szén-dioxid képződése szén és oxigén 

reakciójával, a kémiai egyenlet alkalmazása.  

eltávozhatnak a reakciótérből.  

 

Tűzesetek leírásának kémiai szempontú 

vizsgálata.  

 

Az oxigén felfedezésének példáján keresztül a 

tudományos megismerés folyamatába való 

betekintés, tapasztalatok és az elmélet 

összefüggése.  

 

A szén-dioxid és szén-monoxid vizsgálata, a 

tapasztalatok rögzítése mindhárom szinten. 

Szóegyenletek alkalmazása, kémiai egyenlet 

írása egyszerű példákon.  

Egyszerű sztöchiometriai számítások az égés 

példáján.  

 

Gyakorlás, rendszerezés.  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

Miért fontos a szellőztetés? Miből áll a 

levegő? Miért nem szellőzik ki a szén-dioxid a 

pincéből?  

 

Ismeretek:  

A levegő összetétele. Oxigéngáz, nitrogéngáz.  

A nitrogén oxigéntől való eltérő viselkedése. 

Elemmolekula fogalma. Nemesgázok.  

 

A szén-dioxid mennyiségének változása a 

levegőben, a nagyságrendek értelmezése. A 

szén-dioxid kibocsátás alapvető kémiai 

háttere, veszélyei. A növények és az állatok 

eltérő igénye a szén-dioxidra.  

Szén-dioxid-kibocsátás környezetünkben: 

szén-dioxid-források.  

Az elemek elnevezése.   

A kémiai kötések erősségének és a molekula 

reakciókészségének összefüggése.  

A kémiai reakciók értelmezése a részecskék 

ütközésével és a kötések átalakulásával 

részecskeszinten.  

 

A létfontosságú és mérgező anyagok 

értelmezése a szén-dioxid példáján, a 

mennyiségi viszonyok jelentősége.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Kémiai egyenlet, égés, oxidáció.  
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7. évfolyam  

 

Tematikai egység/  A föld – szilárd anyagok  Órakeret  

 

Fejlesztési cél  
 

8+1óra  

Előzetes tudás  Vegyjel, atom, elem, anyagok csoportosítása.  

Tantárgyi 

fejlesztési célok  

Az anyag, energia, információ szempontjából az anyagszerkezet és a 

periódusos rendszer kapcsolatának felismerése; a tudomány, technika, 

kultúra szempontjából az anyag szerkezetéről való gondolkodás; a 

környezet és fenntarthatóság szempontjából az élettelen természeti 

értékek iránti érzékenyítés, a természeti kincsek esztétikumának 

felismerése.  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

Miből állnak az ásványok? Mi a hasonlóság 

és a különbség az ásvány, a drágakő, illetve a 

kőzet és az érc között?  

 

Ismeretek:  

Az ásványok csoportosítása, egyes ásványok 

tulajdonságai.  

Az egyes ásványok kémiai összetétele. Az 

összegképlet.  

Fontosabb ércásványok. Az összetétel és az 

összegképlet különbözősége.  

 

Fontosabb ásványok megismerése. Az elem és 

a vegyjel fogalmának rögzítése, a képletek 

értelmezése. Az összetétel és az összegképlet 

közötti kapcsolat, illetve a két fogalom 

különbözőségének felismerése. Az ásványok 

társítása a periódusos rendszer egy-egy 

eleméhez. Egyszerű számítások vegyületek 

tömegszázalékos összetételével kapcsolatban.  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

Miért különböznek az egyes ásványok és más 

szilárd anyagok tulajdonságai?  

 

Ismeretek:  

Az amorf és kristályos anyag fogalma. Az 

üveg, mint nem molekuláris amorf anyag. Az 

üveghuta működése, anyagszerkezeti 

magyarázattal. 

Modellek alkalmazása rácstípusok 

megjelenítésére.   

 

Egyes ásványok kristályrács-modelljének 

vizsgálata.  

Az üveg modelljének vizsgálata.  
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Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

Miért jelent gazdasági előnyt, ha egy területen 

fémérc-lelőhelyek vannak?  

 

Ismeretek:  

Fémek ércásványai, ércei. Az érc fogalma, 

kapcsolata az ásvány (vegyület) és a keverék 

fogalmával. Ércek csoportosítása. A fémek 

előállítása redukcióval, példák. Elsődleges és 

másodlagos nyersanyag, termék értelmezése a 

folyamatban. Egyes ércek (oxidos, szulfidos) 

felhasználásához köthető környezeti hatások.  

 

A redoxi-reakciók értelmezése az 

elektronátmenettel az elektronszerkezet 

alapján.  A kémiai egyenlet felírása egyes 

fémek előállításának példáin.   

 

Annak megértése, hogy a fémek előállításának 

folyamatában a nyersanyag típusának 

(terméselem, oxidos, szulfidos érc) döntő 

szerepe van.  

 

Rendszerezés.  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

Miért értékes az arany? Hogyan készülnek az 

ékszerekhez használt fémek? Lehet-e „aranyat 

csinálni”? Miért használnak nemesfémeket a 

gyógyászatban?  

 

Ismeretek:  

A nemesfémek előfordulása, tulajdonságai és 

előállítása. A királyvíz, a választóvíz és a 

karát. Az alkimisták és az „aranycsinálás”. Az 

arany előállítása és a környezetszennyezés.  

 

Az aranytárgyak vizsgálatának értelmezése. 

Annak értelmezése, miért nem redukciós 

eljárással készül az arany.  

 

Esettanulmányok révén megismert, konkrét 

folyamaton keresztül kémiai ismeretek 

alkalmazása. Gyűjtőmunka végzése a 

nemesfémek kozmetikai és gyógyászati 

alkalmazásáról, ezek kémiai szempontú 

értelmezése.  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

A fémek mint nyom- és mikroelemek.   

 

A klorofill és hemoglobin példáján keresztül 

ezek jelentőségének bemutatása.   

Az elemek mennyiségi előfordulásainak, az 

egyes nagyságrendi viszonyoknak az 

értelmezése.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Elemi részecskék, redoxi-folyamatok, fémek, ércek.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Tűz – égés, reakciósebesség  

Órakeret 

8 + 1óra  

Előzetes tudás  Kémiai egyenlet, képlet, vegyjel, részecskék.  Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 

Tantárgyi 

fejlesztési célok  

Az állandóság és változás szempontjából kémiai reakciók értelmezése, 

megfordítható és egyirányú folyamatok, egyensúly; az anyag, energia, 

információ szempontjából az energiaviszonyok értelmezése és a 

szimbólumszint alkalmazása; a tudomány, technika, kultúra területén 

áramlásdiagram és technológiai folyamat értelmezése; az ember 

megismerése és egészsége területén az egészségtudatos magatartás 

erősítése; a környezet és fenntarthatóság szempontjából az 

energiahatékonyság jelentősége.  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

Mitől függ, hogy két anyag reagál-e 

egymással? Miért robban fel egy elegy 

akkor, ha „recept” szerint, de nagyobb 

mennyiségeket keverünk be? Miért lassabb, 

ha ugyanazok az anyagok szilárd fázisban 

reagálnak?  

 

Ismeretek:  

 

Kísérletek alapján, a szilárd és folyadék 

halmazállapotú anyagok reakciói között a 

sebesség eltérésének magyarázata 

részecskemodellel. A kémiai reakciók ütközési 

elmélete és a kémiai reakciók feltételei.  Kémiai 

egyenletek felírása és értelmezése.  

 

A reakciósebesség mérése tetszőleges kémiai 

reakción.  

Szilárd és folyadékfázisú csapadékképzési 

reakciók összehasonlítása.  

A kémiai reakciók ütközési elmélete, a 

reakcióegyenlet felírása.   

 

A reakciósebesség fogalma, 

koncentrációfüggése.  

A változók értelmezése, összefüggés 

megállapítása.  

Az eredmények megfogalmazása tudományos 

közleményként. A kémiai reakciókkal 

kapcsolatban a mennyiségi leírások pontos 

betartása.  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

Miért csalóka a mészégetést égetésnek 

nevezni? Mi ég a mészégetés folyamatában? 

Mihez kell az égetett mész?  

 

Ismeretek:  

A mészégetés, mészoltás és a habarcs 

megkötésének kémiai háttere. A mészégető 

boksa.   

 

Az endo- és exoterm reakciók vizsgálata, 

energiadiagramja, Hess-tétel.   

 

Aktiválási energia. A katalizátor és inhibítor. 

Kémiai reakciók több úton is 

végbemehetnek.  

 

Diagram készítése a mészégetés, mészoltás és 

habarcs megkötésének folyamatáról. A 

folyamatok egyenleteinek értelmezése. Annak 

indoklása, miért félrevezető a mészégetés 

kifejezés. A mészégető boksa rajza alapján az 

égést és a hőbomlást szenvedő anyagok 

azonosítása.  

 

Áramlásdiagramon egy energialánc 

ábrázolása a kémiai energiától a kimeneti 

energiáig. Az endo- és exoterm reakció 

energiadiagramjának eltérése, energiadiagram 

készítése.  Alkalmazás a vizsgált példára. A 

Hess-tétel alkalmazása a mészégetés és 

mészoltás példájára.  

 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 

Az aktivált állapot modellezése. Az aktiválási 

energia változásának jelentősége.  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

Mit jelent az élelmiszereken jelzett 

„kalóriatartalom”? Hogyan függ össze az 

adott „kalóriatartalmú” ételek fogyasztása az 

egészséges testsúly elérésével, illetve 

megtartásával? Kísérletek katalizátorral, 

enzimekkel.  

 

Ismeretek:  

Az energiamérleg értelmezése. Az égéshő 

fogalma. Az élelmiszerek 

energiatartalmának meghatározása (elvi 

szinten).  

 

Az energiafelvétel és -leadás kapcsolata a 

hízással, illetve fogyással.  

A Hess-tétel alkalmazásának elve élelmiszerek 

energiatartalmának meghatározására. Az 

élelmiszerek energiatartalmáról tájékoztató 

feliratok értelmezése. Gyakorlás. 

 

A szervezetünkben zajló egyes folyamatok 

sebességének eltérése az élettelen környezetben 

tapasztalt reakciósebességtől. A szervezetben 

lejátszódó katalitikus folyamatok egyes 

jellemzőinek értelmezése grafikonok vagy 

táblázatok alapján.  

 

Étrendek értelmezése az élelmiszerek 

energiatartalma alapján.   

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Termokémia, reakciósebesség, katalizátor, energiahatékonyság.  

 

 

Tematikai egység/  Levegő – gázok  Órakeret  

 

Fejlesztési cél  
 

8+1 óra  

Előzetes tudás  Halmazállapotok, elektronszerkezet.  
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Tantárgyi 

fejlesztési célok  

Az anyag, energia, információ kapcsán a gázok tulajdonságai, az 

állandóság és változás szempontjából az oxidáció fogalmának 

értelmezése elektronátadással, a környezet és fenntarthatóság, valamint 

az ember megismerése és egészsége szempontjából a levegő összetétele 

és a levegőszennyezés.  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

Mi található a levegőben? Miben különbözik 

a szennyezett és a tiszta levegő?  

 

Ismeretek:  

A légnemű anyagok csoportosítása: gáz, 

gázkeverék, füst, köd, ülepedő és szálló por.  

 

Gázfejlesztés. Modellalkotás segítségével a 

gázok tulajdonságainak értelmezése, 

állapotjelzők, állapotfüggvények, a relatív 

sűrűség fogalma.  

 

Mennyiségi viszonyok: Avogadro törvénye, 

a térfogatszázalék, relatív sűrűség.  

A levegő mint homogén gázkeverék és 

heterogén rendszer értelmezése. A füst és köd 

értelmezése kvázi-heterogén rendszerként. A 

szilárd szemcsék méretének elhelyezése 

méretskálán a szálló por, füst és ülepedő por 

példáján.  

 

A modell alapján következtetések levonása a 

gázok tulajdonságaival kapcsolatban. Párhuzam 

keresése a modellezés tapasztalatai és az 

érzékszervi megfigyelések között.  

 

Egyszerű számítások a térfogatszázalék és a 

moláris térfogat alkalmazásával.  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

Miért használható a nitrogén 

védőgázként? Mitől nemes a nemesgáz? 

Mi okozza a keszonbetegséget? Ismeretek:  

A nemesgázok és a nitrogénmolekula 

stabilitásának következményei, ezeknek a 

gázoknak a fizikai tulajdonságai, 

felhasználásuk. A keszonbetegség. 

Vizsgálatok: ammónia, nitrogén-dioxid – 

ezek fizikai tulajdonságai, élettani hatása, 

felhasználása.  

 

 

Az egyes gázok felhasználásának, 

alkalmazásának, élettani hatásának 

magyarázata. 
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Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

Hogyan segíti az oxigén az égést? Létezhete 

élet oxigénszegény környezetben? Miért 

nem égünk el a levegőben? Hogyan 

változnak az anyagok a levegőn való állás 

következtében?  

 

Ismeretek:  

 

A leggyakoribb korrózióvédelmi eljárások és 

fémtisztító praktikák kémiai háttere.  

Az oxigén tulajdonságai és a láng szerkezete.  

Az oxigén és az oxidáció.   

Az oxidáció értelmezése oxigénfelvétellel.  

 

A korrózió mint oxidatív folyamat.  

Fémtisztító praktikák.  

 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

Miért veszélyes a szmog? Hogyan alakulhat 

ki szmog?  

 

Ismeretek:  

A levegőszennyezés típusai, főbb 

szennyezőanyagok.  

 

Kén-dioxid vizsgálata.  

 

Az inverzió jelensége, Los Angeles- és 

London-típusú szmog: esettanulmányok.  

Teendők szmogriadó esetén.  

Grafikonok és táblázatos adatok alapján 

összefüggés keresése egyes gázok 

koncentrációinak növekedése és az 

egészségügyi kockázat között.  

 

Ismétlés, rendszerezés.  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

Miért jelent veszélyt az ózonpajzs  

„sérülése”?   

 

Ismeretek:  

Az ózon szerkezete és tulajdonságai. Az 

allotrópia az oxigén és az ózon példáján.  

 

Az üvegházhatás kialakulása, változása.   

A politikai összefogás lehetősége a 
Nemzetközi Éghajlatváltozási  

Keretegyezmény (IPCC) példáján.  

Példák az ózon felhasználására, az alkalmazás 

indoklása. Az ózon bomlását elősegítő 

vegyületek kibocsátásának veszélyei.  

 

Annak felismerése, hogy az éghajlatváltozás 

kérdése összetett probléma.  

Annak megértése, hogy a tudomány segíthet 

választ találni a globális kérdésekre, de kész 

megoldásokkal nem állhat elő.   

Az ENSZ szerepének felismerése a globális 

problémák megoldásával kapcsolatban.  
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Gáz, oxidáció, korrózió, levegőtisztaság, üvegházhatás.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Víz – oldatok  

Órakeret 

8 +1 óra  

Előzetes tudás  Víz, elsőrendű kötések, kémiai reakció.  

Tantárgyi 

fejlesztési célok  

A felépítés és működés kapcsolata szempontjából a másodrendű kötések 

és fizikai tulajdonságok közötti kapcsolat; az állandóság és változás 

szempontjából a reakciótípusok; a környezet és fenntarthatóság 

szempontjából a vízkészlet felelős felhasználása, az ivóvízkincs 

védelme illetve az elsavasodás; az ember megismerése és egészsége 

témakörében a víz szerepe az emberi szervezetben.  

 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek  Fejlesztési követelmények  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

Hogyan élik túl az élőlények, ha befagy egy 

tó vagy folyó? Miért csúszik a jég? Miért 

maradnak fenn bizonyos rovarok a víz 

felszínén?  

 

Ismeretek:  

Kísérletek alapján a víz felületi 

feszültségének, különböző folyadékok 

forráspont-különbségének leírása.  

A vízmolekula szerkezete, a víz különleges 

tulajdonságai és a másodrendű kötések 

összefüggései. A molekularács.  

A másodrendű kötések jelentőségének 

felismerése, a kialakulásuk feltételeinek 

értelmezése.  

 

A molekularácsos anyagok tulajdonságai és 

azok kapcsolata a másodrendű kötés 

erősségével. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

Miért fordul elő, hogy nem fő meg az étel, 

hiába készítjük megfelelő ideig?   

Kell-e vízlágyító adalékokat használnunk?  

Szappan habzása különböző keménységű, 

illetve vízlágyítóval kezelt vízben.  

 

Ismeretek:   

Vízkeménység: az állandó és a változó 

keménység, a keménységet okozó ionok, a 

vízlágyítás.  

 

Néhány vízlágyítási eljárás működésének 

elve.  

A desztillált és az ioncserélt víz közti 

különbségnek, az ioncserélési eljárások 

lényegének magyarázata.  

Vízlágyító anyagok reklámjainak értékelése 

kémiai tartalom szempontjából. Kísérlet 

alapján (például szappan habzása) az 

eredmények ábrázolása, összehasonítása.  
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Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

Érdemes-e ásványvizet venni? Miben 

különbözik a csapvíz és az ásványvíz?  

 

Ismeretek:   

A Föld vízkészletei, a vezetékes víz, a 
palackos víz és az ásványvíz összehasonlítása.  

A vízszűrés és -tisztítás módjai.  

 

Az ismeretek alkalmazása önálló vagy 

csoportos munkában. Vizsgálat tervezése 

különböző fajta vizek összehasonlítására.  

 

Rendszerezés, gyakorlás.  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

Egészségesebb-e a tejeskávé a fekete 

kávénál? Miért nem szoktak minden teához 

tejet tenni? Miért nem kapunk mérgezést a 

röntgenezésre használt, mérgező anyagot 

tartalmazó báriumpép lenyelésekor?  

 

Ismeretek:  

Csapadékképződési reakciók értelmezése az 

oldhatósággal és a szerkezetváltozással. A  

 

Csapadékképződés vizsgálata, a tapasztalatok 

makro- és részecskeszintű leírása. Táblázat, 

illetve grafikonelemzés sók oldódásáról. A 

csapadékképzési reakciók szerepének 

felismerése az anyagok minőségi 

elemzésében.  

mólos koncentráció fogalma.  
 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

Miért kell gyakrabban felújítani a nagyvárosi 

hidakat? Mészkő, kagylóhéj, szög, tojáshéj és 

ecet, vízkőoldó reakciója.  

 

Ismeretek:  

A savasság magyarázata a savak 

disszociációjával.  

Az elsavasodás és a savas esők okai és hatásai  

(modellkísérletek),   

az elsavasodás közvetlen és közvetett hatásai, 

védekezés az elsavasodással szemben.  

 

Modellkísérlet értelmezése a mészkő 

oldódásával és a savas esők hatásával 

kapcsolatosan.  

Az elsavasodás okainak magyarázata, 

következményeinek és az egyéni felelősség 

kérdésének értelmezése.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Másodrendű kötés, kémhatás, sav-bázis reakció.    
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A fejlesztés várt 

eredményei 

ahárom  

évfolyamos ciklus 

végén  

A tanulók ismerik az anyagok legfontosabb csoportjait, ezekre köznapi 

példákat sorolnak. Képesek anyagi változásokat makro- és 

részecskeszinten is leírni és értelmezni. Értik a kémiai reakciók feltételeit, 

lényegét, ezeket szimbólumokkal is jelölik. Érzékenyek az egészség és a 

környezet állapotának megőrzésével kapcsolatos kémiai problémák iránt. 

Képesek vizsgálatokat végezni, adatokat értelmezni, eredményeiket 

bemutatni.   

  

Földrajz  

 5−6.  évfolyam  

(Esti tagozat) 

 

 

A tantárgy tanításának célja, hogy az 1–4. évfolyam környezetismeret tantárgyára építve 

megismertesse a tanulókat a szűkebb és a tágabb környezet természeti és társadalmi 

jellemzőivel, térbeli vetületével.  Tudatosítsa a tanulókban, hogy Földünk egységes egész, 

melynek része az ember. Keltse fel a tanulók érdeklődését a Világegyetem, valamint a világ 

társadalmi–gazdasági viszonyai iránt. Hazánk természeti és gazdasági adottságainak 

bemutatásával segítse elő, hogy reális kép alakuljon ki fejlődésünkről, sajátosságainkról. 

Nyújtson a tantárgy általános földrajzi tájékoztatást a hazánkkal szomszédos országokról, 

Európáról, illetve az Európai Unióról. Foglalja össze a világ jelentősebb országainak 

legfontosabb jellemzőit. Ismertesse meg a tanulókkal hazánk, Európa és a világ kiemelkedő 

természeti szépségeit. Érje el, hogy a tanulók készségszinten legyenek képesek a 

térképolvasásra, mind tematikus, mind domborzati térképen egyaránt. Ösztönözzön önálló 

ismeretszerzésre (TV- és rádióadások, újságcikkek feldolgozása).  

 

 

5. évfolyam  

 

Éves óraszám: 36  

Heti óraszám: 1  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Tájékozódás térben és időben. Magyarország 

földrajza  

Órakeret 

E: 28  
 

Előzetes tudás  

Az általános iskola alsó tagozatában elsajátított környezetismereti 

tudáson kívül építeni lehet a tanulók élettapaszalatára is.  

A tantárgyhoz  

(műveltségterületh 

ez) kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Ismeretszerzési, feldolgozási és alkalmazási képességek kialakítása, 

fejlesztése, tájékozódás az időben és térben; tájékozottság a 

természettudományos megismerésről, a természettudomány 

fejlődéséről; térbeli tájékozódás a kontinensek és Magyarország 

általános és tematikus térképén; időbeli tájékozódás a földtörténeti 

korok legfontosabb eseményeiben.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  
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– Csillagászati ismeretek: a Világegyetem, a Tejútrendszer, a Naprendszer, a Föld 

mozgásai, időszámítás.  

– Tájékozódás a térképen, térképismeret: a térkép ábrázolásmódja, méretaránya, 

jelrendszere; irány és távolság meghatározása a térképen; a domborzat ábrázolása 

térképen.   

– Az időjárás és az éghajlat elemei, éghajlati övezetek: napsugárzás, napfény, 

hőmérséklet és mérése; a hőmérséklet napi és évi változása, a szél keletkezése, iránya; 

a csapadék keletkezése, csapadékformák; időjárás és éghajlat.   

– A földfelszín változása: a hőingadozás, a jég, a víz és a szél felszínformáló munkája; 

folyóvizek, állóvizek; domborzati elemek és formák; a hegységek és a síkságok 

kialakulása; a talaj keletkezése, jellemzői és védelme.   

– Tájékozódás a földtörténeti időben: a földtörténeti események időbelisége és  

térbelisége; eligazodás a földtörténeti időbeosztás főbb egységeiben.   

– A kontinensek nagytájai.  

– Hazánk természeti adottságai: hazánk földrajzi fekvése a Kárpát-medencében;  

Magyarország földtörténete; hazánk felszíne, domborzata, ásványi nyersanyagai; 

Magyarország éghajlati adottságai; hazánk vízrajzi adottságai, természetes 

növénytakarója és talajviszonyai; tájaink.   

– Hazánk társadalomföldrajza: Magyarország népessége; településhálózatunk, városaink, 

falvak és szórványtelepülések; a gazdaság térbeli jellemzői: az ipar, a mezőgazdaság és 

az élelmiszeripar, az idegenforgalom, a közlekedés és a távközlés földrajza; 

külkereskedelmünk és nemzetközi kapcsolataink; régióink, megyéink.   

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Tejútrendszer, Naprendszer, keringés, forgás, méretarány, aránymérték, 

fokhálózat, idő, időjárás, éghajlat, síkság, dombság, fennsík, földtörténet, 

„távvezérelt” éghajlat, centripetális vízhálózat, természetes népszaporulat, 

falu, város, tanya, agglomeráció, élelmiszergazdaság, energiaszerkezet, 

külgazdaság.  

 

 

Tematikai egység  Szabadon felhasználható órakeret  

Órakeret 

E: 4  
 

Javaslat   

A törzsanyag kiegészítése, illetve elmélyítése a szűkebb környezetben 

található földrajzi jelenségek alaposabb megismerésével. A helyi 

időjárás, felszínformák, vizek, élővilág részletes megfigyelése, leírása, 

térképi ábrázolása elősegítheti az ismeretek gyakorlati alkalmazását. 

Példák gyűjtése a környezetszennyezésre, egyéb környezetkárosításra, a 

környezeti problémák megelőzésére és megoldására.  

Nemzeti parkjaink bemutatása. Kiemelkedő jelentőségű idegenforgalmi 

területeink bemutatása.  

Önálló információgyűjtéssel a szűkebb környezet és a lakóhely 

földrajzi-környezetvédelmi problémáinak vizsgálata.  
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Tematikai egység  A tanulók teljesítményének mérése 

Órakeret 

E: 4  
 

Javaslat  

Alapvetően és hangsúlyosan írásbeli tesztekkel, vaktérképekkel és esszé 

jellegű kérdésekkel komplexen mérjük a tárgyi tudást és az ok-okozati 

összefüggések feltárásának képességét. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén  

A tanuló legyen képes konkrét tárgyak, élőlények, jelenségek, 

folyamatok megfigyelésére, és legyen képes különböző tartalmú térképek 

gyakorlati használatára. Ismerje az időjárást kialakító legfontosabb 

tényezőket, és jellemezze éghajlatunkat, valamint ismerje fel a 

megfigyelt táj legfontosabb felszínformáit. Értse meg, hogy a környezet 

állapotának romlásáért az emberek a felelősek.   

A tanuló tudja elemezni a hazánk természeti adottságait bemutató 

tematikus térképeket, valamint tudja bemutatni hazánk tájainak  

 természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőit; ismerje fel a természeti 

adottságok szerepét, hatását az egyes térségek gazdasági életében, és 

ismerje hazánk környezeti értékeit.  

 

 

6. évfolyam  

 

Éves óraszám: 36  

Heti óraszám: 1  

 

Tematikai egység  A kontinensek földrajza  

Órakeret 

E: 28  
 

Előzetes tudás  

Az 5. évfolyamon elsajátított természetföldrajzi és 

társadalomföldrajzi ismeretek.  

A tantárgyhoz  

(műveltségterülethez) 

kapcsolható  

fejlesztési feladatok 

A különböző tartalmú földrajzi térképeken közölt információk 

felhasználása a kontinensek, illetve az egyes országok 

természetföldrajzi és társadalmi-gazdasági megismeréséhez, valamint 

a kontinensek felszínét, éghajlatát, növényzetét, talaját, és 

gazdaságának jellemzőit bemutató képek és ábrák elemzése, a 

jellemző elemek közötti összefüggések bemutatása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  
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 Európa: Európa helyzete, kialakulása és természeti adottságai; Európa népei; az 

Európai Unió általános társadalmi és gazdasági jellemzői; Észak-Európa országainak 

közös és egyedi földrajzi vonatkozásai, kapcsolatuk a természeti környezettel; 

NyugatEurópa országainak hasonló és eltérő földrajzi vonásai; a történelmi múlt hatása 

a mai gazdasági életre; Franciaország és Nagy-Britannia; Közép-Európa általános 

földrajzi képe; Németország, Ausztria, Szlovénia, Szlovákia, Románia; Dél-Európa 

országainak általános és egyedi földrajzi vonásai; Olaszország, Spanyolország, 

Horvátország, Szerbia; Kelet-Európa országai jellegzetes természet- és 

társadalomföldrajzi vonatkozásainak bemutatása; Oroszország, Ukrajna.  

 Ázsia: általános természet- és társadalomföldrajzi képe; eltérő adottságok és sajátos 

társadalmi-gazdasági fejlődési utak a kontinensen; Japán, Kína, India, Délkelet-Ázsia, 

Délnyugat-Ázsia.  

 Afrika: a kontinens természeti adottságai, és társadalmi-gazdasági képe.  

 Ausztrália és Óceánia: természeti képe, társadalmi-gazdasági jellemzői.  

 Amerika: fő részeinek eltérő természet- és társadalomföldrajzi képe; USA, Kanada, 

Mexikó, Brazília.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Európa, Európai Unió, Benelux államok, Montánunió, Európa országai,  

Ázsia, Japán, Kína, India, Törökország, Izrael, arab országok, Dél-afrikai 

Köztársaság, Nigéria, Ausztrália, Új-Zéland, USA, Kanada, Latin- 

Amerika, Brazília, Mexikó, Argentína.  

 

 

Tematikai egység  Szabadon felhasználható órakeret  

Órakeret 

E: 4  

  
 

Javaslat  

A Szovjetunió és Jugoszlávia felbomlásának, az utódállamok 

kialakulásának és az új országok létrejöttének társadalmi, gazdasági, 

politikai vonatkozásai. A gazdasági fejlettség földrajzi különbségei. A 

városok forradalma. Az emberiség élelmezési problémái. A nemzetközi 

munkamegosztás és a világkereskedelem.   

Argentína, Törökország, Kuba, Izrael, Dél-afrikai Köztársaság, arab 

világ, NIC I-II. 

 

 

Tematikai egység  A tanulók teljesítményének mérése 

Órakeret 

E: 4  
 

Javaslat  

Alapvetően és hangsúlyosan írásbeli tesztekkel, vaktérképekkel és esszé 

jellegű kérdésekkel komplexen mérjük a tárgyi tudást és az ok-okozati 

összefüggések feltárásának képességét. 
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A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén  

A tanuló legyen felkészülve az egyes kontinensek, tájak, országok 

jellemzőit bemutató képek, ábrák elemzésére, és ismerje fel a természeti 

és társadalmi környezet alapvető összefüggéseit, valamint tudja 

megmutatni különböző méretarányú és tartalmú térképeken az egyes 

témákhoz kapcsolódó topográfiai fogalmakat.  

A tanuló megadott szempontok alapján tudja bemutatni az egyes 

országokat, tipikus tájakat, és tudja elemezni az Európára vonatkozó 

tematikus térképeket, valamint legyen képes bemutatni az eltérő 

társadalmi-gazdasági fejlettségű országokat Európában, és ismerje meg 

Európa jelentősebb országait.  

  

 Művészeti  ismeretek  –  Dráma  és  tánc  

 7–8.  évfolyam  

(Esti tagozat) 

 

 

A dráma és tánc tanítása olyan művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amelynek célja 

az élményeken keresztül történő megértés, valamint a kommunikáció, a kooperáció, a 

kreativitás fejlesztése, az összetartozás érzésének erősítése.  

A dráma és tánc kreatív folyamata szolgálja a tanulók ön- és társismeretének gazdagodását, 

segíti az oldottabb és könnyebb kapcsolatépítést és kapcsolatfenntartást.  

A dramatikus és a mozgásos-táncos tevékenység gyakorlása és tanulása hozzájárul a 

nemzeti, helyi vagy a nemzetiségi hagyomány megismeréséhez, az önazonosság erősítéséhez, 

fontos szerepe lehet a közösségi tudat kialakításában.  

A tárgy közműveltségi tartalmai, fejlesztési feladatai elsősorban tevékenységközpontú, 

gyakorlati képzés során sajátíthatók el. A tematikai egységekhez időkeretek csak ajánlatként 

határozhatók meg, mivel a témák feldolgozása komplex gyakorlati tevékenységek keretében 

valósul meg. A feltüntetett tematikai egységek és közműveltségi tartalmak megjelenése átfedi 

egymást, a tagolás csak a könnyebb áttekinthetőséget szolgálja, a feltüntetett óraszám-ajánlások 

az éves összóraszám vonatkozásában nyújtanak tájékoztatást. A tematikai egységek nem 

sorrendben, hanem a korosztály és a csoport adottságainak megfelelően, a szaktanár döntése 

alapján dolgozhatók fel.   

A dráma és tánc metodikájának, tematikájának felépítése a korosztálytól, a csoport 

adottságától és képzettségétől, valamint a helyi nevelési-oktatási céloktól függően különböző 

lehet.  

A kerettanterv összességében az adott iskolaszakaszokra fogalmazza meg a fejlesztési 

tartalmakat a hozzárendelt óraszámokkal, amelyeknek csak a 90%-ára ad kötelező tartalmat, 

míg a fennmaradó 10% szabad felhasználást biztosít a tervezés során.  

A dráma és tánc jellegénél fogva nagy szerepet játszik több fejlesztési területen 

meghatározott ismeretek, készségek és képességek fejlesztésében.  

Az erkölcsi nevelés területén a tanuló a dráma és tánc tanulása során olyan kérdésekkel 

és problémákkal találkozik, amelyek segítenek eligazodni az őt körülvevő világban. Megtanulja 

a munkához szükséges rendet és fegyelmet, e tevékenységek révén megismeri, képes elfogadni 

és követni különböző közösségek normáit.  
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A nemzeti öntudat, hazafias nevelés területén megismer több különböző, 

népszokásokhoz vagy ünnepkörökhöz köthető hagyományt, így felkelthető érdeklődése 

szűkebb és tágabb környezetének kultúrája iránt, megtapasztalhatja ezek helyét Európa és a 

világ szokásvilágában, fontossá válhat számára a hagyományok megismerése és megőrzése.  

Az állampolgárságra, demokráciára nevelés területén nyitottá válhat a társadalmi 

jelenségek iránt, ezek ábrázolására törekszik dramatikus tevékenységeiben is. Foglalkozik a 

kisebb és nagyobb közösségek sajátosságaiból eredő lehetőségekkel és korlátokkal.  

Az önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztése, valamint a felelősségvállalás 

másokért, önkéntesség területén képes az alkalmazkodásra és az érdekérvényesítésre. 

Életkorának megfelelően megnyilvánul különböző társas helyzetekben. Képes több 

szempontból is értékelni, és drámajátékos tevékenységekben megmutatni egy-egy helyzetet. A 

megbeszéléseken önálló véleményt fogalmaz meg, tapasztalatot szerez önmaga és társai 

tevékenységének elemző értékelésében, ugyanakkor képes mások munkájának elismerésére, 

tiszteletére is.  

A testi és lelki egészségre nevelés területén megismeri a különféle, a figyelem 

összpontosítására szolgáló koncentrációs és lazító játékokat és tevékenységeket.  

A fenntarthatóság, környezettudatosság területén fejlődhet közvetlen és tágabb környezetének 

természeti és társadalmi értékei, sokszínűsége iránti szenzibilitása.   

A tanulás tanítása területén képes kialakítani a személyiségének megfelelő tanulási 

szokásokat, képes a hatékony, önálló felkészülésre, és alkotó jellegű részvételre nyilvános 

közösségi tevékenységekben.   

A médiatudatosságra nevelés területén megfelelő módon eligazodik az interneten, 

illetve a különféle hiteles médiatartalmakban, valamint a rendelkezésére álló szakirodalomban.  

A kompetenciafejlesztés területén az anyanyelvi kommunikáció fejlesztésében az aktív 

tevékenységek folytán a dráma és tánc tantárgynak jelentős szerepe van. A tanuló részt vesz 

verbális és nonverbális kommunikációs játékokban, megtapasztalja az önkifejezés több 

formáját. Ezek segítségével képes érzéseinek és véleményének kifejezésére, valamint saját és 

mások tevékenységének értékelésére is. Fejlődik a tiszta, érthető, artikulált beszéd, a világos, 

adekvát nyelvhasználat területén.  

A szociális és állampolgári kompetencia területén a tanuló lehetőséget kap más kultúrák 

sokszínűségének megismerésére. A dramatikus tevékenységek során gyakorolja a társainak 

való segítségnyújtást különféle megjeleníthető élethelyzetekben. A közös munka folyamatában 

megtapasztalja, hogy kisebb és nagyobb közösségének működése az ő felelőssége is, a 

dramatikus tevékenység során, a mintha-helyzetek „gyakorlóterepén” felelősséget érez és vállal 

társaiért. Képes megfogalmazni véleményét, és elfogadni mások érvelését.  

A kezdeményezőképesség és vállalkozói kultúra területén a tanuló korának megfelelő 

élethelyzetekben képes a mérlegelésre, döntéshozatalra, és arra, hogy felmérje döntései 

következményeit – mindezt a dramatikus tevékenységek során a gyakorlatban, védett 

környezetben meg is tapasztalja.  

Ugyanakkor az esztétikai-művészeti tudatosságés kifejezőképesség területén fejlődik 

emocionális érzékenysége is, megismerkedik a befogadást és a kifejezést segítő játékokkal, 

dramatikus tevékenységekkel, a megjelenítés többféle (pl. verbális, mozgásos-táncos, vizuális) 

formájával.  
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Emellett a hatékony, önálló tanulás megalapozásaként részt vesz egész csoportos, 

kiscsoportos tevékenységekben, és vállal egyéni tevékenységeket is. Megtapasztalja saját 

készségeit és képességeit, felismerheti, miben kell még fejlődnie.  

 

 

7. évfolyam  

 

Éves óraszám: 36 óra  

Heti óraszám: 1 óra  

 

Tematikai egység  A tanulók teljesítményének a mérése 

Órakeret 

E: 1 óra  

  
 

 

 

Tematikai egység  Csoportos játék és megjelenítés  

Órakeret 

E: 4 óra  

Előzetes tudás  Kommunikációs alapismeretek.  
 

A tantárgyhoz  

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési  

feladatok 

A kapcsolatteremtésen alapuló, alkotó együttműködés képességének 

fejlesztése.   

Tiszta, érthető, artikulált beszéd, világos kifejezés, adekvát 

nyelvhasználat fejlesztése; nonverbális kifejezőeszközök helyes és 

tudatos használata; az élőszó zenei kifejezőeszközeinek helyes és 

tudatos használata.   

Táncos és mozgásos tevékenységek a mozgáskultúra és a mozgásos 

kommunikáció fejlesztése céljából.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

A kifejező közlés alapjainak elsajátítása – artikulációs gyakorlatok, tempó-, hangsúly- és 

hanglejtésgyakorlatok (pl. beszédre késztető játékok, hanggyakorlatok; egyszerűbb stilisztikai 

játékok, szókincsbővítő gyakorlatok; beszédgyakorlatok szavakkal, szókapcsolatokkal, 

mondatokkal; beszédgyakorlatok egyszerű, könnyen tanulható, időmértékes és/vagy 

hangsúlyos szövegekkel).  

Nem verbális kommunikációs játékok: beszéd nélküli gyakorlatok egész csoportban különféle 

kommunikációs helyzetekben, kis csoportokban és párban.  

A korosztály sajátosságait figyelembe vevő koncentrációs és lazítógyakorlatok (a 

koncentráció érvényesülhet pl. a figyelem irányításában, a mozgás koordinációjában, az 

együttműködésben, az egymáshoz igazodásban).  

Egyszerűbb interakciós játékok.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

 Bemelegítés, testtartás, gesztus, mimika, tekintet, hangerő, hangsúly.  
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Tematikai egység  Rögtönzés és együttműködés  

Órakeret 

E: 4 óra  

Előzetes tudás  Kommunikációs alapismeretek.  

A tantárgyhoz  

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési  

feladatok 

Improvizációs képesség fejlesztése; az egymásra figyelés és az 

együttműködés erősítése.   

A tartós, intenzív figyelem erősítése; a kooperáció, a 

munkamegosztásban való részvétel gyakorlása; a társak munkájának 

megértése, tisztelete.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Páros, kiscsoportos és csoportos interakciós játékok.  

Különböző karakterek mozgásbeli kifejezése.   

A figyelem irányításának erősítése.  

Alkalmazkodás, érdekérvényesítés együttműködést igénylő csoportos tevékenységek során.  

Mozgásos/szöveges/némajátékos improvizáció a tanár által meghatározott témára.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Indítás, megállítás, gyorsítás, lassítás, karakter.  

 

 

Tematikai egység  

A dráma és a színház formanyelvének 

tanulmányozása  

Órakeret 

E: 4 + 3 

óra  

Előzetes tudás  

A dráma és a színház fogalma, műfaji sajátosságai, dramatikus 

eszközök.  

A tantárgyhoz  

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési  

feladatok 

Alapvető dramaturgiai, műfaji fogalomkészlet megismerése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Egyszerű kifejezési formák megismerése és alkalmazása dramatikus tevékenységekben.   

Jelenetalkotás a tanár által megadott elemek alapján.   

Az alapvető fogalmak megismerése és alkalmazása megbeszélések során (pl.: feszültség, 

konfliktus, dialógus, monológ, ellentét és párhuzam, fordulópont/tetőpont, főszereplő, 

mellékszereplő, késleltetés, ritmus, tér).   

Irodalmi művek egy-egy részletének közös dramatizálása, megjelenítése dramatikus 

tevékenységekkel. Gyakorlatok a színház ismeretek köréből.  
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Feszültség, konfliktus, dialógus, monológ, ellentét, párhuzam, 

fordulópont/tetőpont, főszereplő, mellékszereplő, késleltetés, ritmus, tér.  

 

 

Tematikai egység  Történetek feldolgozása  

Órakeret 

E: 7 óra  

Előzetes tudás  A szaktanár választása szerinti történelmi és irodalmi alapismeretek.  

A tantárgyhoz  

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési  

feladatok 

Részvétel különböző drámajátékos tevékenységekben, különféle 

történetek/alkotások/gondolatok stb. megjelenítésében.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Történet szituációkra bontása (pl. kiscsoportokban létrehozott állókép, állókép narrációval, 

állóképsorozat, némajáték, hangjáték), majd a látottak egész csoportos megbeszélése. 

Történetek, döntési helyzetek elemzése, feldolgozása dramatikus tevékenységekkel a 

szaktanár döntése szerint (pl. irodalmi és más művészeti alkotások, történeti események, 

mindennapi történetek stb. alapján).  

Dramatikus improvizációk irodalmi, képzőművészeti alkotások, zeneművek, ismert történelmi 

események, fénykép, film, (nép)hagyomány felhasználásával.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Dramatikus tevékenységforma, improvizáció, cselekmény, jelenet, 

konfliktus.  

 

 

Tematikai egység  Megismerő- és befogadóképesség  

Órakeret 

E: 8 óra  

Előzetes tudás  

A szaktanár választása szerinti történelmi és irodalmi alapismeretek, 

színházi előadások esetleges látogatása.  

A tantárgyhoz  

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési  

feladatok 

Különböző művészeti alkotások dramatikus tevékenységen keresztül 

történő feldolgozása.  

Színház- és drámatörténeti ismeretek iránti érdeklődés felkeltése.  

A dramatikus néphagyományok alapfokú ismerete.  

Színházi előadások megtekintése alapján a befogadó/értelmező 

képességek fejlesztése.  

Egyes történelmi táncok, társastáncok felismerése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  
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Színházi előadások (pl. gyermek- vagy diákszínjátszó csoportok előadásai) közös 

megtekintése, előkészítése, a látottak feldolgozása dramatikus tevékenységekkel.  A 

szereplők jellemének (külső és benső jegyeinek, valamint motivációinak) vizsgálata 

dramatikus tevékenységek felhasználásával. A színpadi tér és a színpadi idő fogalma.   

Ismerkedés a tánc és a mozgás szerepével és jellemzőivel (pl. különféle történelmi és 

társastáncok, különböző kultúrák táncai, különböző korok színpadi táncai).  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

 Díszlet, jelmez, kellék, jelenet, tánctípus.  

 

 

Tematikai egység  Szabadon felhasználható órakeret  

Órakeret 

E:4 óra  

Javaslat  

Az előző témakörökben tárgyalt ismeretek elmélyítése, a más művészeti 

ágakhoz köthető kapcsolódási pontok felismerése, értelmezése.  

 

 

Tematikai egység  A tanulók teljesítményének a mérése 

Órakeret 

E: 1 óra  

  
 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén  

Részvétel dramatikus, illetve mozgásos-táncos tevékenységekben.  

Alapszintű improvizációs képességek fejlődése.   

Részvétel a dramatikus tevékenységek értelmező megbeszélésében.  A 

legalapvetőbb dramaturgiai, drámaszerkezeti és színházi alapfogalmak 

ismerete és használata.  

Egy színházi előadás alapján gondolatok, élmények megfogalmazása.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. évfolyam  

 

Éves óraszám: 36 óra  

Heti óraszám: 1 óra  
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Tematikai egység  A tanulók teljesítményének a mérése 

Órakeret  

E: 1 óra  

 

Javaslat  A tanár által meghatározott formában, a tanulókkal egyeztetve.  

 

 

Tematikai egység  Csoportos játék és megjelenítés  

Órakeret  

E: 4 óra  

 

Előzetes tudás  

Tiszta, érthető, artikulált beszéd, világos kifejezés, adekvát 

nyelvhasználat; nonverbális kifejezőeszközök helyes és tudatos 

használata; az élőszó zenei kifejezőeszközeinek helyes és tudatos 

használata.   

 Táncos és mozgásos tevékenységek a mozgáskultúra és a mozgásos 

kommunikáció fejlesztése céljából.  

A tantárgyhoz  

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési  

feladatok 

A kontextusnak megfelelő nyelvhasználat fejlesztése.  

A társak iránti bizalomérzet erősítése.  

A kommunikáció több csatornán történő fejlesztése (vokális, 

verbális, nem verbális).  

A mozgáskultúra és a mozgásos kommunikáció fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Beszéd- és légzéstechnikai gyakorlatok.  

Koncentrációs és lazítógyakorlatok.  

Koordinációfejlesztő és egyensúlygyakorlatok.  

Térérzékelést, tájékozódást fejlesztő gyakorlatok.   

Ön- és társismereti játékok.   

Egyes tánc- és mozgástípusok technikáinak alapjai.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Hangmagasság, hangszín, hanglejtés, beszédtempó, szünettartás, 

koncentráció, lazítás, együttműködés, egyensúly, bizalom.  

 

 

Tematikai egység  Rögtönzés és együttműködés  

Órakeret  

E: 4 óra  

 

Előzetes tudás  Kommunikációs alapismeretek.  

A tantárgyhoz  

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési  

feladatok 

Részvétel a megadott témára, illetve a társművészetek eszköztárának 

bevonásával történő improvizációs munkában. Részvétel az 

improvizációk elemző értékelésében, megvitatásában.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  
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Improvizáció közösen választott témára, a tanár által megadott szervezési formában a 

megismert technikák alkalmazásával.  

Az improvizáció elemző és értelmező megvitatása.  

Improvizáció a társművészetek eszköztárának bevonásával.   

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

 Szerep, a karakterábrázolás fogalmai.  

 

 

Tematikai egység  

A dráma és a színház formanyelvének 

tanulmányozása  

Órakeret 

E: 4 +3  

óra   

 

Előzetes tudás  

A dráma és a színház fogalma, műfaji sajátosságai, dramatikus 

eszközök.  

A tantárgyhoz  

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési  

Az alapvető színházi műfajok felismerése.   

A színház egyes jelentésteremtő eszközeinek felismerése.  

feladatok  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Alapvető színházi műfajok megkülönböztetése és felismerése.   

Variációk, stílusjátékok a stílusjegyek rögzítésével.  

A színházi nyelv elemeinek megfigyelése látott előadásban, ezek alkalmazása saját 

megjelenítésben.   

Díszlet, jelmez, kellék, fény- és hanghatások jelentés- és atmoszférateremtő hatásainak 

megfigyelése, értelmezése.  

A színészi játék felismerése. Gyakorlatok a színházi ismeretek köréből.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

 Cselekmény, jelentés, színházi műfaj, színészi munka, díszlet, 

kellék, jelmez, színházi fényhatás, színházi hanghatás.  

 

 

Tematikai egység  Történetek feldolgozása  

Órakeret  

E: 7 óra  

 

Előzetes tudás  A szaktanár választása szerinti történelmi és irodalmi alapismeretek.  
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A tantárgyhoz  

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési  

feladatok 

Részvétel történetek, élmények dramatikus feldolgozásában.  

Művészeti alkotások játékon, megjelenítésen keresztül történő 

feldolgozása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

– A szaktanár választása szerinti (pl. hétköznapi, történelmi vagy irodalmi-művészeti 

témájú) történetek, döntési helyzetek feldolgozása dramatikus kifejezési formák és 

ábrázolási módok alkalmazásával.  

– Különböző művészeti ágakhoz tartozó művészeti alkotások (pl.: irodalmi művek, 

festmények, szobrok, zeneművek, filmek – vagy azok részletei) játékon, megjelenítésen 

keresztül történő feldolgozása, témáik, történeteik megismerése.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Feszültség, döntési helyzet, viszonyok, hely, ábrázolás.  

 

Tematikai egység  Megismerő- és befogadóképesség  

Órakeret  

E: 8 óra  

 

Előzetes tudás  A szaktanár választása szerinti alkotások dramatikus feldolgozása.  

A tantárgyhoz  

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési  

feladatok 

Különböző művészeti alkotások dramatikus tevékenységen keresztül 

történő feldolgozása.  

Színház- és drámatörténeti ismeretek iránti érdeklődés felkeltése.  

A dramatikus néphagyományok alapfokú ismerete.  

Színházi előadások megtekintése alapján a befogadó/értelmező 

képességek fejlesztése.  

Egyes történelmi táncok, társastáncok felismerése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Egyes dramatikus (nép)szokások megismerése.  

A tánc és a mozgás szerepe az egyes történelmi korokban, társadalmi viszonyokban. Színházi 

előadás (hivatásos vagy amatőr társulat előadása, annak hiányában gyermek- vagy 

diákszínjátszó csoport előadásának) megtekintése, majd a látottak elemző, értelmező 

megvitatása.  

Színház- és drámatörténeti ismeretek (pl. néhány alkotó portréja, néhány nagyobb 

színháztörténeti korszak, a kortárs művészet alkotásai).  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Szituáció, jelenet, felvonás, színházi és/vagy táncszínházi műfaj, színházi 

mesterség, dramatikus népszokás.  

 

 

Tematikai egység/  Szabadon felhasználható órakeret  

Órakeret  

E: 4 óra  
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Javaslat  

Az előző témakörökben tárgyalt ismeretek elmélyítése, a más művészeti 

ágakhoz köthető kapcsolódási pontok felismerése, értelmezése.  

 

 

Tematikai egység  A tanulók teljesítményének a mérése 

Órakeret  

E: 1 óra  

 

Javaslat  A tanár által meghatározott formában, a tanulókkal egyeztetve.  

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén  

A tanulók képesek részvételre dramatikus tevékenységben, fejlődnek 

improvizációs készségeik, erősödik biztonságérzetük a 

dramatikus/mozgásos tevékenység folyamán.   

Ismerik a különböző beszédműfajokat, a kommunikáció verbális, 

nonverbális, zenei és metakommunikációs elemeit.  

Részt vesznek a dramatikus tevékenységek értelmező megbeszélésében. 

Képesek munkamegosztásra, értik és értékelik társaik munkáját, fejlődik 

önismeretük és önuralmuk, képviselik saját álláspontjukat, elfogadóak 

más álláspontok iránt.  

Ismerik és használni tudják a legalapvetőbb dramaturgiai, 

drámaszerkezeti és színházi alapfogalmakat, képesek egy színházi 

előadásról megfogalmazni élményeiket, gondolataikat.  

Ismerik a legfontosabb színházi műfajokat.  

Ismerik a legfontosabb színházi mesterségeket.  

  

Informatika  

 5–8.  évfolyam  

(Esti tagozat) 

 

 

Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló 

az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan 

eszköztudást nyújt a tanulóknak, melyet a tanulási folyamat közben bármely ismeretszerző, -

feldolgozó és alkotó tevékenység során alkalmazni tudnak. Ennek érdekében fontos a 

rendelkezésre álló informatikai és információs eszközök és szolgáltatások megismerése, 

működésük megértése, az egyéni szükségleteknek megfelelő szolgáltatások kiválasztása, és 

célszerű, értő módon való kritikus, biztonságos, etikus alkalmazása.   

Az informatikai és információs eszközök, szolgáltatások az egyén életének és a 

társadalom működésének szinte minden területét átszövik, ezért az informatika tantárgyban 

szereplő fejlesztési területek számos területen kapcsolódnak a Nemzeti alaptanterv 

műveltségterületeinek fejlesztési feladataihoz. Az informatika tantárgy keretében megoldandó 

feladatok témájának kiválasztásakor, tartalmainak meghatározásakor fokozott figyelmet kell 

fordítani a kiemelt nevelési célok, a kulcskompetenciák és az életszerű, releváns információk 

megjelenítésére.  
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Az informatika tantárgy feladata, hogy korszerű eszközeivel és módszereivel felkeltse 

az érdeklődést a tanulás iránt, és lehetővé tegye, hogy a tanuló a rendelkezésre álló informatikai 

eszközök segítségével hatékonyabbá tegye a tanulási folyamatot. Az informatika tanulása 

hozzásegíti a tanulót, hogy önszabályozó módon fejlessze tanulási stratégiáját, ennek érdekében 

ismerje fel a tanulási folyamatban a problémamegoldás fontosságát, az információkeresés és az 

eszközhasználat szerepét, legyen képes megszervezni tanulási környezetét, melyben fontos 

szerepet játszanak az informatikai eszközök, az információforrások és az online lehetőségek.  

Az informatika tantárgy segíti a tanulót abban, hogy az internet által nyújtott 

lehetőségek kihasználásával aktívan részt vegyen a demokratikus társadalmi folyamatok 

alakításában, ügyeljen a biztonságos eszközhasználatra, fejlessze kritikus szemléletét, érthető 

módon és formában tegye fel a témával kapcsolatos kérdéseit, törekedjen az építő javaslatok 

megfogalmazására, készüljön fel a változásokra. Az informatika tantárgy tanításának kiemelt 

célja a digitális kompetencia fejlesztése, az alkalmazói programok felhasználói szintű 

alkalmazása, az információ szerzése, értelmezése, felhasználása, az elektronikus 

kommunikációban való aktív részvétel.   

Az informatikaórákon elsajátított alapok lehetővé teszik azt, hogy a tanuló a más 

tantárgyak tanulása során készített feladatok megoldásakor informatikai tudását alkalmazza. Az 

informatika tantárgy feladata a formális úton szerzett tudás rendszerezése és továbbfejlesztése, 

a nem formális módon szerzett tudás integrálása, a felmerülő problémák értelmezése és 

megoldása. Az egyéni, a csoportos, a tanórai és a tanórán kívüli tanulás fontos színtere és 

eszköze az iskola informatikai bázisa és könyvtára, melyek használatához az informatika 

tantárgy nyújtja az alapokat.  

Az informatika műveltségterület fejlesztési céljai – a tanulók váljanak a digitális világ 

aktív polgárává –, illetve a Nemzeti alaptanterv fejlesztési céljai, valamint az ott leírt digitális 

kompetenciák fejlesztése akkor valósulhatnak meg, ha az egyes tantárgyak, műveltségterületek 

tanítása és a tanórán kívüli iskolai tevékenységek szervesen, összehangolt módon kapcsolódnak 

az informatikához. Az informatika műveltségterület egyes elemeinek elsajátíttatása, a 

készségek fejlesztése, az informatikai tudás alkalmazása tehát valamennyi műveltségterület 

feladata. A digitális kompetencia fejlődését segíthetik például a szaktanárok közötti 

együttműködések (például: közös, több tantárgyat átfogó feladatok), továbbá az aktív részvétel 

a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai célokat szolgáló közösségekben és hálózatokban.  

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja 

elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Az egyes műveltségterületek a fejlesztési 

feladatok megvalósítása során építenek az informatika tantárgy keretében megalapozott tudásra 

és az informatikai eszközök használatára.  

Mindennapi életünk során az intelligens informatikai rendszerek sokaságát használjuk.  

1. Az informatikai eszközök használata témakör a számítógép felépítését és a gép 

alapvető működését biztosító hardverrészeket mutatja be, a tanulók megismerik az adattárolást, 

a digitalizálást, az interaktivitást segítő eszközöket és a legfontosabb hardverelemek 

működését. Az információs társadalom lehetőségeivel csak azok a személyek tudnak megfelelő 

módon élni, akik tudatosan alkalmazzák az informatikai eszközöket, ezért a fejlesztési feladatok 

meghatározása során elsősorban az eszközök ismeretére, az eszközökkel megvalósítható 

lehetőségek feltérképezésére és az alkotó felhasználásra kerül a hangsúly.  

2. Az alkalmazói ismeretek témakör fejlesztése során a társadalmi élet számára hasznos 

informatikai műveletek megismerésére, megértésére és használatára, például állományok 
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kezelésére, különböző alkalmazások használatára, és a programok üzeneteinek értelmezésére 

kerül sor. A számítógép működése közben lejátszódó algoritmusok megfigyelésével, 

megértésével, az eljárások tudatos, értő alkalmazásával javítható a számítógép használatával 

szembeni negatív attitűd, fejleszthető a munka hatékonysága. A számítógép működtetése 

érdekében a tanulóknak magabiztosan kell használniuk az operációs rendszert, amelyen 

keresztül kommunikálnak a számítógéppel. Az alkalmazói programok használatakor fontos a 

célnak megfelelő eszközök kiválasztása, a szövegszerkesztéssel, kép- és videoszerkesztéssel, 

multimédia-fejlesztéssel, prezentációkészítéssel, táblázatkezeléssel, adatbázis-kezeléssel 

kapcsolatos problémák megoldása közben az alkalmazott programok értő felhasználása.   

3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör: A 21. század 

kihívásai közé tartozik az, hogy az emberek az életük során megvalósított tevékenységeket 

tudatosan és körültekintően tervezzék meg. A problémamegoldás életünk szerves részét alkotja, 

az életszerű, problémaalapú feladatok sikeres alkalmazása befolyásolja az életminőséget. 

Ennek szükséges előfeltétele az algoritmizálási készségek formális keretek közötti fejlesztése, 

amelyre ebben a témakörben kerül sor. A problémamegoldás egyes részfolyamatai, például az 

információ szerzése, tárolása, feldolgozása önálló feladatként jelenhetnek meg. A 

problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel rész elsajátítása során a tanuló 

megismerkedik az algoritmizálás elméleti módszereivel.  

4. Az infokommunikáció térnyerésével a 21. század a hagyományos 

információforrások mellett központba állítja az elektronikus információforrások használatát, 

előtérbe helyezi az interneten zajló kommunikációt, megköveteli a hálózati és multimédiás 

informatikai eszközök hatékony felhasználását. Hangsúlyossá válik a különböző formákban 

megjelenő információk (szövegek, képek, hangok, egyéb multimédiás elemek) felismerése, 

kezelése, értékelése és felhasználása. Az ismeretek bővítéséhez, kiegészítéséhez a könyvtár, 

valamint az internet korosztálynak megfelelő alapszolgáltatásainak, az intelligens és interaktív 

hálózati technológiáknak az önálló használata szükséges. Az alkalmazáshoz nélkülözhetetlen a 

szükséges információk online adatbázisokban való keresése, a találatok és a programok által 

szolgáltatott válaszok értelmezése, az adatok közötti összefüggések felismerése és vizsgálata 

tanári segítséggel. Az infokommunikáció témakörén belül kerül sor az interneten zajló 

kommunikációs formák és rendszerek bemutatására, megismerésére és összekapcsolására. A 

kommunikációs folyamat magában foglalja az információk fogadását, küldését, továbbítását, 

tárolását, rendszerezését, a netikett betartását, a kommunikációt akadályozó tényezők 

felismerését. A csoportokon belül zajló kommunikáció számtalan lehetőséget rejt a tanulási 

folyamatok számára, ennek érdekében a tanulóknak tájékozottságot kell szerezniük a közösségi 

oldalak használatáról, azok előnyeiről és veszélyeiről, meg kell ismerniük a használatra 

vonatkozó elvárásokat, szabályokat.  

A médiainformatika témakör tartalmazza az elektronikus, internetes médiumok elérését, 

használatát, információk kinyerését, felhasználását. A források használata magában foglalja az 

egyes információhordozók tanulásban történő alkalmazását, valamint hitelességük, 

objektivitásuk vizsgálatát, tartalmuk értékelését is.  

5. Az információs társadalom témakörben elsajátított ismeretek, fejlesztett készségek 

és képességek hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló a későbbiekben etikusan és biztonsággal 

kezelje az adatokat, megfelelően használja a rendelkezésére álló informatikai eszközöket. Az 

aktív állampolgárság érdekében kerül sor az elektronikus szolgáltatások megismerésére, az 

egyes szolgáltatástípusok céljainak azonosítására, jellemzésére, az igényeknek megfelelő 
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szolgáltatások kiválasztására. Az informatikai rendszerek használata közben számtalan 

biztonsági, etikai probléma merül fel, melyek tájékozottság és tapasztalat birtokában megfelelő 

módon kezelhetők, ezért lehetőséget kell nyújtani a tapasztalatszerzés többféle módjára.  

6. A könyvtári informatika témakör oktatásának célja a tanulók felkészítése az 

információszerzés kibővülő lehetőségeinek felhasználására a tanulásban, a hétköznapokban az 

információk elérésével, kritikus szelekciójával, feldolgozásával és a folyamat értékelésével. A 

könyvtár forrásközpontként való használata az önműveléshez szükséges attitűdök, képességek 

és az egész életen át tartó önálló tanulás fejlesztésének az alapja. Az információkeresés területén 

kiemelt cél, hogy a képzési szakasz végére a tanuló tudatosan és komplexen gondolkodjon a 

folyamatról és tervezze azt. Ehhez elengedhetetlen, hogy ismerje a dokumentumtípusok és 

segédkönyvek típusait, jellemzőit és azok információs értéke megállapításának szempontjait. 

Tudatosítani szükséges a tanulókban a könyvtári információszerzéshez kapcsolódó etikai 

szabályokat, jogi vonatkozásokat. A könyvtári informatika témakör oktatása során a tanuló a 

könyvtárak és a könyvtári források használatának alapjaival ismerkedik meg, majd a többi 

tantárgy keretében megvalósuló, erre a tudására épülő gyakorlati feladatok során szerez 

tapasztalatokat az egyes műveltségterületeken és rendszerezi, mélyíti tudását.   

A felnőtt tanulók általános iskolájának viszonylag csekély óraszáma, és egyéb 

sajátosságok miatt kiemelten fontos, hogy az informatika tantárgy minden lehetséges 

alkalommal szerepet kapjon más tantárgyak tanításában, a felkészülésben. Olyan sok így a 

„kapcsolódási pont”, hogy ezek felsorolása szükségtelen. Cél, hogy minden esetben használják 

a számítógép adta lehetőségeket, és mint eszköz váljon ismertté és megszokottá a tanulók 

számára. A hangsúlyok az elméleti kérdésekről a felhasználói gyakorlatra helyeződnek.   

 

 

7–8. évfolyam   

    

Éves 

óraszám:   

7. évfolyam     esti: 36   

 

  

8. évfolyam    esti: 72   

Heti 

óraszám:   

7. évfolyam    esti:   1   

 

  

8. évfolyam    esti:   2   

Tematikai 

egység  

A tanulók 

teljesítményének 

mérése 

Órakeret 

E: 4 óra  

Javaslat   

Ez a mérés lehet egyéni tanulói vállaláson 

alapuló kiselőadás, bemutató, akár egy 

kiscsoportos munka során egymás 

értékelésével összekötött  
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 önértékelési folyamat, esetleg hosszabb idő 

alatt kidolgozott (egy vagy több tanuló által 

készített) projektmunka minősítése is. Az 

éves munka végső minősítése 

természetesen tartalmazza a tanuló összes 

órai teljesítményét is. Kiemelten kell 

törekedni a gyakori, azonnali, személyre 

szóló, szöveges fejlesztő értékelés 

megvalósítására. 

 

 

Tematikai egység  

Szabadon felhasználható órakeret 

és rendszerező bevezetés   

Órakeret E: 

10+1 óra  

Javaslat   

Az órakeretben 1 óra van arra, hogy a tanulás kezdetén áttekintést 

nyújtson, mire szolgál a tantárgy, milyen témakörökkel fognak 

találkozni a tanulók, milyen eredmények várhatók az informatika 

alapszintű tanulásától.   

Ennek az időnek a felhasználása sokban függ a szervezési formától. 

Nappali vagy esti tagozaton hasonlóan használhatjuk akár tanulói 

egyéni problémáknak (ha fejlesztési céljainkkal összhangba hozható) a 

megoldására, esetleg (ha az osztály többségének megfelel) a tanulók 

szakmájába vágó speciális feladatokra. Levelező formánál a kisebb 

időkeretben szűkebb a választás, mindenképpen törekedni kell arra, 

hogy valóban a helyi adottságok és igények determinálják ennek az 

időnek a felhasználását. Elképzelhető tanulói egyéni munkákra, azok 

közös elemzésére, alapos, kritikus, az osztály nyilvánossága előtti 

értékelésére fordítani. Legyen megtervezve, az osztállyal/csoporttal 

közösen előzetesen megbeszélve!  

 

 

Tematikai egység/ Fejlesztési cél  1. Az informatikai eszközök használata  

Órakeret 

E: 18 óra 

Előzetes tudás  Programok indítása.  

A tantárgyhoz  

(műveltségterülethez)kapcsolható  

fejlesztési feladatok  

Adott informatikai környezet tudatos használata. Az 

informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásával 

való ismerkedés.   

A számítógéppel történő interaktív kapcsolattartás 

megteremtése.  

Víruskereső programok használata.  

Tájékozódás a különböző informatikai környezetekben.  

Az informatikai eszközök működési elveinek 

megismerése és használata. Az operációs rendszer és a 

számítógépes hálózat alapszolgáltatásainak használata. 

Az ismert eszközök közül az adott feladat 
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megoldásához alkalmas hardver- és szoftvereszköz 

kiválasztása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Adott informatikai környezet tudatos használata.  

Ismerkedés a számítástechnika fő alkalmazási területeivel.  

Az informatikai eszközök választásának szempontjai.  

Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásának megismertetése.  

Az informatikai eszközök működési elveinek megismerése és használata.  

 

A számítógép fő egységei. Neumann-elvű gépek fő részei. Bemeneti és kimeneti perifériák, 

adathordozó eszközök működési elvei. Az eszközök helyes használatának elsajátítása.  

Az operációs rendszer alapműveleteinek megismerése.   

Az operációs rendszerek alapszolgáltatásai, eszközkezelés.  

Mappaműveletek: mappaszerkezet létrehozása, másolás, mozgatás, törlés, átnevezés. 

Állománykezelés: létrehozás, törlés, visszaállítás, másolás, mozgatás, átnevezés, nyomtatás, 

megnyitás, keresés. Állományok típusai. Az operációs rendszer grafikus felületének 

magabiztos használata.  

A hálózati operációs rendszerek funkciói, főbb szolgáltatásai.  

Vezetékes és vezeték nélküli kapcsolatok.  

Az iskolai hálózat vázlatos felépítése. Az iskolai hálózat használata. Hálózati be- és 

kijelentkezés, hozzáférési jogok, adatvédelem. A gépterem házirendjének megismerése, 

betartása. Számítástechnikai mértékegységek.  

A számítógéppel való interaktív kapcsolattartás. A számítógép és a legszükségesebb 

perifériák rendeltetésszerű használata.   

Víruskereső program alkalmazása, vírus keresése.   

Az ismert eszközök közül az adott feladat megoldásához alkalmas hardver- és szoftvereszköz 

kiválasztása. Az adott feladat elemzése. A probléma megoldásához szükséges informatikai 

eszköz kiválasztása. A probléma megoldásához szükséges funkciók elsajátítása.  

Digitalizálás. Képek szkennelése. Digitális fotózás.  

Nyomtatás fájlba, pdf állományok készítése. Környezettudatos viselkedés nyomtatáskor. Be-, 

illetve kitömörítés.  
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Információ, adat, bit, számítógép, periféria, billentyűzet, monitor, 

egér, háttértár, operációs rendszer, állománytípus, állományművelet, 

mappaművelet, hozzáférési jog, vírus, víruskereső program. Monitor, 

nyomtató, adathordozó, pendrive, merevlemez, CD,  CD-olvasó, 

digitalizálás, hálózat, hálózati szolgáltatás, tömörítés, tömörített 

állomány.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  2. Alkalmazói ismeretek  

Órakeret 

E: 18 óra  

2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus létrehozása  

Előzetes tudás  
Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete és alkalmazása. 

Szövegbevitel billentyűzetről.  

A tantárgyhoz  

(műveltségterülethez) 

kapcsolható  

fejlesztési feladatok  

Szöveges dokumentumok létrehozása, mentése. Szövegműveletek 

végrehajtása. Multimédiás dokumentumok előállítása kész 

alapelemekből.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása. A szövegszerkesztés 

alapfogalmainak ismerete. A leggyakoribb karakter- és bekezdésformázások önálló végzése.  

Szövegműveletek végrehajtása. Állomány mentése. Szöveges állomány megnyitása. Szöveg 

javítása. Karakterformázás. Bekezdésformázás. Szöveg kijelölése, másolása, mozgatása, 

törlése.  

Rajzos-szöveges dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása, mentése.  

Rajzok készítése. Műveletek rajzrészletekkel. Elemi alakzatok rajzolása, módosítása.  A 

vágólap használata.  

A szövegben elhelyezhető különböző objektumok (kép, szöveg, rajz) tulajdonságainak 

megismerése, az egyes jellemzők módosítása. 

Összetett dokumentum készítése. Egyszerű szöveget, rajzot és táblázatot is tartalmazó 

dokumentumok elkészítése. 

Szöveg mentése különböző formátumokban. 

Táblázatkészítés szövegszerkesztővel. Táblázat beszúrása szövegbe. A táblázat 

tulajdonságainak beállítása. Táblázat formázása.Helyesírás ellenőrzése. 

Multimédiás dokumentumok előállítása kész alapelemekből. Szöveg, kép, hang, animáció 

elhelyezése a dokumentumban. A prezentáció testreszabása, háttér, áttűnés, animáció 

beállítása.   

Információk publikálásának különböző módjai az interneten. Weblap készítése. Bloghasználat 

megismerése. Egyéb multimédiás dokumentumok előállítása.  

Digitális képek alakítása, formázása. Digitális képek jellemzőinek megismerése.  

Képszerkesztő program használata. Műveletek képekkel, képszerkesztés, képvágás.  
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szövegegységek, multimédia, prezentáció, dia, diavetítés. Szöveg, 

digitális kép, weblap, blog.  

 

 

Tematikai egység/  2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés  

Fejlesztési cél   

Előzetes tudás  

Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása. 

Példák megnevezése a táblázatok mindennapi életben történő 

használatára vonatkozóan. Alkalmazói programok fájlműveletei. A 

térképhasználat alapjainak ismerete.  

A tantárgyhoz  

(műveltségterülethez) 

kapcsolható  

fejlesztési feladatok  

Az adatok rögzítését, értelmezését, vizsgálatát, szemléltetését segítő 

eszközök megismerése. Adatok csoportosítása, táblázatba rendezése. 

Néhány közhasznú információforrás használata. Adatkeresés digitális 

tudásbázis-rendszerben. Térképhasználati ismeretek alapozása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Az adat értelmezését, vizsgálatát, szemléltetését segítő eszközök megismerése. Az adat 

fogalmának megismerése. Az adatok rögzítését, értelmezését, vizsgálatát, szemléltetését segítő 

eszközök használata. Adatok feldolgozását segítő műveletek végzése.  

Adatok értelmezése, csoportosítása, táblázatba rendezése. Táblázatkezelő program használata.  

Táblázatos dokumentumok. Az adatkezelés alapjai. Táblázatok használata a mindennapi életben.  

Adattípusok megismerése. Adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás elsajátítása. 

Cellahivatkozások használata. Képletek szerkesztése. A konstans, relatív és abszolút hivatkozás 

fogalma.  

Néhány közhasznú információforrás használata. Közhasznú információforrások adatainak 

értelmezése.  

Adatkeresés digitális tudásbázis-rendszerben. Digitális tudástárak megismerése. Online 

tudástárak használata. Az információ és adat ábrázolása, értelmezése, grafikus eszközök, 

módszerek. Adatok megjelenítése, kiemelése, aktuális információ keresése. Az adatok gyűjtése, 

csoportosítása, értelmezése.  

Diagramok készítése. Diagramtípus kiválasztása, szerkesztése, módosítása.  

Térképhasználati alapismeretek. Útvonalkeresők, térképes keresők használata. Térképhasználati 

ismeretek felhasználása, keresése az interneten.   

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Információ, adat, információforrás, online tudástár, adatbázis, térkép, 

koordináta, útvonalkereső.   

Adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás, cella, oszlop, sor, aktív cella, 

tartomány, munkalap, munkafüzet, cellahivatkozás, konstans, relatív és 

abszolút hivatkozás, képlet, függvény, diagram.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és 

módszerekkel  

Órakeret  

E: 18 óra  

3.1. A problémamegoldáshoz szükséges módszerek és eszközök kiválasztása  

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 

Előzetes tudás  
Információ felismerése, kifejezése. Információforrások ismerete. 

Algoritmus ismerete, megfogalmazása. A tevékenységek műveletekre 

bontása önállóan vagy tanári segítséggel.  

A tantárgyhoz  

(műveltségterülethez) 

kapcsolható  

fejlesztési feladatok  

Információ gyűjtése, feldolgozása. A problémamegoldás lépéseinek 

ismerete és ábrázolása. Az informatikai eszközök és módszerek 

alkalmazási lehetőségeinek megismerése.   

Algoritmus-leírás eszközeinek ismerete. Egyszerű folyamatábra  

 értelmezése. Algoritmuskészítés. Algoritmus leírása. A 

feladatmegoldást segítő eszközök megismerése.   

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Az információ jellemző felhasználási lehetőségeinek megismerése. A problémamegoldáshoz 

szükséges információ gyűjtése, felhasználása. Jelrendszerek ismerete. Az algoritmus 

informatikai fogalmának megismerése. Problémák algoritmusainak megtervezése. A megoldás 

lépéseinek szöveges, rajzos elkészítése, értelmezése. Folyamatábra készítése.  

A problémák megoldásához szükséges eszközök és módszerek megismerése. Az 

algoritmusleírás eszközeinek és módszereinek megismerése. Egyszerű algoritmusok készítése.  

Problémák megoldása. Az algoritmuskészítés lépéseinek az ismerete. Algoritmus tervezése, 

különböző megoldási lehetőségek tanulmányozása. Az informatikai eszközök és módszerek 

alkalmazási lehetőségeinek megismerése a problémamegoldás különböző fázisaiban.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Probléma, információ, kód, utasítás, művelet, algoritmus, folyamatábra, 

vezérlés. Utasítás, elágazás, ciklus, feltétel, programkód, futtatás, fordítás, 

tesztelés.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  3.2. Algoritmizálás és adatmodellezés  

Előzetes tudás  

Egyszerű felhasználói szoftverek alapszintű kezelése. Utasítások 

leírásainak használata. Alapvető matematikai műveletek ismerete.  

Síkgeometriai ismeretek.  

A tantárgyhoz  

(műveltségterülethez) 

kapcsolható  

fejlesztési feladatok  

Algoritmusok készítése és megvalósítása. Kész programok 

kipróbálása. Vezérlésszemléletű problémák megoldása.  

Tervezési eljárások megismerése, az alulról felfelé építkezés és a 

lépésenkénti finomítás elveinek alkalmazása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Adott feladat megoldásához tartozó algoritmusok megfogalmazása, megvalósítása 

számítógépen.   

A problémamegoldás során az ismert adatokból az eredmények meghatározása.  

Adatok bevitele, az adatok alapján az eredmények meghatározása, a végeredmények 

megjelenítése. Elemi és összetett adatok megkülönböztetése, kezelése.  

Feladatok megoldása egyszerű, automataelvű fejlesztőrendszerrel. Az algoritmizálási 

készségek fejlesztésére alkalmas fejlesztőrendszerek megismerése. Problémamegoldás 

folyamatának értelmezése.  
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Bemeneti adat, eredmény, utasítás, algoritmus.   

Alulról felfelé építkezés elve, lépésenkénti finomítás elve, elemi adat,  

összetett adat, bemenő adat, kimenő adat.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  
4. Infokommunikáció  Órakeret 

E: 18 óra 

4.1. Információkeresés, információközlési rendszerek  
 

Előzetes tudás  

Egyszerű alkalmazói programok indítása, használata. Keresőkérdések 

megfogalmazása tanári segítséggel.  

Böngészőprogramok, keresők, levelezőrendszerek használata. 

Információkeresés az interneten. Megadott művek elektronikus 

katalógusban való visszakeresése.  

A tantárgyhoz  

(műveltségterülethez) 

kapcsolható  

fejlesztési feladatok  

Keresőkérdések alkotása, a keresés eredményének értelmezése, a 

keresés pontosítása. Információforrások kiválasztása, használata. Az 

információk hatékony keresése, a legfontosabb információk 

megtalálása, a hiteles és nem hiteles információk 

megkülönböztetése, információk kritikus kezelése, a tartalmak 

publikálásra való előkészítése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Keresőkérdések megfogalmazása. Böngészőprogram kezelése, webcímek beírása, linkek 

használata, portálok felkeresése. Kulcsszavas és tematikus keresés. Kereső operátorok 

ismerete.Keresőkérdések megfogalmazása, értelmezése, pontosítása.   

Összetett keresések űrlapok segítségével, tematikus és kulcsszavas keresőgépek használata az 

információ elérésére, több keresési szempont egyidejű érvényesítése, űrlapok kitöltése.  

A keresés folyamata. Keresőkérdés alkotása. Irányított információkeresés eredményének 

értelmezése. Találatok értelmezése. A találatok során kapott információk tanulmányozása.  A 

keresés céljának leginkább megfelelő oldalak felkeresése. Hatékony, céltudatos 

információszerzés. Releváns információk kiszűrése a kereső által megtalált adathalmazból. 

Információforrások irányított kiválasztása, hitelességének vizsgálata, szelektálása. Helyi 

könyvtári és a korosztálynak szóló elterjedt adatbázisok. Az információk elemzése hitelesség 

szempontjából. Több hasonló tartalmú oldal összehasonlítása.  

Információforrások irányított kiválasztása. Konkrét információforrások használata. 

Hírportálok felkeresése.  

Nyomtatásra és webes publikálásra szánt dokumentumok készítése. Közlésre szánt szöveges 

és képi információval kapcsolatos elvárások, kiválasztási szempontok. Nyomtatási beállítások. 

Webes publikálásra alkalmas fájlformátumok megismerése. Internetes oldalak feltöltése egy 

nyilvános tárhelyre. Publikus és nem publikus adatok megkülönböztetése.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Webhely, webcím, böngésző, link, keresés, keresőgép, tematikus keresés, 

kulcsszavas keresés, kereső operátorok, hivatkozásgyűjtemény. Keresés, 

letöltés, publikálás, hitelesség, űrlap.  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  4.2. Az információs technológián alapuló kommunikációs formák 

Előzetes tudás  

Egyszerű alkalmazói programok indítása, használata. A számítógép 

alapvető használata, böngészőprogram ismerete.  

A tantárgyhoz  

(műveltségterülethez) 

kapcsolható  

fejlesztési feladatok  

Információ küldése, fogadása. Elektronikus levelezőrendszer 

használata. Saját e-mail cím készítése. Netikett ismerete.  

A modern infokommunikációs eszközök hatékony használata.   

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Az információ küldésének és fogadásának megismerése. Kapcsolatteremtés infokommunikációs  

eszközök útján.   

Levelezőrendszer alapvető szolgáltatásainak ismerete és alkalmazása. Saját e-mail cím 

létrehozása. Üzenet küldése, fogadása, válasz a kapott üzenetre, levél továbbítása, mellékletek 

csatolása.  

A mobilkommunikáció eszközei. Az internet kommunikációs szolgáltatásai. A kommunikációs 

célnak megfelelő választás a médiumok között. A fogyatékkal élőkkel történő, és a fogyatékkal 

élők közötti kommunikációt biztosító eszközök megismerése. A virtuális tér közlekedési 

szabályai. A kommunikációs médiumok és szerepük.  

Felelős magatartás az online világban. Netikett ismerete. A kommunikáció írott és íratlan 

szabályai. Adatvédelem, az információk megosztásának etikai kérdései. Az online 

kommunikációban rejlő veszélyek elleni védekezés.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Levelezőrendszer, e-mail cím, elektronikus levél, regisztráció, címzett, 

másolat, rejtett másolat, tárgy, melléklet, csatolás, válasz, továbbítás, 

netikett. Kommunikációs modell, üzenet, internetes kommunikáció, 

mobilkommunikáció, adatvédelem.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  4.3. Médiainformatika 

Előzetes tudás  

Egyszerű alkalmazói programok indítása, használata. CD, DVD 

használata. Böngészőprogram használata, fontosabb portálok 

ismerete.  

A tantárgyhoz  

(műveltségterülethez) 

kapcsolható  

fejlesztési feladatok  

A hagyományos és az elektronikus média kezelése, internetes média 

elérése, információk letöltése a számítógépre, információk 

értelmezése.  

A legújabb médiainformatikai technológiák használata, alkalmazása; 

önálló és kritikus attitűd fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  
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Internetes portálok, szöveges és képi információforrások használata.Weboldalak megtekintése, 

mentése. Szöveg, kép mentése weboldalról. 

Hang-, képanyagok elérése, videomegosztó rendszerek felkeresése. Elektronikus könyv 

keresése, olvasása.  Médiatárak keresése, médiumok elérése, használata. Oktatási célú 

adatbázisok használata. Oktatóprogramok használata.  

A hagyományos médiumok modern megjelenési formáinak megismerése, alkalmazásuk a 

megismerési folyamatban.   

Internetes portálok, szöveges és képi információforrások. Internet, televízió, rádió használata.  

Elektronikus könyv, hangoskönyv használata. Szótárak, lexikonok, folyóiratok az interneten. 

Képek, zenék, filmek elérése az interneten. Oktatóprogramok, oktatóanyagok keresése az 

interneten. Internetes térképek keresése.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Elektronikus média, videomegosztás, elektronikus könyv, médiatár, 

oktatóprogram.  

Internetes oktatóprogram, regisztráció, online szótár, online elérés, 

hangoskönyv, információmegosztó portál.  

 

 

Tematikai egység/  5. Az információs társadalom Órakeret   

 

Fejlesztési cél   E: 12 óra 

5.1. Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai  

Előzetes tudás  

Az informatikai biztonsággal kapcsolatos tapasztalatok 

megfogalmazása.  

A számítógép vagy a programok használata során tapasztalt esetleges 

meghibásodások megfogalmazása.  

Infokommunikációs eszközök használata során tanúsított viselkedési 

módok megfigyelése.   

A tantárgyhoz  

(műveltségterülethez) 

kapcsolható  

fejlesztési feladatok 

Az informatikai biztonsággal kapcsolatos ismeretek megértése. Az 

adatvédelem érdekében alkalmazható lehetőségek megértése. Az 

informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályok 

megértése. Az információforrások feltüntetése a dokumentumokban.  

Az információ előállítása, megosztása, terjesztése, használata, 

átalakítása. Az információ kezelése során felmerülő veszélyek 

felismerése, elhárításuk lehetőségei. Az információforrások 

hitelességének értékelése. Viselkedési szabályok közös kialakítása, a 

kulturált együttélés szabályainak betartása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Az informatikai biztonság kérdései. A számítógép és a számítógépen tárolt adatok védelme. 
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Az adatokat érintő visszaélések, veszélyek és következmények megismerése.  

Adatvédelemmel kapcsolatos fogalmak. Adatkezeléssel kapcsolatos eljárások megismerése. 

Az adatokkal, különösen a személyes adatokkal való visszaélések, veszélyek és  

következmények megismerése, azok kivédése, a védekezés módszereinek és szempontjainak 

megismerése.  

Az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályok megismerése.A hálózat 

használatára vonatkozó szabályok megismerése, értelmezése.  

Információforrások gyűjtése.A felhasznált információforrások feltüntetése a saját 

dokumentumban. Az információ hitelessége és ellenőrzési lehetőségeinek megismerése. 

Megbízható információforrások ismerete.   

Az informatikai eszközök alkalmazásának fontosabb etikai kérdései. Szabadon vagy 

korlátozottan használható programok használata.A programhasználat során betartandó jogok 

és kötelességek.  

Az információ értékként való kezelése, megosztása.  
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Informatikai biztonság, adat, személyes adat, adatvédelem, adatkezelés, 

netikett, információ, információforrás, hivatkozás.  

Adat, adathalászat, kéretlen levél (spam), lánclevél (hoax), információ, 

információforrás, hitelesség, megbízhatóság, jogtiszta szoftver, licenc, 

ingyenes szoftver, korlátozottan használható szoftver.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  5.2. Az e-szolgáltatások szerepe és használata  

Előzetes tudás  

Elektronikus szolgáltatásokkal kapcsolatos tapasztalatok, 

vélemények megfogalmazása.  

A tantárgyhoz  

(műveltségterülethez) 

kapcsolható  

fejlesztési feladatok 

Az elektronikus szolgáltatások hétköznapi életben betöltött 

szerepének felismerése. A szolgáltatások céljainak azonosítása, 

működésének megfigyelése.  

Az elektronikus szolgáltatások használata, a biztonság 

figyelembevétele, a kritikus szemléletmód kialakítása.   

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Az e-szolgáltatások hétköznapi életben betöltött szerepének megismerése. A globális 

információs társadalom jellemzői. Elektronikus szolgáltatások szerepe és használata a 

hétköznapi életben. Az e-szolgáltatások használatának célirányos megismerése. Az 

elektronikus szolgáltatások funkcióinak megismerése. Az elektronikus szolgáltatások 

működésének megismerése, a szolgáltatások igénybevétele, használata, lemondása.   

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Információs társadalom, elektronikus szolgáltatás, regisztráció, 

leiratkozás, azonosító, jelszó.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  6. Könyvtári informatika  

Órakeret  

E: 9 óra  

Előzetes tudás  

A könyvtári terek, alapszolgáltatások, elterjedtebb 

dokumentumtípusok jellemzőinek és a könyv bibliográfiai azonosító 

adatainak ismerete. Betűrendezés.  

A tantárgyhoz  

(műveltségterülethez) 

kapcsolható  

fejlesztési feladatok  

Az iskolai és lakóhelyi könyvtár alapszolgáltatásainak és a különböző 

információforrásoknak önálló, alkotó és etikus felhasználása 

egyszerű tanulmányi feladatok egyéni és csoportos megoldása során.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Könyvtártípusok megkülönböztetése. Az iskolai könyvtár eszköztárának készségszintű 

használata. Tájékozódás az iskolai könyvtár tér- és állományszerkezetében.Az iskolai 

könyvtár eszköztárának készségszintű használata a könyvtári terek funkciói és a könyvtári 

ábécé ismeretében. 
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Könyvtári szolgáltatások  

A hagyományos és új információs eszközökön alapuló könyvtári szolgáltatások megismerése.  

A könyvtár alapszolgáltatásainak használata. A könyvtári katalógus funkciójának megértése. 

Katalógusrekord (-cédula) adatainak értelmezése.  

Könyvtártípusok, funkcionális terek 

Tájékozódás az iskolai könyvtár tér- és állományszerkezetében. Az összes könyvtártípus 

jellemzőinek megismerése, összehasonlítása. A kézikönyvtár összetételének és  

tájékozódásban betöltött szerepének megismerése. Nagyobb könyvtárak funkcionális tereinek 

megismerése. Önálló eligazodás a települési közkönyvtárban.   

Információkeresés  

Hatékony, céltudatos információszerzés. Keresett téma kifejezése tárgyszóval. Összetett 

keresőkérdés megfogalmazása. Megadott szempontok szerint való keresés az iskolai és a 

lakóhelyi elektronikus könyvtári katalógusban. Konkrét feladathoz való irányított 

forráskeresés katalógus és bibliográfia segítségével.  

Dokumentumtípusok, kézikönyvek  

Hagyományos és nem hagyományos dokumentumok formai, tartalmi, használati jellemzőinek 

megállapítása; csoportosításuk.   

Nyomtatott és elektronikus kézikönyvek, közhasznú információforrások és ismeretterjesztő 

művek típusainak ismerete. Közhasznú adatbázisok használata.  

Forráskiválasztás. A megadott problémának megfelelő nyomtatott és elektronikus források 

irányított kiválasztása. A könyvtárhasználati és informatikai alapokra építő információgyűjtést 

igénylő feladatok.  

Bibliográfiai hivatkozás, forrásfelhasználás. A forrásmegjelölés etikai vonatkozásainak 

megértése. Saját és mások gondolatainak elkülönítése. A felhasznált források önálló 

azonosítása a dokumentumok főbb adatainak (szerző, cím, hely, kiadó, év) megnevezésével.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Könyvtár, kézikönyvtár, katalógus, hivatkozás, forrás, könyv, időszaki 

kiadvány, honlap, CD, DVD, lexikon, enciklopédia, szótár, atlasz. Nemzeti 

könyvtár, szakkönyvtár, elektronikus könyvtár, kézikönyv, szaklexikon, 

szakkönyv, napilap, folyóirat, bibliográfia, linkgyűjtemény, keresőkérdés, 

tárgyszó, szerzői jog, információs érték, felhasznált irodalom, 

irodalomjegyzék.  
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A fejlesztés várt 

eredményei a két  

évfolyamos ciklus 

végén  

A tanuló az informatikai eszközök használata témakör végére  ismerje a 

számítógép részeinek és perifériáinak funkcióit, tudja azokat önállóan 

használni; tudjon a könyvtárszerkezetben tájékozódni, mozogni, 

könyvtárat váltani, fájlt keresni; tudjon segítséggel használni multimédiás 

oktatóprogramokat; tudjon az iskolai hálózatba belépni, onnan kilépni, 

ismerje és tartsa be a hálózat használatának szabályait; ismerje egy 

vírusellenőrző program kezelését.  

A tanuló az informatikai eszközök használata témakör végére  ismerje meg 

a különböző informatikai környezeteket; tudja használni az operációs 

rendszer és a számítógépes hálózat alapszolgáltatásait; segítséggel legyen 

képes az adott feladat megoldásához alkalmas hardver- és szoftvereszközök 

kiválasztására.  

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére   

ismerje a szövegszerkesztés alapfogalmait, legyen képes önállóan elvégezni 

a leggyakoribb karakter- és bekezdésformázásokat; használja a 

szövegszerkesztő nyelvi segédeszközeit; ismerje egy bemutatókészítő 

program egyszerű lehetőségeit, tudjon rövid bemutatót készíteni; ismerje fel 

az összetartozó adatok közötti egyszerű összefüggéseket; segítséggel tudjon 

használni tantárgyi, könyvtári, hálózati adatbázisokat, tudjon különféle 

adatbázisokban keresni; tudjon különböző dokumentumokból származó 

részleteket saját munkájában elhelyezni. Tudjon dokumentumokba 

különböző objektumokat beilleszteni; tudjon szöveget, képet és táblázatot is 

tartalmazó dokumentumot minta vagy leírás alapján elkészíteni; tudjon 

egyszerű táblázatot létrehozni; ismerje a diagramok szerkesztésének,  
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 módosításának lépéseit; tudjon bemutatót készíteni.  

A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel 

témakör végére legyen képes összegyűjteni a problémamegoldáshoz 

szükséges információt; ismerje a problémamegoldás alapvető lépéseit; képes 

legyen önállóan vagy segítséggel algoritmust készíteni; lássa át a 

problémamegoldás folyamatát; ismerje és használja az algoritmus-leíró 

eszközöket; legyen képes meghatározni az eredményt a bemenő adatok 

alapján; legyen képes tantárgyi szimulációs programok használatára. A 

tanuló az infokommunikáció témakör végére   

legyen képes a böngészőprogram főbb funkcióinak használatára. Legyen 

képes tanári segítséggel, megadott szempontok szerint információt keresni; 

a találatokat értelmezni;  az elektronikus levelezőrendszert önállóan kezelni. 

Legyen képes elektronikus és internetes médiumok használatára; az 

interneten talált információk mentésére; ismerje a netikett szabályait, legyen 

képes előkészíteni az információt weben történő publikálásra; tudja 

megkülönböztetni a publikussá tehető és védendő adatait; használja a 

legújabb infokommunikációs technológiákat, szolgáltatásokat. A tanuló az 

információs társadalom témakör végére  ismerje az informatikai 

biztonsággal kapcsolatos fogalmakat; ismerje az adatvédelemmel 

kapcsolatos fogalmakat; ismerje az adatvédelem érdekében alkalmazható 

lehetőségeket, az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó 

szabályokat; szerezzen gyakorlatot az információforrások saját 

dokumentumokban való feltüntetésében. Ismerje az informatikai 

biztonsággal és adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat; ismerje az 

adatokkal való visszaélésekből származó veszélyeket és következményeket; 

ismerjen megbízható információforrásokat. Legyen képes értékelni az 

információ hitelességét; ismerje az informatikai eszközök etikus 

használatára vonatkozó szabályokat, az információforrások etikus 

felhasználási lehetőségeit; ismerje fel az informatikai eszközök 

használatának az emberi kapcsolatokra vonatkozó következményeit; 

ismerjen néhány elektronikus szolgáltatást, legyen képes a szolgáltatások 

igénybevételére, használatára, lemondására. A tanuló a könyvtári 

informatika témakör végére   

a különböző konkrét tantárgyi feladataihoz legyen képes konkrét nyomtatott 

és elektronikus forrásokban megkeresni a megoldáshoz szükséges 

információkat, releváns forrásokat találni konkrét tantárgyi feladataihoz; a 

választott forrásokat legyen képes alkotóan és etikusan felhasználni a 

feladatmegoldásban; legyen képes alkalmazni a más tárgyakban tanultakat 

(pl. informatikai eszközök használata, szövegalkotás).  

  

Az alapfokú felnőttoktatás számára készített osztályfőnöki program célja, hogy elősegítse az 

iskolák (és a pedagógusok) számára azt, hogy az egyes évfolyamokra beiratkozott, számos helyről 

érkező, sok esetben alulszocializált, motiválatlan, ismerethiányokkal küszködő tanulókból 

kialakítsa, illetve az iskolai előrehaladás, a tanulás sikeressége érdekében felgyorsítsa az 

(osztály)közösség kialakulását.  

A program elvégzése lehetővé teszi azt, hogy az osztályfőnök a tanulók sokszor csak 

formális (az adminisztráció szempontjából ugyan nem nélkülözhető) megismerése helyett 
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magukról a tanulókról és a tanulóktól kaphassanak komplexebb információkat, amelyek 

elősegíthetik az idő előtti iskolaelhagyás, a tanulási kudarcok magas arányának csökkenését.  

Célszerű, ha a programot (de legalábbis annak számottevő részét) az adott osztály felelőse, 

osztályfőnöke „tanítja”. Többről és másról van szó ebben az esetben, mint a hagyományos 

osztályfőnöki órák esetében megszokhattuk. Ezeken az órákon is „tananyagot” kell feldolgozni, 

amelynek a célja részben eltér a többi tantárgyétól és műveltségterületétől. Amíg a többi esetben 

elsősorban a közismereti tananyag elsajátítása áll a középpontban, itt a hangsúly azoknak a 

kompetenciáknak a fejlesztésére irányul, amelyek erősíthetik e tanulók beilleszkedését az iskolai 

közösségekbe. A cél ezért alapvetően az, hogy az osztályba járó tanulók idővel valódi közösséget 

alkossanak, mert ennek a kialakulása-kialakítása nagymértékben hozzájárulhat ahhoz, hogy a 

tanulók iskolával és tanulással kapcsolatos kedvezőtlen attitűdjei megváltozzanak.  

 

 

5. évfolyam  

 

Éves óraszám: Esti tagozat: 36 óra  

Heti óraszám:Esti tagozat: 1 óra  

 

Tematikai egység  
Ismerkedés az osztálytársakkal, az iskolával, a 

tanárokkal, az iskola házirendjével  

Órakeret 

E: 2 

óra+1óra  

 

Előzetes tudás  A tanulók korábban szerzett tapasztalatai.  

A tantárgyhoz  

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési  

feladatok 

A közösségnek mint értéknek a felismerése.  

A közösség tagjaival történő együttműködés elősegítése.  

+A közösségen belüli összetartozás érzését kiváltó legfontosabb 

tényezők tudatosítása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Legyen a tanuló számára érték az iskolában szerzett tudás.    

Legyen fontos számára az iskolai/osztályközösségben történő szerepvállalás.  

Közös szabályok, tevékenységek kidolgozásának, annak betartásának fontossága.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Szabályok, normaközvetítés, iskolázottság.   

 

Osztályközösség-építés  (Osztályfőnöki  program)  

5–8.  

(Esti tagozat) 
 

 

évfolyam  
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Tematikai egység  

Tanulni jó!  

(Tanulásmódszertani ismeretek 1.)  

Órakeret 

E: 10  

óra+2 óra  

 

Előzetes tudás  A tanulók előzetes kompetenciái.  

A tantárgyhoz  

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési  

feladatok 

A tanuló tanulási folyamatainak tervezése és szervezése.  

+Tanulási stílus felmérése /teszt/  

+Tanulási módszerek   

„Tanulói tudásmenedzsment-közösség” létrehozása.   

Időfelhasználás/tervezés (időmérleg-készítés). 

Tanulási szokások kialakítása.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Ismerje fel a tanuló és legyen tisztában a tanulás fontosságával.  

Ismerje fel az ún. „kapunyitó kompetenciák” szerepének fontosságát az életben, a 

munkavállalásban.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Tanulás eredményessége, elemi kompetenciák.  

 

 

Tematikai egység  A család és a családi hagyományok  

Órakeret  

E: 5 óra  

 

Előzetes tudás  A tanulók előzetes ismeretei, tapasztalatai.  

A tantárgyhoz  

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési  

feladatok 

A családi hagyományok ismerete és tisztelete.   

A családi ünnepek, a családi „legendárium” szerepének, 

fontosságának felismertetése.  

Generációk közötti kapcsolatok – kultúra/szokások megismerése, 

elfogadása, tolerancia erősítése.   

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

A tanuló legyen tisztában a család fogalmával, és annak szerepével. 

Tartsa tiszteletben a családi hagyományokat, ünnepeket.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

 Család , családi hagyomány, generáció.  
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Tematikai egység  A barátok és az osztálytársak  

Órakeret  

E: 5 óra  

 

Előzetes tudás  A tanulók előzetes tapasztalatai.  
 

A tantárgyhoz  

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési  

feladatok 

Kisebb és nagyobb közösségek szerepének tudatosítása az egyén 

életében.  

Verbális és nonverbális kommunikáció fejlesztése.  

Kapcsolati hálók a közösségen belül és kívül.  

Agresszió kezelése, és a tolerancia erősítése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

A tanuló tanuljon meg az érzelmeiről kommunikálni. (Verbális és nem verbális 

kommunikáció fontossága a beszédhelyzetekben).  

A tanuló sajátítsa el azokat a kompetenciákat, amelyekkel megfelelő módon tudja kódolni és 

átadni az érzelmeket.  

Legyen türelmes és toleráns az osztálytársaival szemben.   

A tanuló próbálja meg kezelni az érzelmi kitöréseit, az indulatait. (Én-üzenet, te-üzenet 

szituációs játékokon keresztül).  

Legyen képes a másokkal történő pozitív és eredményes interakció megteremtésére.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Szociális érzékenység, mások elfogadása, metakommunikációs technika, 

interakció.  

 

 

Tematikai egység  Cselekvő állampolgár  

Órakeret 

E: 5 

óra+1óra  

 

Előzetes tudás  A tanulók előzetes ismeretei, tapasztalatai.  

A tantárgyhoz  

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési  

feladatok 

Az alapvető emberi jogok megismertetése.  

Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetése. A 

norma és a normaszegések társadalmi jelentőségének 

felismertetése.  

+Döntés, felelősségvállalás, következmény  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

A tanuló legyen tisztában az állampolgári kötelezettségeivel és a jogaival.  

Sajátítsa el az alapszintű társadalmi normákat.  

Rendelkezzen a társadalomban elfogadott normakontrollal.   

Érdekérvényesítő szerepe ne lépje túl a törvények adta határokat.  

Tartsa be a társadalomban előírt viselkedési szabályokat, normákat.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

 Törvény, szabály, társadalom, normakövetés, normakontroll, civil 

kapcsolatok, felelősségvállalás.  
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Tematikai egység  

Egészséges életmód kialakítása és megteremtése, 

fenntartása.  

Egészségvédelem  

Órakeret  

E: 5 óra  

 

Előzetes tudás  A tanulók előzetes ismeretei, tapasztalatai.  
 

A tantárgyhoz  

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési  

feladatok 

A környezet szerepének felismertetése a testi és lelki egészség 

fenntartásában.  

Törekvés erősítése, igény felkeltése az egészséges életvitelre (a 

személyes higiénia és annak fenntartása; az egészségre káros 

szokások; az egészségügyi szolgáltatások és azok elérhetősége; az 

egészséges életmód és táplálkozás).   

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

A tanuló ismerje fel az egészséges életmód, életvitel kialakításának fontosságát.  

Tudjon különbséget tenni az egészséges és a káros életvitel között.  

A tanulóismerje az egészségkárosító hatások következményeit.  

Legyen tisztában az élvezeti cikkek ártalmasságával, ismerje a szenvedélybetegségek 

egészségkárosító és személyiségromboló hatásait.  

Legyen fogalma az alkohol hatásairól az emberi szervezetre.  

A tanuló ismerje fel, hogy a drogok függőséget és maradandó károsodást okoznak az emberi 

szervezetben.  

Legyen tisztában azzal, hogy az egészséges életvitelhez elengedhetetlen a mindennapi 

testedzés; a különböző sportfoglalkozások fontossága.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  
Életmód, életvitel, higiénia, rendszeresség, kultúra, szenvedélybetegség, 

egészséges táplálkozás, mozgás, sport, rendellenesség.  

 

 

6. évfolyam  

 

Éves óraszám: Esti tagozat: 36 óra  

Heti óraszám:Esti tagozat: 1 óra  

 

Tematikai egység  
A tanulás tanulása  

(Tanulásmódszertani ismeretek 2.)  

Órakeret 

E: 10 

óra+1 óra  

 

Előzetes tudás  Az előző évben tanultak felidézése.  

A tantárgyhoz  

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési  

feladatok 

A tanuló tanulási folyamatainak tervezése és szervezése.  

„Tanulói tudásmenedzsment-közösség” folyamatos működtetése.  

Időfelhasználás/tervezés (időmérleg-készítés).  

Tanulási szokások erősítése.  

A megfelelő tanulási környezet kialakítása.  

Tantárgyakhoz kapcsolódó tanulási stratégiák megismerése.  

+A tanulási stratégiák alkalmazása  
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Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Legyen igénye a tanulónak az új tanulási technikák eredményes alkalmazására.  

Legyen igénye a tanuláshoz szükséges „tanulói környezet” kialakítására.  

A tanulónál alakuljon ki a tanulási felelősség kérdése.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  
LLL-paradigma, hatékony tanulási technika, társadalmi következmény, 

iskolázatlanság.   

 

 

Tematikai egység  Az érzelmek világa  

Órakeret 

E: 8  

óra+1 óra  

 

Előzetes tudás  A tanulók előzetes tudásának azonosítása.  

A tantárgyhoz  

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési  

feladatok 

Az érzelmek szerepe az emberek életében.  

A lelki egyensúly eléréséhez vezető út.  

Az eltérő érzelmi helyzetek/állapotok kezelése.  

Sikerek és kudarcok hatásai az egyén életében.  

Kudarcokat kezelő stratégiák megismerése 

Konfliktusok és következményeik kezelése. +Pozitív 

gondolkodásmód kialakítása  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

A tanuló legyen nyitott, és törekedjen mások megismerésére.  

A tanuló tanuljon meg az érzelmeiről kommunikálni. (Verbális és nem verbális 

kommunikáció fontossága a beszédhelyzetekben.)  

A tanuló törekedjen a másokkal történő pozitív és eredményes interakció megteremtésére.  

A tanuló törekedjen a konfliktusok kezelésére.  

Ismerje fel a konfliktusok ok-okozati összefüggéseit.  

Vegyen részt minél több személyiség-gazdagító játékban, tréningben.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Érzelem, verbális és nem verbális kommunikáció, türelem, tolerancia, 

egymásra figyelés, elfogadás, őszinteség, interakció.  

 

 

Tematikai egység  

Hétköznapi ismeretek:  

háztartási alapismeretek,  

balesetvédelem, elsősegélynyújtás, KRESZ  

Órakeret  

E: 9 óra  

 

Előzetes tudás  A tanulók előzetes tudásának azonosítása.  

A tantárgyhoz  

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési  

feladatok 

A háztartási eszközök tudatos használatához szükséges ismeretek 

megszerzése, képességek fejlesztése.  

A háztartási gépekhez kapott használati leírások értelmezése és az 

utasítok alkalmazása.  

Balesetvédelmi alapismeretek elsajátítása.  

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

2837 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

A tanuló legyen tisztában a háztartási eszközök, műszaki berendezések használatának 

veszélyeivel.  

Tudja értelmezni a használati útmutatásokat.  

Veszélyhelyzet esetén tudja, hogy mit kell tennie (pl. segélyhívószámok ismerete). Ismerje 

a KRESZ alapszabályait.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Felelősség, szabály, vészhelyzet, kötelezettség.  

 

 

Tematikai egység  Deviancia, deviáns viselkedés   

Órakeret 

E: 5  

óra+2 óra  

 

Előzetes tudás  A tanulók előzetes tapasztalatai.  

A tantárgyhoz  

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési  

feladatok 

Társadalmi normák és a deviancia fogalmának tisztázása, 

jelentőségük és következményeik belátása.  

Devianciák a társadalomban.  

Az agresszió következményei, és törvényi szabályozása.  

Hétköznapi élet konfliktusainak kezelése és szabályozása.  

+Előítéletek és sztereotípiák kezelése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

A tanuló ismerje a verbális, a fizikai és a lelki agresszió típusait.  

Legyen elképzelése a normaszegésről és annak következményeiről.  

Ismerje fel a deviáns viselkedés jegyeit.  

Legyenek megoldási elképzelései a különféle típusú konfliktusok feloldásához.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Verbális agresszió, fizikai agresszió, lelki agresszió, együttműködés, 

kompromisszum, önuralom, konfliktus, törvényi szabályozás, tisztelet.  

 

 

7. évfolyam  

 

Éves óraszám: Esti tagozat: 36 óra  

Heti óraszám: Esti tagozat: 1 óra  

 

Tematikai egység  
A tanulás tanulása  

(Tanulásmódszertani ismeretek 3.)  

Órakeret 

E: 9 

óra+2 óra  

 

Előzetes tudás  A tanulók előzetes tapasztalatai és a korábban tanultak.  
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A tantárgyhoz  

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési  

feladatok 

A tanuló tanulási folyamatainak tervezése és szervezése.   

„Tanulói tudásmenedzsment-közösség” folyamatos működtetése.  

Időfelhasználás /tervezés (időmérleg-készítés).  

Tanulási szokások erősítése.  

A tanulási környezet kialakítása.  

Tantárgyakhoz kapcsolódó tanulási stratégiák fejlesztése.  

+A tanulás és gyakorlás fontossága a teljesítményben.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Legyen igénye a tanulónak az új tanulási technikák eredményes alkalmazására.  

Legyen igénye a tanuláshoz szükséges „tanulói környezetet” kialakítására.  

A tanulónál alakuljon ki a tanulási felelősség.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  
LLL-paradigma, tanulást elősegítő módszertani kultúra, hatékony tanulási 

technika, időmérleg, sikerkritérium/kudarckritérium.  

 

 

Tematikai egység  Eligazodás a mindennapokban  

Órakeret 

E: 13 

óra+ 2  

óra  

 

Előzetes tudás  A tanulók előzetes tudása.  

A tantárgyhoz  

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési  

feladatok 

A tanuló közvetlen környezete (lakóhely) múltjának és jelenének 

megismerése révén a kötődés erősítése (változások a 

lakókörnyezetben; a helyi média (típusok, szerepek).  

Tájékozottság kialakítása az ügyek intézése terén 

(önkormányzatadminisztráció); politikai élet helyi szinten (pártok, 

képviselők).  

A művelődés tereinek és lehetőségeinek megismerése.  

Közlekedés a mindennapokban.  

+Alkalmazkodás, tolarencia errősítése mindennapi életünkben  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

A tanuló ismerje közvetlen környeztének történetét és az elmúlt időszak legfontosabb 

változásait.  

Legyen tájékozott a mindennapi élethez szükséges adminisztrációban (pl. csekk kitöltése, 

adatlapok megfelelő értelmezése, menetrendek pontos értelmezése, szolgáltatások ismerete). 

Rendelkezzen alapvető tájékozottsággal lakóhelye közlekedési lehetőségeiről, a helyi 

politikai viszonyokról és a helyi média nyújtotta lehetőségekről.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  
Lokális helyismeret, ügyintézés alapfogalmai.   
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Tematikai egység  
Divat  (Legyen 

stílusod!)  

Órakeret  

E: 5 óra  

 

Előzetes tudás  A tanulók előzetes tapasztalatai.  

A tantárgyhoz  

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési  

feladatok 

A divat mint jelenség tisztázása.  

A divat szerepe az egyének  életében.  

Az önálló stílus kialakítása. Az önismeret és az ízlés fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

A tanulónak legyenek alapvető ismeretei a divat történetéről, fuknkciójáról és szerepéről az 

egyén és a társadalom életében.  

Tudjon különbséget tenni az egyedi ízlés és a tömegízlés között.  

Legyen elképzelése saját stílusával, formálásának lehetőségeivel kapcsolatban.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Divat, divattörténelem, ikon, stílus, egyediség, tömegízlés.  

 

 

Tematikai egység  Szubkultúrák világa  

Órakeret  

E: 5 óra  

 

Előzetes tudás  
A tanulók előzetes tapasztalatai.  

 

A tantárgyhoz  

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési  

feladatok 

A kultúra-szubkultúra néhány összefüggésénak, kapcsolatának 

felismerése.   

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Ismerje a tanuló a szubkultúra fogalmát. 

Legyen elképzelése néhány tartalmáról.  

Sokszínűség és másság.  

Ifjúság és szubkultúra.  

A szubkultúra arculata.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  
Szubkultúra, kulturális sokszínűség, elfogadás, együttélés, tolerancia.  

 

 

8. évfolyam  

 

Éves óraszám: Esti tagozat: 36 óra  

Heti óraszám: Esti tagozat: 1 óra  
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Tematikai egység  
A tanulás tanulása  

(Tanulásmódszertani ismeretek 4.)  

Órakeret 

E: 8 

óra+2 óra  

 

Előzetes tudás  
A tanulók előzetes tapasztalatainak és a korábban tanultaknak az 

azonosítása.  

A tantárgyhoz  

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési  

feladatok 

A tanuló tanulási folyamatainak tervezése és szervezése.   

„Tanulói tudásmenedzsment- közösség” folyamatos működtetése.  

Időfelhasználás /tervezés (időmérleg-készítés).  

Tanulási szokások erősítése.  

A tanulási környezet fejlesztése.  

Tantárgyakhoz kapcsolódó tanulási stratégiák.  

A tanulással kapcsolatos motiváció erősítése.  

+Ösztönzés az  önismeret fejlesztésére.  

 Ami a legjobban érdekel, amiben a legtehetségesebb feltárása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

A tanuló ismerje meg az új tanulási környezethez kapcsolódó technikai elemeket. A 

tanuló ismerje fel és koordinálja saját tanulási „menetrendjét”, legyen tisztában annak 

fontosságával.  

Legyen képes a saját tanulási folyamatában elért eredmények értékelésére.  

Ismerje fel a tanulással kapcsolatos, motivációt támogató tényezők fontosságát, szerepét.  

Legyen képes reflektálni tanulással kapcsolatos sikereire, kudarcaira.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  
LLL-paradigma, tanulást elősegítő módszertani kultúra, hatékony tanulási 

technika, tanulást segítő időmérleg, sikerkritérium, kudarckritérium.  

 

 

Tematikai egység  Természetvédelem – állatvédelem  

Órakeret  

E: 8 óra  

 

Előzetes tudás  A tanulók előzetes tapasztalatai és a korábban tanultak.  

A tantárgyhoz  

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési  

feladatok 

A fenntartható fejlődés jelentőségének belátása.  

A környezettudatos magatartásra törekvés, a felelősségérzet 

erősítése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  
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Ismerje a tanuló a fenntartható fejlődés eszméjét, legyen tisztában annak jelentőségével.  

Legyen elképzelése a környezetszennyezés okairól és káros következményeiről.  

Gyakorolja – lehetősége szerint – a gyakorlati környezetvédelmet.  

Legyen tisztában az állatokat megillető jogokkal.  

Környezeti problémák, az ökokatasztrófák kialakulásához vezető utak.  

A modern világ technológiai ártalmai és következményei.  

A környezettudatosság elve.   

Gyakorlati környezetvédelem.   

Tudatos vásárlói magatartás jegyei. 

A természet és az állatvilág védelme.  

Környezetvédők – civil mozgalmak.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  
Fenntartható fejlődés, tudatosság, ökokatasztrófa, természetvédelem, 

felelősség, következetesség, önkéntesség.  

 

 

Tematikai egység  
Gazdálkodj okosan! (Családi 

gazdálkodás)  

Órakeret 

E: 9  

óra+1 óra  

 

Előzetes tudás  A tanuló előzetes tudása, tapasztalatai.  

A tantárgyhoz  

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési  

feladatok 

Alapvető gazdasági ismeretek, fogalmak (áru, pénz, 

tervezés/gazdálkodás) megértetése.  

A családi költségvetés tervezése.  

A takarékoskodás (bankok szerepe) formáinak megismerése.  

A zsebpénz (elvek és gyakorlatok).  

Priorítások felállítása a családi gazdálkodásban (mindennapi 

fogyasztás, rezsiköltségek, „nagyberuházások”: tartós fogyasztási 
cikkek).  

+Igények, vágyak, tervek, célok- hozzávezető út  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

A tanuló legyen tisztában a család költségvetésével.  

Legyen elképzelése a tervezés fontosságáról.  

Ismerje fel a takaréskosság/pazarlás következményeit.  

Legyen képes a családi költségvetés alapvető irányainak tervezésére.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Zsebpénz, gazdaság, legalitás, tudatosság, példakép, konfliktus, családi 

gazdálkodás.   

 

 

Tematikai egység  Hagyományok, ünnepek  

Órakeret 

E: 7  

óra+1 óra  
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Előzetes tudás  A tanuló előzetes tudása, tapasztalatai.  

A tantárgyhoz  

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési  

feladatok 

A hazához, a közvetlen környezethez való kötődés erősítése: a 

legfontosabb nemzeti ünnepek és tartalmuk; az év egyéb 

ünnepnapjai (hagyományok, szokások); helyi ünnepek és 

jelentőségük – a néphagyományok; tájegységeink „hungarikumai”.  

+ Értékrend kialakítása  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

A tanuló legyen tisztában az országos ünnepek jelentőségével.  

Tartsa tiszteletben a jeles ünnepeket és ápolja (családi körben is) a hagyományokat.  

Ismerje a helyi ünnepeket és népszokásokat, legyen tisztában jelentőségükkel.  

Ismerje a legfontosabb hungarikumokat.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Hagyomány, tisztelet, kulturális örökség, „hungaarikum”,  magyar 

gasztronómia, ünnep.  
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AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS HELYI TANTERVE 

 

Az iskola Helyi Tantervében előírt tananyagot és követelményeket 27/1998. (VI. 10.) MKM 

rendeletben meghatározottak szerint készítettük el. 

 

 

AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS KÖVETELMÉNYEI ÉS TANTERVI 

PROGRAMJA 

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. A követelmény és tantervi program szerepe a művészetoktatás tartalmi 

szabályozásában 

 

1. A gyermeknek, tanulónak joga, hogy adottságainak, képességeinek, érdeklődésének 

megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, képességeihez mérten tovább tanuljon, 

valamint tehetségének felismerése és fejlesztése érdekében alapfokú művészetoktatásban 

vegyen részt. Az alapfokú művészetoktatás a művészi kifejezőkészséget alapozza meg, 

elősegíti a szakmai orientációt, valamint a szakirányú továbbtanulásra történő felkészülést. 

A művészetoktatás fontos szerepet tölt be a nemzeti hagyományok ápolásában, a nemzeti 

értékek megőrzésében, a különböző kultúrák iránti nyitottság kialakításában, a kortárs 

művészet értő befogadásában. 

 

2. Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja a művészeti–kulturális 

műveltség azon elemeit, továbbépíthető alapjait tartalmazza, amelyeket ezekben az 

intézményekben elsajátíthat minden tanuló. A követelmények és tantervi programok tartalmazzák 

azokat a követelményszinteket és feltételeket, amelyet minden alapfokú művészetoktatási 

intézménynek teljesítenie, biztosítania kell. 

 

3. A követelmény és tantervi program a tartalmi szabályozást úgy valósítja meg, hogy az egységes 

alapra az iskolák, a pedagógusok, a tanulók sokféle, differenciált tevékenysége épülhessen. 

Lehetőséget ad az iskolafenntartók, a szülők, a tanulók érdekeinek, a pedagógusok szakmai 

törekvéseinek érvényesítésére, valamint az adott körülmények, feltételek figyelembevételére. 
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Lehetővé teszi, hogy az iskolák és a tanulók a tananyag feldolgozásához, elmélyítéséhez és 

kiegészítéséhez, a követelmények teljesítéséhez, sajátos szükségleteik, igényeik kielégítéséhez 

megfelelő idővel rendelkezzenek. E célok érdekében a tantervi program és óraterve az egységes 

követelményeket úgy állapítja meg, hogy azok teljesítéséhez – átlagos feltételek mellett – a 

jogszabályokban meghatározott képzési idő keretében lehetőség nyíljon kiegészítő tartalmak és 

követelmények meghatározására is. 

4. A követelmény és tantervi program lehetővé teszi különböző tankönyvek, segédletek és 

taneszközök alkalmazását, illetve az iskolai pedagógiai programok, ezen belül a helyi tantervek 

kidolgozását, melyeket a tartalmi szabályozás elengedhetetlen részeiként kezel. 

 

2. Alapelvek, célok 

 

1. Az alapfokú művészetoktatási intézmény a zeneművészet, táncművészet, képző– és 

iparművészet, valamint a színművészet és bábművészet területei iránt érdeklődő tanulók számára 

biztosítja készségeik, képességeik fejlesztését, alkotó és önkifejező képességeik kibontakoztatását, 

tehetségük gondozását. Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja (a 

továbbiakban: követelmény és tantervi program) a speciális művészeti készségek és ismeretek 

fejlesztését képező tartalmakat és tudásszintet meghatározó alapdokumentum. A követelmény és 

tantervi program segítséget nyújt ahhoz, hogy az alapfokú művészetoktatás valamennyi hazai 

intézményében az alapvető nevelési és oktatási tartalmak egységesen és arányosan 

érvényesüljenek. 

 

2. A követelmény és tantervi program határozza meg azokat a kötelező és alapvető tartalmakat, 

amelyek adott művészeti ágon belül az alapfokú művészetoktatási intézmények közötti 

átjárhatóságot biztosítják. Az egységesítést szolgáló közös alapra építhetik az alapfokú 

művészetoktatási intézmények pedagógiai programjukat, azon belül helyi tantervüket, melyet a 

helyi igények és célok figyelembevételével fogalmazhatnak meg. 

 

3. Az alapfokú művészetoktatás olyan fejlesztőpedagógiát képvisel, amelyben a hangsúly a 

követelmények teljesítésével történő képesség– és személyiségfejlesztésen van. A tantervi 

szabályozás rugalmassága révén hozzájárul az integrált oktatás–nevelés megvalósításához, az 

esztétikai–művészeti tudatosság és kifejezőkészség kompetenciaterület fejlesztéséhez. A tananyag 
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a különböző művészeti területek azon alapvető tartalmait foglalja magába, amelyek 

elengedhetetlenül szükségesek a zene–, a tánc–, a képző– és iparművészeti, valamint a szín– és 

bábművészeti műveltség megalapozásához, a különböző kompetenciák fejlesztéséhez. A tananyag 

eszköz a tanulók értelmi, érzelmi és kifejezőképességeinek fejlesztésében. A művészetoktatás a 

készség– és képességfejlesztést, az ismeretgazdagítást a személyiségformálás eszközeként kezeli, 

követelményeit a gyermek életkori fejlődési jellemzőihez igazítja. 

 

4. A művészetoktatás tantervi programja az egyes művészeti területek követelményeire, a 

művészeti ágak sajátos nevelési és oktatástörténeti értékeire, a művészeti nevelés tapasztalataira, 

a művészetpedagógiai és művészetpszichológiai kutatások eredményeire, a magyar művészeti 

nevelés nemzetközileg is elismert gyakorlatára épül.  

 

3. Az alapfokú művészeti nevelés szerepe a tanulók személyiségfejlesztésében 

 

1. Az alapfokú művészeti oktatás–nevelés a teljes emberré válást (az értelmi és érzelmi nevelés 

közötti összhangot), a közösségformálást, a szociokulturális hátrányok csökkentését, a 

kulcskompetenciák fejlesztését, a világ komplex befogadását, az önkifejezést és örömet jelentő 

alkotás lehetőségét, a tehetséggondozást segíti elő. A különböző művészeti területekkel 

összefüggő gyakorlati tevékenységek, kreatív feladatok által az ismeretek élményszerűvé, a 

tanulók sajátjaivá válnak, segítik a mélyebb megismerést, és fejlesztik a kreativitást. A 

művészetekkel való foglalkozás hozzájárul az észlelés érzékenységének, a kifejezés 

árnyaltságának fejlesztéséhez. 

 

2. A művészeti tevékenység magában hordozza a személyiségformálás specifikus lehetőségét. A 

művészeti nevelés biztosítja a tanulás személyes tapasztalati módját. A tanulók élményszerű 

tapasztalatokon keresztül ismerhetik meg a művészeti stílusok és irányzatok sokszínűségét, 

valamint azokat a kifejezési formákat, amelyek a zeneművészetben, táncművészetben, képző– és 

iparművészetben, valamint a szín– és bábművészetben ötvöződnek. 

 

3. Az alapfokú művészeti nevelés feltárja a művészet megörökítő, átörökítő szerepét, megérteti, 

hogy az alkotás az egyik legértékesebb emberi alapképesség. 
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4. A művészeti nevelés megalapozza a tanuló esztétikai szemléletét, kommunikációs képességét, 

az alkotómunka iránti igényét. A rendszeresen átélt pozitív élmények alakítják ki azokat az emberi 

tulajdonságokat, magatartási szokásokat, melyek a művészetek területén az eredményesség 

összetevői. 

 

5. A művészeti nevelés az alkotó típusú tevékenységek megismertetése által járul hozzá az akarati, 

az alkotó–alakító cselekvőképesség fejlesztéséhez. 

6. A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozót segíti abban, hogy megtalálja, megőrizze és fejlessze 

identitását, vállalja önmagát, megmutassa a kisebbség értékeit, erősítse a közösséghez való 

kötődését. Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja tartalmi 

szabályozásának értelmezése  

4. A követelmény és a tantervi program 

A követelmény és a tantervi program a pedagógiai programokon belül a helyi tantervek és a 

tantárgyi programok kidolgozásának alapdokumentuma. A követelmény és a tantervi program 

művészeti áganként határozza meg a nevelő–oktató munka kötelező közös céljait, tartalmazza a 

nevelő–oktató munka alapjául szolgáló, az egyes tartalmi szakaszokban teljesítendő fejlesztési 

feladatokat. 

 

Fejlesztési feladat 

A fejlesztési feladatok meghatározzák a tanulók képességfejlesztésének különböző területeit, 

melyek kijelölik, hogy mely kulcskompetenciák fejlesztése kívánatos, a művészeti oktatás 

folyamata során. A pedagógiai folyamat különböző aspektusaira helyezik a hangsúlyt, figyelembe 

véve az életkori sajátosságokat, a tananyag felépítését és az egyes évfolyamok követelményeit.  

 

 

Követelmények 

A tanulói teljesítmény és továbbhaladás értékelésének alapjául szolgáló kritériumrendszer. A 

követelmény és tantervi program a nélkülözhetetlen ismeretek megértésére, feldolgozására, 

rendszerezésére, kellő elsajátítására, s ezzel párhuzamosan azok alkalmazására helyezi a 

hangsúlyt. Mindezzel a tanulóknak az ismeretek eredményes alkalmazását lehetővé tevő 

jártasságait, készségeit, a tevékenységek széles körében érvényesíthető képességeit, azok 
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fejlődését, fejlesztését kívánja megalapozni úgy, hogy az életkori sajátosságoknak megfelelően, 

egymásra épülően határozza meg az évfolyamok végén elvárható követelményszinteket. 

 

Kompetenciák  

A művészetoktatás során kialakítandó, megerősítendő és fejlesztendő ismeretek, képességek, 

attitűdök rendszerének leglényegesebb, alapvető elemei, amelyre a fejlesztési célok irányulnak. 

 

Tananyag  

Az oktatás és a tanulás kiválasztott, különböző módon (spirális, lineáris, koncentrikus, egyéb) 

elrendezett ismeretanyaga. A tananyag komplex rendszert alkot, amely több szempontból is 

csoportosítható, és amelyben domináns szerepet kap az ismeretanyag gyakorlati alkalmazása. A 

kompetencia alapú tananyag egy adott oktatási program része, amely moduláris felépítésű is lehet, 

tanuló– és tevékenységközpontú, differenciált módszerek alkalmazására épülő, egyéni fejlesztésre 

is alkalmas eszközrendszer. Homogén és heterogén csoportokban a tanulók személyes, kognitív, 

szociális és speciális kompetenciáit fejleszti. 

 

Tanszak  

Az oktatásszervezéshez kapcsolódó fogalom. A tantárgyaknak a művészeti ág sajátosságai alapján 

rendezett csoportja. 

 

Tantárgy  

A művészeti ágon belül választott tantervi program. 

 

Főtárgy 

Az elsődlegesen kiválasztott tantárgy. 

 

Kötelező tantárgy – kötelezően választható tantárgy 

A főtárgy ismeretanyagának feldolgozásához szükséges tantárgy. 
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Választható tantárgy 

A főtárgy ismeretanyagát kiegészítő tantárgy. 

 

Óraterv 

A jogszabályokba foglalt tanulási idő pedagógiai céloknak megfelelő felosztása tantárgyak és 

évfolyamok szerint. Az óratervben hagyományosan heti óraszám szerepel. A helyi tanterv az éves 

órakeretet megtartva didaktikailag indokolt esetben más óraszám felbontást is alkalmazhat. 

 

Tantervi program 

Az oktatás tartalmának, kiválasztásának, elrendezésének, feldolgozásának koncepciója. Funkciója 

az oktatási folyamat tervszerűségének megalapozása, az oktatás alapvető tartalmi egységeinek 

meghatározása. 

 

Tantervi tananyagtartalom 

A tantervi tananyagtartalomnak általában két szintje van. Az első szinten találhatjuk azt a tantervi 

tartalmat, amely részletes felsorolás formájában megadja az adott terület, tantárgy legfontosabb 

témáit, témaköreit, fogalmait, személyeit, műveit. A második szinten találhatjuk azokat a 

tartalmakat, amelyek több téma együttesét, csomópontjait jelentik, összefüggésekre, 

kulcsfogalmakra helyezik a hangsúlyt, a kultúraközvetítés szempontjából relevánsak. 

 

Taneszköz  

Oktatási eszköz, segédeszköz, tanítási és szemléltető eszköz. Az oktatás folyamatában 

felhasználható, az oktatás céljainak elérését elősegítő tárgy. A taneszközök lehetnek hangszerek, 

háromdimenziós (tanári demonstrációs eszközök, tanulói munkaeszközök), nyomtatott (tanári és 

tanulói segédletek), oktatástechnikai taneszközök (anyagok és egyéb eszközök). 

Vizsgakövetelmények  

Az egyes tanulói teljesítmények és a jogszabályban rögzített normák összehasonlítására alkalmas 

kritériumrendszer az oktatási rendszer szakaszainak határain. Az alapfokú művészetoktatási 

intézményeket érintően a jogszabályban rögzített a művészeti alapvizsga és záróvizsga 

követelménye. E vizsgakövetelmények az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi 
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programjára épülnek. Az alapfokú művészetoktatás követelmény és tantervi program 

alkalmazásának, és a programfejlesztés gyakorlatának fogalmai 

 

5. Oktatási program, (pedagógiai rendszer) a helyi tantervben  

A tanítás–tanulás megtervezését–megszervezését segítő, dokumentumok, szakmai eszközök 

rendszere.  

A pedagógiai rendszer jellegzetes komponensei a következők: 

1. Tantervi program: tartalmazza a tantárgy tanításának céljait, fejlesztési feladatait, a 

követelményeket témákhoz, évfolyamokhoz vagy hosszabb ciklusokhoz rendelve, az értékelés 

elveit, továbbá kijelöli és az időben elrendezi a tananyagot. 

2. Pedagógiai koncepció, mely összefoglalja, elméletileg is megalapozza azokat a pedagógiai 

elveket, amelyeken a program alapul. 

3. Modulleírások: részletes leírást adnak egy–egy téma feldolgozásának menetéről, mindenekelőtt 

a tanulói tevékenységekről és az ajánlott eszközökről. 

4. Eszközi elemek, amelyek lehetővé teszik a tervezett tevékenységek megvalósítását: 

a) információhordozók: tankönyvek, kották, szövegek, képek, filmek, hanghordozók, 

makettek, digitális adathordozók stb., 

b) feladathordozók: munkafüzetek, feladatlapok stb., 

c) a kettő kombinációi: szoftverek stb. 

d) Minden olyan további eszköz, mely a feladat megoldását, a tevékenység végzését 

lehetővé teszi. (Pl. hangszerek, egyéb felszerelések.) 

5. Értékelési eszközök, amelyek elősegítik a tanulói teljesítmények javítását, növelését, amelyek 

a tanuló egyéni fejlődését szolgálják. 

6. Továbbképzési programok, melyek során felkészítik a pedagógusokat a program alkalmazására 

és továbbfejlesztésére. 

7. Támogatás: tanácsadás és programkarbantartás külső szakértő és az iskolavezetés részéről. 

A szóhasználatot differenciáltabbá tehetjük, ha oktatási programnak az (1), (2), (3) és (4) pontban 

felsorolt komponenseket nevezzük, programcsomagról akkor beszélünk, ha ezek kiegészülnek az 

(5) ponttal. A pedagógiai rendszer pedig a (6) és (7) pontokat is tartalmazza. 

A programfejlesztés szintjei  
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1. A modulok szintje: a program elemi egysége a modul, azaz a tanítási (tanulási) egység, a 

pedagógiailag feldolgozott téma. Itt alapvetően két feladat van: a témák azonosítása (azaz a 

tananyag kiválasztása) és a témák tanításának megtervezése. Egy modul több variációban készül 

el aszerint, hogy fiatalabb vagy idősebb tanulóknak szánjuk.  

2. Az adatbázis szintje: a modulokhoz eszközi elemeket kell kidolgozni: feladatokat, szemléltető 

és informatív anyagokat. Ezek azonban professzionális fejlesztés esetén nem kötődhetnek 

kizárólagosan egyetlen modulhoz, külön adatbázisba szerveződnek, amely háttérként szolgál a 

legkülönbözőbb modulok számára. 

3. A rendszerek szintje: a modulok sorrendje és egymásra épülése természetesen az esetek 

többségében nem lehet véletlenszerű. A programoknak bejárási utakat kell kínálni (lehetőleg 

többes számban) a kidolgozott modulokhoz. Bizonyos eszközi elemek szorosan kötődnek ezekhez 

a bejárási utakhoz. Ilyenek a tankönyvek, az értékelési eszközök, a továbbképzési programok, 

továbbá a tantervi programok. 
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MŰVÉSZETOKTATÁS 

 

Táncművészeti Zeneművészeti  Képző- és iparművészeti Szín-és   

        bábművészeti 

ág         ág          ág   ág  

 

Néptánc  Furulya            Képzőművészeti Színjáték 

Moderntánc  Gitár   Grafika és festészet 

Társastánc  Zongora  Fém és zománcművészet 

   Szintetizátor   Fotó és film 

tanszakok  tanszakok              tanszakok  tanszak 

 

 

  

5. A képzés struktúrája 

 

A képzés ideje: 8 év minden művészeti ágban 

 

Előképző: 1-2. évfolyam 

Alapfok: 1-6. évfolyam 

 

Tanórák időtartama 45 perc/tanóra. 
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TÁNCMŰVÉSZETI ÁG 

 

"Az emberi természeten kívül egyetlen más élőlény sincs birtokában a testet hangokra mozgató 

érzés parancsának. Ezt a a ringató parancsot ritmusnak nevezzük, s azt a parancsot, mely a 

magas és mély hangok összefonódását kormányozza: harmóniának. Ezek együtt pedig a táncot 

teremtik meg." (Platon) 

 

Az alapfokú táncművészeti oktatás célrendszere és funkciói 

Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja lehetőséget nyújt a tanulók 

mozgásműveltségének és mozgáskultúrájának sokirányú fejlesztésére, fizikai állóképességének, 

ügyességének, cselekvő biztonságának, ritmusérzékének, hallásának, tér- és formaérzékének 

fejlesztésére, gazdagítására. Egészséges életmódra, magabiztosságra, határozottságra, érzelmi 

nyitottságra neveli. Hozzájárul, hogy a tanulók személyisége nyitottá váljon a közösségi alkotó 

tevékenység és a művészetek iránt. Kibontakoztatja a tanulók kreativitását, improvizációs 

képességét, készségét. 

A program keretében folyó táncművészeti nevelés alkalmat ad a táncművészet különböző műfajai 

iránt érdeklődő és fogékony tanulók képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző művészeti 

szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását. Figyelembe veszi az életkorra 

jellemző fizikai és szellemi sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tapasztalataira, folyamatos 

technikai fejlődésére építve gyarapítja ismereteiket, fejleszti képességeiket és alakítja 

készségeiket. Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon képességeiktől és a szorgalmuktól 

függően fejleszthetik tánctechnikai, előadói műveltségüket és különféle szakirányú területeken 

szerezhetnek jártasságot. 

A táncművészeti oktatás célja, hogy felkészítse és irányítsa a tehetséges tanulókat a táncművészeti 

pályára, illetve az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra. A múlt és a jelen hagyományainak és 

táncművészeti értékeinek megismertetésével és megszerettetésével lehetőséget teremt a tanulók 

számára életkoruknak megfelelő táncművészeti kultúra és műveltség megszerzésére. 

 

Az alapfokú táncművészeti oktatás általános fejlesztési követelményei 

Fejlessze 

- a gyerekek és fiatalok mozgáskultúráját, 

- testi-lelki állóképességét, 

- kapcsolatteremtő képességét. 

Neveljen 

- egészséges, jó tartású, jó mozgású tanulókat, 
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- táncművészetet értő közönséget, 

- táncot szerető fiatalokat. 

 

Készítsen fel 

a szakirányú továbbtanulásra. 

 

Az alapfokú táncművészeti oktatásnak nem célja a hivatásos és versenytáncos képzés, de célja 

a tehetséges tanulók pályára irányítása, valamint az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra 

ösztönzése. 

 

 

NÉPTÁNC TANSZAK 

 

 

AZ ALAPFOKÚ NÉPTÁNCOKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI 

 

A néptánc közérthetősége révén felbecsülhetetlen mértékű segítséget jelent a kultúrák közti 

kapcsolatteremtésben és az egészséges emberi kapcsolatok kialakításában. Oktatása elősegíti 

néphagyományunk megismerését, tovább éltetését és újraalkotását, kulturális örökségünk 

megbecsülését. A Kárpát–medencei tánchagyomány sokszínűsége tükröződik vissza az alapfokú 

művészetoktatás tantervében. A tanórai keretek mellett fontos szerepet játszik a tánc színpadi 

megjelenítése is, amely egyrészt a művészi megtapasztalás élményét teszi lehetővé a tanulók 

számára, másrészt kulturális szerepvállalása révén a nagyközönség számára is hozzáférhetővé 

teszi táncos hagyományainkat. A néptáncoktatás célrendszerében jelentős szemléletmód-változás 

következett be, középpontba került a tanulók technikai felkészültségének megalapozása, amely 

során alkalmassá válnak a különböző táncok újraalkotására, szabad és kötött formákban történő 

megjelenítésére. Előtérbe került a helyi táncanyag, tánchagyomány tanításának elsődlegessége, 

amely végigkísérheti az egész oktatási folyamatot. Nagyobb szabadságot biztosít a pedagógus 

számára a képzés megtervezésében, ugyanakkor biztosítja az intézmények közötti átjárhatóságot. 

A spirális elrendezés elősegíti, hogy a különböző képességű tanulók a képzési szintek végére 

azonos módon rendelkezzenek az elvárt ismeretekkel, képességekkel, kompetenciákkal, 

megteremti az összevont osztályokban történő oktatás kereteit, lehetőségét. A néptánc oktatása 

során a kulturális értékek közvetítése nem elsősorban a képességek függvénye, hanem a 

képességek fejlesztésének lehetséges színtere. Lehetővé teszi mindenki számára – beleértve a 

kisebbségeket valamint a hátrányos helyzetű gyermekeket is – az önkifejezés és azonosulás 
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esztétikai útjának elérését, segítve ezzel a személyes kreativitás kibontakozását és az egyéniség 

fejlődését 

 

A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA 

 

Tantárgyak 

Főtárgy: 

Népi játék (1–2. előképző évfolyamon) 

Néptánc (1–6. alapfokú évfolyamon) 

 

Kötelező tantárgy: 

Folklórismeret (3–6. alapfokú évfolyamon) 

 

Kötelezően választható tantárgyak az összevont osztályokban: 

Folklórismeret 

Tánctörténet 

 

Választható tantárgyak: 

Népi játék (1–2. előképző évfolyamon) 

Néptánc (1–6. alapfokú évfolyamon) 

Népzenei alapismeretek (1–6. alapfokú évfolyamon) 

 

 

 

 

Óraterv 

 

Tantárgy Évfolyamok 

Előképző Alapfok 

1 2 1 2 3 4 5 6 

Főtárgy 2 2 3-4 3-4 3 3 3 3 
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Kötelező 

tantárgy 

    1 1 1 1 

Kötelezően 

választható 

tantárgy 

  1 1     

Választható 

tantárgy 

2 2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 

Összes óra 2-4 2-4 4-6 4-6 4--6 4-6 4-6 4-6 

 

A fenti táblázat Összes óra rovatában az első számok az ajánlott heti minimális óraszámra, míg a 

második helyen szereplő számok a szakmai program optimális teljesítéséhez szükséges időre 

utalnak. 

A képzés évfolyamainak száma: 8 évfolyam (2+6 évfolyam). Az első számjegy az előképző, a 

második számjegy az alapfokú évfolyamainak számát jelenti 

A tanszakok kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló más 

tanszak vagy művészeti ág képzésébe is bekapcsolódhat, illetve azok tanítási óráin részt vehet. 

A tanítási órák időtartama: 45 perc 

 

A NÉPTÁNCOKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI 

A néptánc tanszak célja a magyar néptánc és népi kultúra iránti érdeklődés kialakítása és 

elmélyítése, hagyományaink, kulturális örökségünk továbbéltetése, a mozgáskultúra 

megalapozása és fejlesztése, a tánc, mint a közösségteremtés és közösségformálás lehetséges 

eszközének értelmezése. 

Kiemelt kompetenciák a néptánc területén 

 

Szakmai kompetenciák 

 A táncos képességek – készségek – jártasságok kialakítása és fejlesztése. 

 A hagyományos népi játékmód ismerete. 

 Korszerű szemléletmód kialakítása a népi kultúra–népélet összefüggő rendszerének 

értelmezéséhez. 

 A tánc általánosan jellemző vonásainak ismerete és gyakorlati alkalmazása. 

 A zenéhez igazodó, alkalmazkodó táncos mozgás kialakítása. 
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 Az improvizáció és a táncszerkesztés törvényszerűségeinek, szabályainak az életkori 

sajátosságoknak megfelelő ismerete és tudatos alkalmazása. 

 A térforma, stílusérzék és mozgásmemória fejlesztése, az alakzatok, formák gyakorlati 

alkalmazása.  

 A táncokhoz kapcsolódó énekek, zenei kíséretek, jellemző viseletek, szokások és a 

társasági táncélet alkalmainak megismerése. 

 A színpad általános törvényszerűségeinek megismertetése. 

 Előadói táncos magatartás kialakítása az életkori sajátosságoknak megfelelően. 

 A színpadi táncművészet legfontosabb ágazatainak, korszakainak és művészeti 

alkotásainak megismerése. 

 

Személyes kompetenciák 

 Az esztétikai érzék fejlesztése. 

 A rendszeres és következetes kitartó munkára nevelés. 

 Nyitottságra, valamint a múlt és a jelen értékeinek befogadására nevelés. 

 Folyamatos ismeretbővítésen keresztül a szintetikus látásmódra való nevelés. 

 A vizuális memória és a képzelőerő fejlesztése. 

 A kreativitás és a testi–lelki állóképesség fejlesztése. 

 A kommunikáció verbális és nonverbális módjainak alkalmazása. 

 

Társas kompetenciák 

 A közösségi alkotás öröme, a közösségi kultúra értékei iránti fogékonyság kialakítása. 

 A másság elfogadásának képessége. 

 Az önálló döntéshozatal képessége. 

 Kezdeményezőkészség, egyéni feladat– és szerepvállalás. 

 A kapcsolatteremtő képesség fejlesztése. 

 A szabálytudat kialakítása. 

 A csoportnorma kialakítása. 

 A segítő életmódra nevelés, a szociális érzékenység fejlesztése. 

 A közösségi szemlélet kialakítása. 

 A környezet megóvásának fontossága. 

 Az egészséges életmód igénye. 
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Módszerkompetenciák 

 Az ismeretbefogadás képességének fejlesztése. 

 Az intelligens tudás megszerzésére irányuló igény kialakítása. 

 Az összefüggések megértésére, a következtetések levonására irányuló fejlesztések. 

 Az ismeretek alkalmazásának, újrafogalmazásának képessége. 

 A kreatív alkotói folyamatokban való részvétel igényének kialakítása. 

 A hatékony önálló tanulásra nevelés. 

 Az alkalmazott tudás kialakítása, a képzés során elsajátított ismeretek alkalmazása más 

környezetben is. 

 A tehetség azonosítása, tehetséggondozás, mentorálás, nyomon követés. 

 

 

 

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 

 

A művészeti alapvizsgára bocsátás feltételei 

Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény utolsó 

alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte és a vizsgára jelentkezett. 

 

A művészeti alapvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja 

A művészeti alapvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi vizsga tantárgy 

tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja 

figyelembevételével kell meghatározni. 

A művészeti alapvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát szervező intézmény állítja 

össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a tanuló felkészültsége és tudása. 

A művészeti alapvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá. 

 

Vizsga tantárgyak 

Néptánc 

Folklórismeret 
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A művészeti alapvizsga egyes részei alóli felmentés 

Mentesülhet az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga letétele alól az a tanuló, aki az országos 

művészeti tanulmányi versenyen – egyéni versenyzőként, illetve párban – helyezést ért el. 

 

A művészeti alapvizsga minősítése 

A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán vizsga tantárgyanként külön–külön osztályzattal 

kell minősíteni. 

A művészeti alapvizsga eredményét a vizsga tantárgyakból kapott osztályzatok számtani közepe 

adja (ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a végső eredmény meghatározásában a 

gyakorlati tantárgyból kapott osztályzat a döntő). 

Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát szervez, úgy annak eredményét a 

tanuló kérésére a művészeti alapvizsgán figyelembe kell venni. 

Eredményes művészeti alapvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt vizsga tantárgy 

vizsgakövetelményeit teljesítette. 

Sikertelen a művészeti alapvizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, illetve vizsga tantárgyból 

elégtelen érdemjegyet kapott. 

Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből, illetve vizsga tantárgyból kell 

javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette. 

 

 

TANTÁRGYAK 

 

NÉPI JÁTÉK 

A képzés elemi szinten járuljon hozzá a tanuló szocializációs, kommunikációs készségének, 

kezdeményező készségének, kulturális tudatosságának, általános műveltségének fejlesztéséhez. 

Elsődleges feladat az önfeledt játék megvalósítása, a játékszabály megismerése, a játéköröm 

megélése. 

 

 

 Előképző évfolyamok 
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1. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 Alapvető mozdulattípusok fejlesztése a játéktevékenység során. 

 A ritmus–tér–térforma fogalmainak kialakítása. 

 Az ugrás és forgás technikai előkészítése. 

 A tanuló mozgáskészségének, önfegyelmének, kommunikációs képességének, éneklési 

készségének, játékbátorságának, szabálytudatának fejlesztése. 

 A közösségi érzés, a közösséghez tartozás tudatos kialakítása. 

 A verbális és nonverbális kommunikáció szinkronjának elősegítése. 

 A szocializációs folyamatok fejlesztése. 

 

Tananyag 

 A játékműveltség felmérése. 

 A népi játékokhoz szükséges mozgások, ritmusok, terek, térformák megismertetése. 

 Az alapvető mozdulattípusok. 

 Játéktípusok (sport–küzdő karakterű népi játékok, énekes–táncos gyermekjátékok) 

 Népi mondókák, kiszámolók, szövegek, dallamok. 

 Alapvető zenei ismeretek (egyenletes lüktetés, zenéhez való igazodás, negyedes és 

nyolcados lüktetés, dallamegységek, a gyermekdalok hangkészlete, ritmusgyakorlatok). 

 Irányok, alakzatok (előre–hátra, jobbra–balra, lent–fönt, sor, kör, oszlop, félkör, 

csigavonal, szórt forma, térkitöltés, térváltás, egyén és csoport viszonya az alakzatokban). 

 Játékfűzések (a helyi vagy régió szerinti néphagyományban fellelhető népi 

gyermekjátékokból). 

 

a/ Eredeti énekes-táncos gyermekjátékok és/vagy helyi játékok tanulása 

• altatók: Csicsíja babája..., Beli beli, kucu beli 

• kiolvasók: Mese, mese, mátka..., Kiugrott a gombóc..., Héja, héja lakatos... 

• szerepjátszók: Lipem-lopom a szőlőt..., Festékes, A csengeri piacon... 

• fogócska: Ha én cica..., Katica szállj el..., Tüzet viszek... 

• párválasztó: Három csillag..., Hajlik a meggyfa..., Elvesztettem zsebkendőmet... 

• fogyó-gyarapodó: Járok egyedül..., Itt ül egy kis kosárban... 
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• vonulós-kapuzó: Új a csizmám..., Mért küldött az..., 

 

b/ Népi sportjátékok 

Kiválóan alkalmasak jellembeli tulajdonságok (ügyesség, bátorság, önuralom, önzetlenség, 

gyors felfogóképesség, versenyszellem) fejlesztésére. 

• kűzdő: Adj király katonát... 

• nemzetes 

•fogó: fekete-fehér, fészekfogó, Itt a kettő..., 

• pásztorjátékok: csülközés, kanászozás 

• tréfás versengések: bakugrás, sótörés 

 

Néptánc alaplépések 

A játékokhoz fűződő lépések: szép, egyenletes járás, futás, egyes-kettes csárdás, szökellő, galopp, 

sarkazó, szökdelés páros lábon, stb. 

 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a népi játékok cselekményét, szövegét és dallamait, játékfűzéseket. 

A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a szabályok 

betartására, a fizikai kontaktus kialakítására, a társas együttlétre, a társak előtti kommunikációra, 

a párválasztásra, a szerepvállalásra, a játéktevékenységre. 

 

Feladatok 

Ismertesse meg a tanulóval 

 a ritmus fogalmát 

 a lépés és futás közti különbséget 

 a játék kötetlen jellégét 

Fejlessze a tanuló 
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 ritmusérzékét 

 mozgáskészségét, mozgáskoordinációját 

 szabálytudatát 

 a játékban történő együttműködés képességét 

 koncentrációját 

Ösztönözze a tanulót 

 önálló megnyilvánulásra 

 szabálykövetésre 

 

 

Követelmények 

A tanuló ismerjen: 

 legalább 4 kiszámolót, 7 különböző típusú énekes, táncos gyermekjátékot, népi 

sportjátékot, a játékokhoz fűződő néptánc alaplépéseit, ill. 6 népdalt. 

Legyen képes: 

 a játékokat és a néptánc alaplépéseket szépen előadni, 

 egyszerű ritmusképleteket visszaadni tapssal, dobogással (4*2/4-es). 

 

Értékelés módja 

A számonkérés formája: 

 a tanulók az előképző évfolyamain félévi beszámolón és év végi vizsgán adnak számot 

tudásukról, 

 a vizsga anyagát a szaktanár állítja össze, 

 a bemutatás csoportosan történik, 

 a minősítésre, osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot, 

 félévi beszámoló: a tanult játékok bemutatása, népdalok eléneklése, 

 év végi bemutató: a tanult játékfűzés (koreográfia bemutatása), 

 az adott évfolyam gyermekjátékainak ismerete, 

 a tanult tananyag csoportos bemutatása, 

 a megtanult néptánc alaplépések stílusos előadása. 

 

Magasabb évfolyamba lépés feltétele 
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A minimum követelmények teljesítése. 

Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 

 

2. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A mozgáskészség, alapvető kombinációs képesség fejlesztése a mozgás– és 

játéktevékenység során. 

 A ritmus–tér–térforma fogalmainak alkalmazása a gyakorlatban. 

 Az ugrás és forgástechnika fejlesztése. 

 A játékműveltség, játékbátorság, szabálytudat, önfegyelem és kezdeményezőképesség 

fejlesztése. 

 A kommunikációs és éneklési képesség fejlesztése, a verbális és nonverbális 

kommunikáció szinkronjának kialakítása. 

 A kreatív játékos tevékenység valamint a mozgásos és verbális önkifejezés ösztönzése, a 

közösségépítés megvalósítása, a szocializációs folyamatok fejlesztése. 

 

Tananyag 

 Az alapvető mozdulattípusok variációs lehetőségeinek valamint az ugrás típusainak 

megismertetése. 

 Az improvizációs tevékenység előkészítése, a játékismeret bővítése. 

 Játéktípusok (sport–küzd karakterű népi játékok, énekes táncos gyermekjátékok) 

 Népi mondókák, kiszámolók, szövegek, dallamok 

 Alapvető zenei ismeretek (egyenletes lüktetés, zenéhez való igazodás, negyedes és 

nyolcados lüktetés, dallamegységek, a gyermekdalok hangkészlete, ritmusgyakorlatok) 

 Irányok, alakzatok (előre–hátra, jobbra–balra, lent–fönt, sor, kör, oszlop, félkör, 

csigavonal, szórt forma, térkitöltés, térváltás, egyén és csoport viszonya az alakzatokban) 

 Játékfűzések (a helyi vagy régió szerinti néphagyományban fellelhető népi 

gyermekjátékokból) 

 

a/ Eredeti énekes-táncos gyermekjátékok és/vagy helyi játékok tanulása 

• altatók: Csicsíja babája..., Beli beli, kucu beli 

• kiolvasók: Mese, mese, mátka..., Kiugrott a gombóc..., Héja, héja lakatos... 
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• szerepjátszók: Lipem-lopom a szőlőt..., Festékes, A csengeri piacon... 

• fogócska: Ha én cica..., Katica szállj el..., Tüzet viszek... 

• párválasztó: Három csillag..., Hajlik a meggyfa..., Elvesztettem zsebkendőmet... 

• fogyó-gyarapodó: Járok egyedül..., Itt ül egy kis kosárban... 

• vonulós-kapuzó: Új a csizmám..., Mért küldött az..., 

 

b/ Népi sportjátékok 

Kiválóan alkalmasak jellembeli tulajdonságok (ügyesség, bátorság, önuralom, önzetlenség, 

gyors felfogóképesség, versenyszellem) fejlesztésére. 

• küzdő: Adj király katonát... 

• nemzetes 

•fogó: fekete-fehér, fészekfogó, Itt a kettő..., 

• pásztorjátékok: csülközés, kanászozás 

• tréfás versengések: bakugrás, sótörés 

Néptánc alaplépések 

A játékokhoz fűződő lépések: szép, egyenletes járás, futás, egyes-kettes csárdás, szökellő, galopp, 

sarkazó, szökdelés páros lábon, stb. 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a népi játékok cselekményét, szövegét és dallamait, a játékfűzéseket. 

A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a szabályok 

betartására, a fizikai kontaktus kialakítására, a társas együttlétre, a társak előtti kommunikációra, 

a párválasztásra, a szerepvállalásra és a játéktevékenységre a variációk során is. 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

 1 db tábla vagy flipchart 

 1 db történelmi Magyarország térkép vagy néprajzi térkép 

 Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal 

 Videó– vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 
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 A tananyaghoz kapcsolódó könyvek, kiadványok 

 Néprajzi kézikönyvek, lexikonok, videó és/vagy DVD filmek 

 A tanulólétszámnak megfelelő, a tanévzáró bemutatókhoz szükséges, megfelelő 

népviseletek, lábbelik 

 

Feladatok 

Ismertesse meg a tanulóval 

 a ritmus fogalmát 

 a lépés és futás közti különbséget 

 a játék kötetlen jellégét 

Fejlessze a tanuló 

 ritmusérzékét 

 mozgáskészségét, mozgáskoordinációját 

 szabálytudatát 

 a játékban történő együttműködés képességét koncentrációját 

  Ösztönözze a tanulót önálló megnyilvánulásra 

 szabálykövetésre 

 

Követelmények 

A tanuló ismerjen: 

 legalább 4 kiszámolót, 7 különböző típusú énekes, táncos gyermekjátékot, népi 

sportjátékot, a játékokhoz fűződő néptánc alaplépéseit, ill. 6 népdalt. 

Legyen képes: 

 a játékokat és a néptánc alaplépéseket szépen előadni, 

 egyszerű ritmusképleteket visszaadni tapssal, dobogással (4*2/4-es). 

 

 

Értékelés módja: 

A számonkérés formája: 

 a tanulók az előképző évfolyamain félévi beszámolón és év végi vizsgán adnak számot 

tudásukról, 
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 a vizsga anyagát a szaktanár állítja össze, 

 a bemutatás csoportosan történik, 

 a minősítésre, osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot, 

 félévi beszámoló: a tanult játékok bemutatása, népdalok eléneklése, 

 év végi bemutató: a tanult játékfűzés (koreográfia bemutatása), 

 az adott évfolyam gyermekjátékainak ismerete, 

 a tanult tananyag csoportos bemutatása, 

 a megtanult néptánc alaplépések stílusos előadása. 

 

Magasabb évfolyamba lépés feltétele 

A minimum követelmények teljesítése. 

Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 

 

 

NÉPTÁNC 

 

A néptáncoktatás tantervi programja lehetővé teszi a tanulók kompetenciaalapú fejlesztését. 

Hozzájárul, hogy a tanulók személyisége nyitottá váljon a közösségi alkotó tevékenységek és 

művészetek iránt, fejleszti a kapcsolatépítést az emberekkel, az időgazdálkodást, fejleszti a tanulók 

megérző képességét, intuícióját, kreativitásukat, improvizációs képességüket, készségüket. 

Fejleszti a tanulók szocializációs, kommunikációs készségét, kezdeményező készségét, kulturális 

tudatosságát, általános műveltségét. Lehetőséget nyújt a tanulók mozgásműveltségének, 

mozgáskultúrájának sokoldalú fejlesztésére, fizikai állóképességük, ügyességük, cselekvő 

biztonságuk, ritmusérzékük, hallásuk, tér– és formaérzékenységük fejlesztésére, gazdagítására. 

Figyelembe veszi az egyéni adottságokat, az életkorra jellemző fizikai és szellemi sajátosságokat. 

Alkalmazkodik a helyi igényekhez és hagyományokhoz. Rugalmassága révén hozzájárul a 

speciális képzési rendszerekben, összevont osztályokban történő oktatás megvalósításához, 

lehetőséget teremt a különböző életkorban a képzésbe bekapcsolódó tanulók számára az 

életkornak megfelelő szintű képzés megvalósítására. Célja, hogy felkészítse és irányítsa a 

tehetséges tanulókat a táncművészeti pályára illetve az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra. A 

múlt és a jelen hagyományainak és táncművészeti értékeinek megismertetésével, 

megszerettetésével lehetőséget teremt a tanulók számára az életkoruknak megfelelő táncművészeti 

kultúra, műveltség megszerzésére 
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Alapfokú évfolyamok 

 

1. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra. 

 Az ugrástechnikák fejlesztése, a népi játék–ismeret bővítése, az alapvető táncos alakzatok 

fogalmi rendszerének kialakítása és alkalmazása. 

 A ritmus–tér–térforma fogalmainak alkalmazása a gyakorlatban. 

 A játék központi szerepének megtartása. 

 Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése. 

 A játékbátorság, a kezdeményezőkészség, az improvizációs készség, a ritmuskészség és a 

mozgáskoordináció fejlesztése. 

 Az éneklési kedv, a társak előtti kommunikáció ösztönzése, közösségfejlesztés, a helyi 

szokások és normák kialakítása. 

 

Tananyag 

 Táncelőkészítő őet mozdulattípusok, támasztékszerkezet, súlyváltások, ugrástípusok, 

térdhasználat, térben való eligazodás, térkitöltő játékok 

 Énekes–táncos népi gyermekjátékok: (szerepjátékok, párválasztó játékok) a páros tánc 

előkészítése: Dancs Lajos gyűjtéseiből játékok tanítása  

 Táncgyakorlat: 

– Az ugrós és a csárdás tanítását előkészítő táncos mozdulatok megismertetése. 

– Ugrós táncok előkészítése csoportos formában. 

– Csárdás motívumok (egylépéses, kétlépéses, tovahaladó) csoportos formában. 

– Eszközhasználat előkészítése (babzsák, karika, ugrálókötél, bot, üveg). 

– Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek 

megfelelő tánctípus anyaga:  

 somogyi ugrós motívumok: cifra, höcögő, lengető, térdütögető, csapások és 

ezek variációi, keresztező futó, vonulós-dudálós motívumok 
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és/vagy 

 sárközi ugrós motívumok: sárközi cifrák, kirúgók, haladók, kopogók 

és/vagy 

 rábaközi ugrós motívumok: kopogó, sarkascifra, ugrócsapó, és 

variánsai, terpeszcsapó 

és/vagy 

 dél-alföldi páros ugrós: egyes csárdás (pihenő), kirúgós cifra, oldalazó, 

hátravágó, kopogó, légbokázó – cifra, futó- kirúgós cifra, csapások, 

haladó bokázók, földcsapó, szökkelős dobogó. 

 Koreográfia: népi gyermekjáték vagy népi gyermekjáték és tánc 

 Zenei ismeretek: dudaritmus, kanásztánc ritmus, ritmusgyakorlatok, strófa, 2/4–es lüktetés 

 Népi ének: a választott táncanyaghoz kapcsolódó népdalok, gyermekjáték dallamok 

 somogyi dallamok: Erre gyere; Hej, Dunáról; Érik a szőlő; Papp 

Vendelnek; Télen nagyon; Cinege,cinege; Házasodik a tücsök; Csóri 

kanász; Félre tüdő; Erdő is van 

és/vagy 

 sárközi dallamok: Hol jártál az éjjel cinegemadár, Arra alá…, Uccudárom 

madárom, Kerülik a kertek alját 

és/vagy 

 rábaközi dallamok: Sej a szanyi híd; Szélről legeljetek; Cifra szűröm; 

Töltsd tele pajtás; Ez a lábam; Ez a kislány.   

és/vagy 

 dél-alföldi népdalok: pl. Az oláhok, A szegedi halastó 

 Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései 

 Hagyományőrzés: saját táncrégió gyermekjátékai és táncai:  

 Dancs Lajos gyűjtéseiből játékok tanítása  

 

 

 nagyecsedi fenthangsúlyos csárdás lépésanyagának és népdalainak 

tanítása és/vagy cigánytánc és a hozzá kapcsolódó dallamanyag tanítása 

és/vagy 

 nyírségi fenthangsúlyos csárdás lépésanyagának és népdalainak tanítása 
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Feladatok: 

Ismertesse meg a tanulóval 

 a hagyományos népi játékokat 

 a nyugati dialektus tánctípusait, táncrendjeit 

 a mozgásanyag variációs lehetőségeit 

 a táncokhoz kapcsolódó énekeket, zenei kíséretet 

 

Alakítsa ki a tanulókban 

 a rendszeres munka természetes igényét 

 a megfelelő munkafegyelmet 

 a munkájuk tudatos kontrollálását 

 a művészi előadásmód kivitelezését 

 Az általános szemléletmódot, amely a népi kultúra, népélet egyes jelenségeit egy 

összefüggő rendszer egymást feltételező részeiként értelmezi 

 Az esztétikai érzéket 

 fogékonyságot a múlt és a jelen értékeinek befogadására 

 

Fejlessze a tanuló 

 mozgáskultúráját 

 fizikai állóképességét 

 ritmusérzékét 

 hallását 

 zenéhez való alkalmazkodását 

 tér-, forma- és stílusérzékét 

 mozgásmemóriáját 

 koncentráló képességét 

 improvizációs készségét 

 ízlését, kritikai érzékét 

 a tánc komplexitásából adódóan a társművészetek (zene, képzőművészet, színház) iránti 

érzékenységét 

 vizuális memóriáját 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

2869 

 a képzelőerejét 

 

Ösztönözze a tanulót 

 a közösségi alkotás öröme, a közösség kultúra értékei iránt 

 a néprajzi és általában kultúrtörténeti ismereteinek rendszeres gyarapítására 

 a rendszeres múzeumlátogatásra 

 a rendszeres társasági és színházi táncesemények látogatására 

 a televízió és rádió táncos témájú műsorainak figyelemmel kísérésére 

 Az aktív részvétel igényét Az iskolán kívüli alkalmakon való részvételre (kézműves 

foglalkozások, játszóházak, táncházak, néprajzi táborok, egyéb táncesemények) 

 a környezetében esetleg adódó gyűjtési lehetőségek kihasználására (helytörténeti 

hagyományok összeírása, nagyszülők, idős emberek tudásanyagának összegyűjtése) 

 

Tudatosítsa a tanulóban 

• a tánctörténeti ismeretek fejlesztik a személyiségét, Az ízlését és fogékonyságát általában a 

művészetek, különösen Az előadóművészetek iránt 

Hívja fel a tanulók figyelmét 

• a korévfolyamuknak megfelelő néptáncos, népzenei, néprajzi, tánctörténeti irodalomra 

Tegye nyitottá 

• a tanuló személyiségét a folklór iránt 

 

Követelmény 

 A tanuló ismerje a népi játékok cselekményét, szövegét és dallamait, a játékfűzéseket és 

játékszabályokat, az ugrós és a csárdás technikai elemeit, a tánc közbeni eszközhasználatot. 

 A tanuló legyen képes a játéktevékenységre, együttműködésre, feladatvállalásra, a 

tánctechnikai elemek alkalmazására, improvizációra, a rövid táncetűd folyamatainak 

felidézésére, koreográfia bemutatására, a ritmikai gyakorlatok megvalósítására. 

Értékelés módja 

A számonkérés formája: 

 a tanulók az alapfok évfolyamain félévi beszámolón és év végi vizsgán adnak számot 

tudásukról, 
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 a vizsga anyagát a szaktanár állítja össze, 

 a bemutatás csoportosan történik, 

 a minősítésre, osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot, 

 félévi beszámoló: a tanult motívumok bemutatása, improvizálása, népdalok eléneklése, 

 év végi bemutató: a tanult motívumfűzés (koreográfia bemutatása). 

 

Magasabb évfolyamba lépés feltétele 

A minimum követelmények teljesítése. 

Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 

 

2. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 

 Az ugrások különbözőségeinek, hasonlóságainak összevetése 

 A fizikai kontaktus megteremtésének elősegítése 

 A csárdás mozgáselemeinek előkészítése 

 A zenei lüktetésrendhez történő igazodás hangsúlyainak felfedezése, alkalmazása  

 Ritmus–tér–térforma fogalmainak alkalmazása a gyakorlatban 

 A játékbátorság, a kezdeményezőkészség, az improvizációs készség, a ritmusérzék, a 

hallás, a ruganyosság, a térdhasználat, a kapcsolatteremtő képesség és az eszközhasználat 

fejlesztése 

 Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése 

 Az éneklési kedv, a társak előtti kommunikáció ösztönzése, közösségfejlesztés, a helyi 

szokások és normák kialakítása 

 

 

Tananyag 

 Táncelőkészítő gimnasztika 

 Tánctechnika: alapvető mozdulattípusok, támasztékszerkezet, súlyváltások, ugrástípusok, 

térdhasználat, térben való eligazodás, dinamikai gyakorlatok, pozíciók, körtartás, körív 
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mentén haladás (séta, járás, futás, ridázás) lenthangsúly– fenthangsúly gyakorlatok, 

összekapaszkodási módok, eszközhasználat, csapások, gesztusok 

 Énekes–táncos népi gyermekjátékok: a játékismeret bővítése, a játék központi szerepének 

megtartása, (szerepjátékok, párválasztó játékok) kör és páros tánc előkészítése: Dancs 

Lajos gyűjtéseiből játékok tanítása . 

 Táncgyakorlat: 

– Az ugrástechnikáknak, a súlyvétel lehetőségeinek, az ugrós táncelemeknek és az 

összekapaszkodási módoknak a megismertetése 

– A Dunai táncdialektus ugrós táncai (csoportos, páros):  

 somogyi ugrós motívumok: cifra, höcögő, lengető, térdütögető, csapások 

és ezek variációi, keresztezőfutó, vonulós-dudálós motívumok 

és/vagy 

 sárközi ugrós motívumok: sárközi cifrák, kirúgók, haladók, kopogók 

és/vagy 

 rábaközi ugrós motívumok: kopogó, sarkascifra, ugrócsapó, és variánsai, 

terpeszcsapó 

és/vagy 

 dél-alföldi páros ugrós: egyes csárdás (pihenő), kirúgós cifra, oldalazó, 

hátravágó, kopogó, légbokázó – cifra, futó- kirúgós cifra, csapások, haladó 

bokázók, földcsapó, szökkelős dobogó. 

– A Dunai táncdialektus eszközös táncai közül táncanyag bevezetése (szóló): somogyi 

eszközös táncok: fiúknak kanásztánc, lányoknak üveges 

– Csárdás motívumok (egylépéses, kétlépéses) páros formában 

– Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek 

megfelelő tánctípus anyaga. 

 Koreográfia: népi gyermekjáték és tánc és/vagy ugrós–eszközös táncok 

 Zenei ismeretek: dudaritmus, kanásztánc ritmus, ritmusgyakorlatok, strófa, a duda, a 

hosszúfurulya 

 Népi ének: a Dunai táncdialektusból választott tánchoz kapcsolódó népdalok, 

gyermekjáték dallamok:  

 somogyi dallamok: Erre gyere; Hej, Dunáról; Érik a szőlő; Papp 

Vendelnek; Télen nagyon; Cinege,cinege; Házasodik a tücsök; 

Csóri kanász; Félre tüdő; Erdő is van 
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és/vagy 

 sárközi dallamok: Hol jártál az éjjel cinegemadár, Arra alá…, 

Uccudárom madárom, Kerülik a kertek alját 

és/vagy 

 rábaközi dallamok: Sej a szanyi híd; Szélről legeljetek; Cifra 

szűröm; Töltsd tele pajtás; Ez a lábam; Ez a kislány (verbunk) 

és/vagy 

 dél-alföldi népdalok: pl. Az oláhok 

 Táncfolklorisztika: az ugrós tánctípus fogalma, formai lehetőségei, összekapaszkodási 

módok, a tánctípus főbb jellemzői 

 Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok 

 Hagyományőrzés:  

 Dancs Lajos gyűjtéseiből játékok tanítása  

 nagyecsedi fenthangsúlyos csárdás lépésanyagának és népdalainak 

tanítása és/vagy cigánytánc és a hozzá kapcsolódó dallamanyag tanítása 

és/vagy 

 nyírségi fenthangsúlyos csárdás lépésanyagának és népdalainak tanítása 

 

Feladatok 

Ismertesse meg a tanulóval 

 a hagyományos népi játékokat 

 a három dialektus (nyugati, tiszai, erdélyi) tánctípusait, táncrendjeit 

 a mozgásanyag variációs lehetőségeit 

 a táncokhoz kapcsolódó énekeket, zenei kíséretet 

 

 

Alakítsa ki a tanulókban 

 a rendszeres munka természetes igényét 

 a megfelelő munkafegyelmet 

 a munkájuk tudatos kontrollálását 

 a művészi előadásmód kivitelezését 

 Az általános szemléletmódot, amely a népi kultúra, népélet egyes jelenségeit egy 

összefüggő rendszer egymást feltételező részeiként értelmezi 
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 Az esztétikai érzéket 

 fogékonyságot a múlt és a jelen értékeinek befogadására 

 

 

Fejlessze a tanuló 

 mozgáskultúráját 

 fizikai állóképességét 

 ritmusérzékét 

 hallását 

 zenéhez való alkalmazkodását 

 tér-, forma- és stílusérzékét 

 mozgásmemóriáját 

 koncentráló képességét 

 improvizációs készségét 

 ízlését, kritikai érzékét 

 a tánc komplexitásából adódóan a társművészetek (zene, képzőművészet, színház) iránti 

érzékenységét 

 vizuális memóriáját 

 a képzelőerejét 

 

Ösztönözze a tanulót 

 a közösségi alkotás öröme, a közösség kultúra értékei iránt 

 a néprajzi és általában kultúrtörténeti ismereteinek rendszeres gyarapítására 

 a rendszeres múzeumlátogatásra 

 a rendszeres társasági és színházi táncesemények látogatására 

 a televízió és rádió táncos témájú műsorainak figyelemmel kísérésére 

 Az aktív részvétel igényét Az iskolán kívüli alkalmakon való részvételre (kézműves 

foglalkozások, játszóházak, táncházak, néprajzi táborok, egyéb táncesemények) 

 a környezetében esetleg adódó gyűjtési lehetőségek kihasználására (helytörténeti 

hagyományok összeírása, nagyszülők, idős emberek tudásanyagának összegyűjtése) 

 

Tudatosítsa a tanulóban 

 a tánctörténeti ismeretek fejlesztik a személyiségét, Az ízlését és fogékonyságát általában 
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a művészetek, különösen Az előadóművészetek iránt 

 

Hívja fel a tanulók figyelmét 

 a korévfolyamuknak megfelelő néptáncos, népzenei, néprajzi, tánctörténeti irodalomra 

 

Tegye nyitottá 

 a tanuló személyiségét a folklór iránt 

 

Irányítsa a tanulót 

 szakirányú továbbtanulásra 

 a továbbképző folytatására 

 Az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult táncanyagot, az énekes táncos gyermekjátékok cselekményét, szövegét 

és dallamát, a tánc közbeni eszközhasználatot. Ismerjen legalább 10 népdalt. 

A tanuló legyen képes a közösségen belüli aktív tevékenységre, a tanult táncanyag újraalkotására, 

improvizációra, a tanult koreográfia bemutatására, a ritmikai gyakorlatok megvalósítására, a 

tanórákon megfelelõ fizikai és szellemi erõnléttel való részvételre. 

Legyen képes négy- és kétnegyedes ritmusképletet visszaadni tapssal, dobogással.  

 

Értékelés módja 

A számonkérés formája: 

 a tanulók az alapfok évfolyamain félévi beszámolón és év végi vizsgán adnak számot 

tudásukról, 

 a vizsga anyagát a szaktanár állítja össze, 

 a bemutatás csoportosan történik, 

 a minősítésre, osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot, 

 félévi beszámoló: a tanult motívumok bemutatása, improvizálása, népdalok eléneklése, 

 év végi bemutató: a tanult motívumfűzés (koreográfia bemutatása). 
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Magasabb évfolyamba lépés feltétele 

A minimum követelmények teljesítése. 

Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 

 

 

 

3. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 

 A ritmus–tér–térforma fogalmainak alkalmazása a gyakorlatban 

 Az ritmikai, plasztikai, dinamikai fogalmak kialakítása az életkori sajátosságoknak 

megfelelően 

 Az ugrós tánc ritmikai, plasztikai, dinamikai lehetőségeinek, a táncszerkesztés elveinek és 

a táncok elnevezésének megismertetése az adott tájegység illetve funkció szerint 

 A gesztusmozdulat fogalmának kialakítása 

 Az eszközhasználat lehetőségeinek bővítése 

 A táncalkalmak megismerése, a viselkedésmódok, illemszabályok, a megfelelő táncos 

magatartás elsajátítása 

 A zenei lüktetésrendhez történő igazodás hangsúlyainak tudatosítása 

 Az improvizációs készség, az előadói készség, a ritmusérzék, a mozgáskoordináció, a 

mozgásemlékezet, a fizikai állóképesség fejlesztése 

 A közösséghez tartozás, kötődés erősítése, a másságot elfogadó attitűd valamint a nemi 

identitás erősítése 

 Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése. 

 

Tananyag 

 Táncelőkészítő gimnasztika 

 Tánctechnika: alapvető mozdulattípusok, támasztékszerkezet, súlyváltások, ugrástípusok, 

térdhasználat, térben való eligazodás, dinamikai gyakorlatok, pozíciók, körtartás, körív 

mentén haladás (séta, járás, futás, ridázás) lenthangsúly– fenthangsúly gyakorlatok, 
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összekapaszkodási módok, tartás–ellentartás gyakorlatai, tempóváltások, páros fogás, 

kargesztusok, térirányok gyakorlatai, csapások, gesztusok 

 Énekes–táncos népi gyermekjátékok: a játékismeret bővítése, a játék központi szerepének 

megtartása (szerepjátékok, párválasztó játékok) a kör– és páros táncok előkészítése: Dancs 

Lajos gyűjtéseiből játékok tanítása  

 Táncgyakorlat: 

– A Dunai táncdialektus ugrós–eszközös táncai közül választott tánc elmélyítése, a 

tananyag bővítése 

• somogyi ugrós motívumok: cifra, höcögő, lengető, térdütögető, csapások és ezek 

variációi, keresztezőfutó, vonulós-dudálós motívumok 

és/vagy 

• sárközi ugrós motívumok: sárközi cifrák, kirúgók, haladók, kopogók 

és/vagy 

• rábaközi ugrós motívumok: kopogó, sarkascifra, ugrócsapó, és variánsai, 

terpeszcsapó 

és/vagy 

• dél-alföldi páros ugrós: egyes csárdás (pihenő), kirúgós cifra, oldalazó, hátravágó, 

kopogó, légbokázó – cifra, futó- kirúgós cifra, csapások, haladó bokázók, 

földcsapó, szökkelős dobogó. 

– A Tiszai táncdialektus csárdásai közül választott tánc bevezetése 

• szatmári lassú és friss csárdás motívumok: különböző csárdás lépések: egyes, kettes 

csárdás és variációi, cifra és variációi, hegyezők, bokázók, rida  

és/vagy 

• nyírségi lassú és friss csárdás motívumok: fenthangsúlyos csárdás, hegyező és 

bokázó variációk, fonás előre- hátra, forgás, kifordítás, lányoknak forgás, 

fiúknak egyszerűbb csapások 

– A verbunk előkészítése, a szatmári verbunk és csárdás elemeinek, a jellegzetes 

összekapaszkodási módoknak a megismerése: hegyező, bokázó, előrevágó, hátravágó, 

csizmaverő, sarkascifra, csapó, sűrűcsapó, csapásvariációk 

– Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek 

megfelelő tánctípus anyaga 

 Koreográfia: az ugrós–eszközös vagy a csárdás táncanyagából 
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 Zenei ismeretek: dudaritmus, kanásztánc ritmus, ritmusgyakorlatok, strófa, a hangszerek 

funkciója, játékmódja, jellegzetes hangszer együttesek, 

 Népi ének:  

• a szatmári tánchoz kapcsolódó népdalok, gyermekjáték dallamok: pl. Zörög az 

akácfalevél 

és/vagy 

• nyírségi gyermekjátékok és népdalok: pl. A kállói szőlőbe 

és/vagy 

• dél-alföldi népdalok: pl. Túl a Tiszán 

• somogyi ugrós dallamok: pl. Papp Vendelnek 

 Táncfolklorisztika: az ugrós tánc fejlődése, formái, a csárdás jellőmző vonásai, a tánctípus 

meghatározása, táncalkalmak, a táncos magatartás jellemzői, tánckezdő szokások, a táncok 

földrajzi, történelmi háttere 

 Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a táncos 

mozgás és a viselet összefüggései 

 Hagyományőrzés:  

• Dancs Lajos gyűjtéseiből játékok tanítása  

• nagyecsedi fenthangsúlyos csárdás lépésanyagának és népdalainak tanítása és/vagy 

cigánytánc és a hozzá kapcsolódó dallamanyag tanítása 

és/vagy 

• nyírségi fenthangsúlyos csárdás lépésanyagának és népdalainak tanítása 

 

 

Feladatok 

Ismertesse meg a tanulóval 

 a hagyományos népi játékokat 

 a három dialektus (nyugati, tiszai, erdélyi) tánctípusait, táncrendjeit 

 a mozgásanyag variációs lehetőségeit 

 a táncokhoz kapcsolódó énekeket, zenei kíséretet 

 a néptánc tudomány sajátos megközelítési módját. 

 

Alakítsa ki a tanulókban 

 a rendszeres munka természetes igényét 
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 a megfelelő munkafegyelmet 

 a munkájuk tudatos kontrollálását 

 a művészi előadásmód kivitelezését 

 Az általános szemléletmódot, amely a népi kultúra, népélet egyes jelenségeit egy 

összefüggő rendszer egymást feltételező részeiként értelmezi 

 Az esztétikai érzéket 

 fogékonyságot a múlt és a jelen értékeinek befogadására. 

 

 

Fejlessze a tanuló 

 mozgáskultúráját 

 fizikai állóképességét 

 ritmusérzékét 

 hallását 

 zenéhez való alkalmazkodását 

 tér-, forma- és stílusérzékét 

 mozgásmemóriáját 

 koncentráló képességét 

 improvizációs készségét 

 ízlését, kritikai érzékét 

 a tánc komplexitásából adódóan a társművészetek (zene, képzőművészet, színház) iránti 

érzékenységét 

 vizuális memóriáját 

 a képzelőerejét. 

 

Ösztönözze a tanulót 

 a közösségi alkotás öröme, a közösség kultúra értékei iránt 

 a néprajzi és általában kultúrtörténeti ismereteinek rendszeres gyarapítására 

 a rendszeres múzeumlátogatásra 

 a rendszeres társasági és színházi táncesemények látogatására 

 a televízió és rádió táncos témájú műsorainak figyelemmel kísérésére 

 Az aktív részvétel igényét Az iskolán kívüli alkalmakon való részvételre (kézműves 

foglalkozások, játszóházak, táncházak, néprajzi táborok, egyéb táncesemények) 
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 a környezetében esetleg adódó gyűjtési lehetőségek kihasználására (helytörténeti 

hagyományok összeírása, nagyszülők, idős emberek tudásanyagának összegyűjtése) 

 

Tudatosítsa a tanulóban 

 a tánctörténeti ismeretek fejlesztik a személyiségét, Az ízlését és fogékonyságát általában 

a művészetek, különösen Az előadóművészetek iránt 

 

Hívja fel a tanulók figyelmét 

 a korévfolyamuknak megfelelő néptáncos, népzenei, néprajzi, tánctörténeti irodalomra 

 

Tegye nyitottá 

 a tanuló személyiségét a folklór iránt 

 

Irányítsa a tanulót 

 szakirányú továbbtanulásra 

 a továbbképző folytatására 

 Az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra 

 

Követelmény 

 A tanuló ismerje a választott ugrós, verbunk és csárdás elemeit, a tanult népdalok 

szövegét, dallamát, a tanult hangszereket, a tanult táncok földrajzi elhelyezkedését. 

 A tanuló legyen képes az ugrós és eszközös ugrós valamint csárdás elemekből csoportosan 

és párban történő improvizációra, a tánctípus fogalmának meghatározására, a tájegységek, 

falvak földrajzi meghatározására. Legyen képes felismerni és megnevezni az irányokat, 

arányokat, alakzatokat. 

 

Értékelés módja 

A számonkérés formája: 

 a tanulók az alapfok évfolyamain félévi beszámolón és év végi vizsgán adnak számot 

tudásukról, 

 a vizsga anyagát a szaktanár állítja össze, 
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 a bemutatás csoportosan történik, 

 a minősítésre, osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot, 

 félévi beszámoló: a tanult motívumok bemutatása, improvizálása, népdalok eléneklése, 

 év végi bemutató: a tanult motívumfűzés (koreográfia bemutatása). 

 

Magasabb évfolyamba lépés feltétele 

A minimum követelmények teljesítése. 

Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 

 

 

 

 

 

4. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 

 A körtáncok technikai előkészítése 

 A táncszerkesztés elveinek, az összekapaszkodási módok variációs lehetőségeinek 

megismertetése, a táncos partnerkapcsolat kialakítása 

 A táncalkalmak megismerése, a viselkedésmódok, illemszabályok, a megfelelő táncos 

magatartás elsajátítása 

 A zenei lüktetésrendhez történő igazodás hangsúlyainak tudatosítása 

 Az improvizációs készség, az előadói készség, a ritmusérzék, a mozgáskoordináció, a 

mozgásemlékezet, a fizikai állóképesség fejlesztése 

 A közösséghez tartozás, kötődés erősítése, a másságot elfogadó attitűd valamint a férfi és 

női szerepből adódó viselkedésmódok szerint a nemi identitás erősítése 

 Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése. 

 

 

Tananyag 

 Táncelőkészítő gimnasztika 
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 Tánctechnika: alapvető mozdulattípusok, támasztékszerkezet, súlyváltások, ugrástípusok, 

forgások, térdhasználat, térben való eligazodás, térkitöltő játékok, dinamikai gyakorlatok, 

pozíciók, körtartás, körív mentén haladás, lenthangsúly–fenthangsúly gyakorlatok, 

összekapaszkodási módok, tartás–ellentartás gyakorlatai, tempóváltások, páros forgás, 

térirányok, forgások, csapások, gesztusok (kar, láb) 

 Táncgyakorlat: 

– A Dunai táncdialektus ugrós–eszközös táncainak elmélyítése:  

• somogyi ugrós motívumok: cifra, höcögő, lengető, térdütögető, csapások és ezek 

variációi, keresztező futó, vonulós-dudálós motívumok 

és/vagy 

• sárközi ugrós motívumok: sárközi cifrák, kirúgók, haladók, kopogók 

és/vagy 

• rábaközi ugrós motívumok: kopogó, sarkascifra, ugrócsapó, és variánsai, 

terpeszcsapó 

és/vagy 

• dél-alföldi páros ugrós: egyes csárdás (pihenő), kirúgós cifra, oldalazó, hátravágó, 

kopogó, légbokázó – cifra, futó- kirúgós cifra, csapások, haladó bokázók, 

földcsapó, szökkelős dobogó. 

- A Tiszai táncdialektus szatmári vagy nyírségi csárdás ismeretének bővítése, ritmikai, 

plasztikai, dinamikai lehetőségeinek megismertetése: lassú és friss csárdás motívumok: 

különböző csárdás lépések: egyes, kettes csárdás és variációi, cifra és variációi, hegyezők, 

bokázók, kisharang, keresztező, fonás előre, hátravágó, átvető, andalgók, lezárók, rida, 

lábfelhúzós, csizmaverő, páros forgó, kar alatti kiforgatás, forgatás, lányoknak forgások, 

fiúknak csapások. 

– A Tiszai táncdialektus: szatmári verbunk tánc bevezetése: hegyező, bokázó, előrevágó, 

hátravágó, csizmaverő, sarkascifra, csapó, sűrűcsapó, csapásvariációk. 

– Ismerkedés a Déli körtánc dialektussal: somogyi karikázó: kapuzó, ingó, lépő, csárdás, 

keresztező, belépő, futó, rida, ridaváltó. 

– Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek 

megfelelő tánctípus anyaga. 

 Koreográfia: az ugrós–eszközös vagy a csárdás táncanyagából. 
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 Zenei ismeretek: a Tiszai dialektus jellegzetes hangszerei (cimbalom, klarinét, tekerõ) 

parasztbanda, cigánybanda, a hangszerek funkciói, játékmódja, 4/4–es lüktetés, nyújtott 

ritmus, éles ritmus. 

 Népi ének: a választott csárdásokhoz és karikázókhoz kapcsolódó népdalok, gyermekjáték 

dallamok. 

• a szatmári tánchoz kapcsolódó népdalok, gyermekjáték dallamok: pl. Zúg az erdő, 

zúg a mező 

és/vagy 

• nyírségi gyermekjátékok és népdalok: pl. Már ezután 

és/vagy 

• dél-alföldi népdalok: pl. A szegedi halastó 

• somogyi karikázó dallamok: pl. Kerekibe lakom, Még egy kicsit. 

 Táncfolklorisztika: a csárdás fejlődése, formái, jellemző vonásai, a tánctípus 

meghatározása, táncalkalmak, a táncos magatartás jellemzői, tánckezdő szokások, a táncok 

földrajzi, történelmi háttere. 

 Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a táncos 

mozgás és a viselet összefüggései 

 Hagyományőrzés:  

• Dancs Lajos gyűjtéseiből játékok tanítása, 

• nagyecsedi fenthangsúlyos csárdás lépésanyagának és népdalainak tanítása és/vagy 

cigánytánc és a hozzá kapcsolódó dallamanyag tanítása, 

és/vagy 

• nyírségi fenthangsúlyos csárdás lépésanyagának és népdalainak tanítása. 

 

Feladatok 

Ismertesse meg a tanulóval 

 a hagyományos népi játékokat 

 a három dialektus (nyugati, tiszai, erdélyi) tánctípusait, táncrendjeit 

 a mozgásanyag variációs lehetőségeit 

 a táncokhoz kapcsolódó énekeket, zenei kíséretet 

Alakítsa ki a tanulókban 

 a rendszeres munka természetes igényét 

 a megfelelő munkafegyelmet 
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 a munkájuk tudatos kontrollálását 

 a művészi előadásmód kivitelezését 

 Az általános szemléletmódot, amely a népi kultúra, népélet egyes jelenségeit egy 

összefüggő rendszer egymást feltételező részeiként értelmezi 

 Az esztétikai érzéket 

 fogékonyságot a múlt és a jelen értékeinek befogadására 

 

Fejlessze a tanuló 

 mozgáskultúráját 

 fizikai állóképességét 

 ritmusérzékét 

 hallását 

 zenéhez való alkalmazkodását 

 tér-, forma- és stílusérzékét 

 mozgásmemóriáját 

 koncentráló képességét 

 improvizációs készségét 

 ízlését, kritikai érzékét 

 a tánc komplexitásából adódóan a társművészetek (zene, képzőművészet, színház) iránti 

érzékenységét 

 vizuális memóriáját 

 a képzelőerejét 

 

Ösztönözze a tanulót 

 a közösségi alkotás öröme, a közösség kultúra értékei iránt 

 a néprajzi és általában kultúrtörténeti ismereteinek rendszeres gyarapítására 

 a rendszeres múzeumlátogatásra 

 a rendszeres társasági és színházi táncesemények látogatására 

 a televízió és rádió táncos témájú műsorainak figyelemmel kísérésére 

 Az aktív részvétel igényét az iskolán kívüli alkalmakon való részvételre (kézműves 

foglalkozások, játszóházak, táncházak, néprajzi táborok, egyéb táncesemények) 

 a környezetében esetleg adódó gyűjtési lehetőségek kihasználására (helytörténeti 

hagyományok összeírása, nagyszülők, idős emberek tudásanyagának összegyűjtése). 
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Tudatosítsa a tanulóban 

 a tánctörténeti ismeretek fejlesztik a személyiségét, Az ízlését és fogékonyságát általában 

a művészetek, különösen az előadóművészetek iránt. 

 

Hívja fel a tanulók figyelmét 

 a korévfolyamuknak megfelelő néptáncos, népzenei, néprajzi, tánctörténeti irodalomra. 

 

Tegye nyitottá 

 a tanuló személyiségét a folklór iránt. 

 

Irányítsa a tanulót 

 szakirányú továbbtanulásra, 

 a továbbképző folytatására, 

 Az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra. 

 

Követelmény: 

 A tanuló ismerje a választott ugróst, verbunkot és csárdást, a tanult népdalok szövegét, 

dallamát, a tanult hangszerek jellemzőit, a tanult táncok földrajzi elhelyezkedését. 

 A tanuló legyen képes a tánctípus fogalmának meghatározására, a tanult táncok földrajzi 

elhelyezésére, az elsajátított táncokból történő improvizálásra. 

 

 

Értékelés módja 

A számonkérés formája: 

 a tanulók az alapfok évfolyamain félévi beszámolón és év végi vizsgán adnak számot 

tudásukról, 

 a vizsga anyagát a szaktanár állítja össze, 

 a bemutatás csoportosan történik, 

 a minősítésre, osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot, 

 félévi beszámoló: a tanult motívumok bemutatása, improvizálása, népdalok eléneklése, 
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 év végi bemutató: a tanult motívumfűzés (koreográfia bemutatása). 

 

Magasabb évfolyamba lépés feltétele 

A minimum követelmények teljesítése. 

Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 

 

 

5. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 

 Összefoglaló és rendszerező gondolkodás ösztönzése, összefüggések feltárása a tanult 

táncdialektus ismeretanyagán keresztül 

 A mozgás közbeni éneklési készség fejlesztése 

 A legényes és a forgós–forgatós táncok előkészítése 

 A táncrend fogalmának kialakítása 

 A táncszerkesztés elveinek, az összekapaszkodási módok variációs lehetőségeinek 

megismertetése, a táncos partnerkapcsolat kialakítása 

 A táncalkalmak megismerése, a viselkedésmódok, illemszabályok, a megfelelő táncos 

magatartás elsajátítása 

 A zenei lüktetésrendhez történő igazodás hangsúlyainak tudatosítása 

 A zenei kíséretmódok és a tánc összefüggéseinek feltárása 

 Az improvizációs készség, az előadói készség, a ritmusérzék, a mozgáskoordináció, a 

mozgásemlékezet, a fizikai állóképesség, a dinamikai és stílusérzék fejlesztése 

 A közösséghez tartozás, kötődés erősítése, a másságot elfogadó attitűd valamint a férfi és 

női szerepből adódó viselkedésmódok szerinti táncformálás, a nemi identitás erősítése 

 Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése. 

 

Tananyag 

 Táncelőkészítő gimnasztika 

 Tánctechnika: alapvető mozdulattípusok, támasztékszerkezet, súlyváltások, ugrástípusok, 

forgások, térdhasználat, térben való eligazodás, térkitöltő játékok, dinamikai gyakorlatok, 

pozíciók, körtartás, körív mentén haladás, lenthangsúly–fenthangsúly gyakorlatok, 
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összekapaszkodási módok, tartás–ellentartás gyakorlatai, tempóváltások, páros forgás, 

térirányok, csapások gesztusok (kar, láb). 

 Táncgyakorlat: 

– A legényes és a forgós–forgatós táncok előkészítése 

– A Dunai–dialektus csárdása bevezetése:   

• sárközi csárdás: kettes csárdás, egylépés, cifra, lippentő, keresztező, bokázó, 

sarkazó, sergő, forgó, mártogató, kopogók. 

és/vagy 

• dél-alföldi csárdás: séta, séta-ugró, séta-lengető, páros forgó, forgó váltó 

(huppanós, ledobbantós, bokázós), páros bokázó, oldalt dobbantós, kisharang, 

félfordulós (bedöntve is), előre-hátra haladó. 

– A Tiszai dialektus verbunk bővítése: szatmári verbunk: hegyező, bokázó, előrevágó, 

hátravágó, csizmaverő, sarkascifra, csapó, sűrűcsapó, csapásvariációk. 

– A Dunai dialektus verbunk bevezetése: Kónyi verbunk Rábaköz: tapsbemérő, fordulós 

és variációi, lengető-séta, pattintó csapó, hegyező. 

– A Déli körtánc dialektus ismereteinek bővítése és az Északi körtánc dialektus bevezetése:  

• sárközi karikázó: 5/8 – os lépő, csárdás, keresztező, rezgők, futó, jobbra-balra 

váltások 

• északi körtánc: mezőföldi karikázó: egyes és kettes csárdás rugózva, sarkas, sarkas-

höcögő, lengető-höcögő és variánsai, futó – tükörcsárdás. 

– Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek 

megfelelő tánctípus anyaga. 

 Koreográfia: az ismert táncanyagból. 

 Zenei ismeretek: a választott karikázó énekes dallamai és azok jellemzői, sajátosságai, a 

periódus fogalma, a szinkópa ritmus. 

 Népi ének: a tanult csárdásokhoz és körtáncokhoz kötődő dalok 

• sárközi népdalok pl. A leány se lehet, Érik érik …, Hej kikirics 

• kónyi verbunk pl. Ez a kislány barna kislány 

• mezőföldi karikázó pl. Éva szívem, Gyere be rózsám, Béres vagyok, Haragszanak 

a batai gazdák 

• dél-alföldi népdalok: pl. Új a csizmám. 

 Táncfolklorisztika: a verbunk fejlődése, formái, jellemző vonásai, a tánctípus 

meghatározása, táncalkalmak, táncos magatartás. 
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 Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a táncos 

mozgás és a viselet összefüggései. 

 Hagyományőrzés:  

• nagyecsedi fenthangsúlyos csárdás lépésanyagának és népdalainak tanítása és/vagy 

cigánytánc és a hozzá kapcsolódó dallamanyag tanítása 

és/vagy 

• nyírségi fenthangsúlyos csárdás lépésanyagának és népdalainak tanítása. 

 

Feladatok 

Ismertesse meg a tanulóval 

 a hagyományos népi játékokat 

 a három dialektus (nyugati, tiszai, erdélyi) tánctípusait, táncrendjeit 

 a mozgásanyag variációs lehetőségeit 

 a táncokhoz kapcsolódó énekeket, zenei kíséretet 

 a néptánc tudomány sajátos megközelítési módját 

 a folklórkutatás tárgyának, Az alávetett társadalmi rétegek, a „nép” műveltségének sajátos 

helyét Az egyetemes emberi kultúrában 

 a táncművészi és közhasznú formáit 

 a társasági táncélet alkalmait 

 a színpadi táncművészet legfontosabb ágazatait és korszakait 

 Az egyetemes és nemzeti táncművészet legjelentősebb művészeinek pályáját 

 Azt egyetemes és nemzeti táncművészet néhány alapművét, s ezek elemzésén keresztül a 

táncirodalom különböző stílusait. 

 

Alakítsa ki a tanulókban 

 a rendszeres munka természetes igényét 

 a megfelelő munkafegyelmet 

 a munkájuk tudatos kontrollálását 

 a művészi előadásmód kivitelezését 

 Az általános szemléletmódot, amely a népi kultúra, népélet egyes jelenségeit egy 

összefüggő rendszer egymást feltételező részeiként értelmezi 

 Az esztétikai érzéket 

 fogékonyságot a múlt és a jelen értékeinek befogadására 
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Fejlessze a tanuló 

 mozgáskultúráját 

 fizikai állóképességét 

 ritmusérzékét 

 hallását 

 zenéhez való alkalmazkodását 

 tér-, forma- és stílusérzékét 

 mozgásmemóriáját 

 koncentráló képességét 

 improvizációs készségét 

 ízlését, kritikai érzékét 

 a tánc komplexitásából adódóan a társművészetek (zene, képzőművészet, színház) iránti 

érzékenységét 

 vizuális memóriáját 

 a képzelőerejét. 

 

 

 

Ösztönözze a tanulót 

 a közösségi alkotás öröme, a közösség kultúra értékei iránt 

 a néprajzi és általában kultúrtörténeti ismereteinek rendszeres gyarapítására 

 a rendszeres múzeumlátogatásra 

 a rendszeres társasági és színházi táncesemények látogatására 

 a televízió és rádió táncos témájú műsorainak figyelemmel kísérésére 

 Az aktív részvétel igényét Az iskolán kívüli alkalmakon való részvételre (kézműves 

foglalkozások, játszóházak, táncházak, néprajzi táborok, egyéb táncesemények) 

 a környezetében esetleg adódó gyűjtési lehetőségek kihasználására (helytörténeti 

hagyományok összeírása, nagyszülők, idős emberek tudásanyagának összegyűjtése). 

 

Tudatosítsa a tanulóban 

 a tánctörténeti ismeretek fejlesztik a személyiségét, az ízlését és fogékonyságát általában a 
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művészetek, különösen az előadóművészetek iránt. 

Hívja fel a tanulók figyelmét 

 a korévfolyamuknak megfelelő néptáncos, népzenei, néprajzi, tánctörténeti irodalomra. 

Tegye nyitottá 

 a tanuló személyiségét a folklór iránt. 

Irányítsa a tanulót 

 szakirányú továbbtanulásra 

 a továbbképző folytatására 

 Az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra. 

 

Követelmény: 

 A tanuló ismerje a tánctípus, táncrend fogalmát, a Dunai táncdialektus választott táncait, a 

tanult koreográfiákat, a népdalok szövegét, dallamát, a hangszereket, a tanult táncok 

földrajzi elhelyezkedését, a jellegzetes falvakat. 

 A tanuló legyen képes a tánctípus fogalmának meghatározására, a tanult táncok földrajzi 

elhelyezésére, az elsajátított táncokból történő improvizálásra. 

 

 

 

Értékelés módja 

A számonkérés formája: 

 a tanulók az alapfok évfolyamain félévi beszámolón és év végi vizsgán adnak számot 

tudásukról, 

 a vizsga anyagát a szaktanár állítja össze, 

 a bemutatás csoportosan történik, 

 a minősítésre, osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot, 

 félévi beszámoló: a tanult tánctípusok bemutatása, improvizálása, népdalok eléneklése, 

 év végi bemutató: a tanult motívumfűzés (koreográfia bemutatása). 

 

Magasabb évfolyamba lépés feltétele 

Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 
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6. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 

 Az összefoglaló és rendszerező gondolkodás valamint a fogalmi gondolkodás ösztönzése 

és fejlesztése, az összefüggések feltárása az alapfokú évfolyamok ismeretanyagán 

keresztül 

 Az improvizációs készség, az előadói készség, a ritmusérzék, a mozgáskoordináció, a 

mozgásemlékezet, a fizikai állóképesség, a stílusérzék, a dinamikai készség, a 

partnerkapcsolat fejlesztése 

 A vizsgahelyzetre való felkészítés. 

 

Tananyag 

 Táncelőkészítő gimnasztika 

 Tánctechnika: alapvető mozdulattípusok, támasztékszerkezet, súlyváltások, ugrás típusok, 

forgások, térdhasználat, térben való eligazodás, térkitöltő játékok, dinamikai gyakorlatok, 

pozíciók, körtartás, körív mentén haladás, lenthangsúly–fenthangsúly gyakorlatok, 

összekapaszkodási módok, tartás–ellentartás gyakorlatai, tempóváltások, páros forgás, 

térirányok, forgások, csapások gesztusok (kar, láb). 

 

 

 Táncgyakorlat: 

– A legényes és a forgós–forgatós táncok előkészítése. 

– Az ugrós és eszközös ugrós táncok ismétlése, táncismeret bővítése. 

– A csárdások ismétlése, táncismeret bővítése. 

– A verbunkok ismétlése, táncismeret bővítése. 

– A körtáncok ismétlése, táncismeret bővítése. 

– Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek 

megfelelő tánctípus anyaga. 

 Koreográfia: az ismert táncanyagból. 
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 Zenei ismeretek: a tanult tájegységek jellegzetes népi hangszerei és zenei együttesei, a 

dűvő és az esztam kíséret jellemzői, tánctípusok és kíséretmódok. 

 Népi ének: a tanult táncokhoz kötődő dalok ismétlése, bővítése. 

 Táncfolklorisztika: az ismert táncok jellemző vonásai, a tánctípusok, táncalkalmak, táncos 

magatartás. 

 Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a táncos 

mozgás és a viselet összefüggései. 

 Hagyományőrzés:  

• nagyecsedi fenthangsúlyos csárdás lépésanyagának és népdalainak tanítása és/vagy 

cigánytánc és a hozzá kapcsolódó dallamanyag tanítása 

és/vagy 

• nyírségi fenthangsúlyos csárdás lépésanyagának és népdalainak tanítása. 

 

 

Feladatok 

Ismertesse meg a tanulóval 

 a hagyományos népi játékokat 

 a három dialektus (nyugati, tiszai, erdélyi) tánctípusait, táncrendjeit 

 a mozgásanyag variációs lehetőségeit 

 a táncokhoz kapcsolódó énekeket, zenei kíséretet 

 a néptánc tudomány sajátos megközelítési módját 

 a folklórkutatás tárgyának, Az alávetett társadalmi rétegek, a „nép” műveltségének sajátos 

helyét Az egyetemes emberi kultúrában 

 a táncművészi és közhasznú formáit 

 a társasági táncélet alkalmait 

 a színpadi táncművészet legfontosabb ágazatait és korszakait 

 Az egyetemes és nemzeti táncművészet legjelentősebb művészeinek pályáját 

 Azt egyetemes és nemzeti táncművészet néhány alapművét, s ezek elemzésén keresztül a 

táncirodalom különböző stílusait. 

 

Alakítsa ki a tanulókban 

 a rendszeres munka természetes igényét 

 a megfelelő munkafegyelmet 
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 a munkájuk tudatos kontrollálását 

 a művészi előadásmód kivitelezését 

 Az általános szemléletmódot, amely a népi kultúra, népélet egyes jelenségeit egy 

összefüggő rendszer egymást feltételező részeiként értelmezi 

 Az esztétikai érzéket 

 fogékonyságot a múlt és a jelen értékeinek befogadására. 

 

Fejlessze a tanuló 

 mozgáskultúráját 

 fizikai állóképességét 

 ritmusérzékét 

 hallását 

 zenéhez való alkalmazkodását 

 tér-, forma- és stílusérzékét 

 mozgásmemóriáját 

 koncentráló képességét 

 improvizációs készségét 

 ízlését, kritikai érzékét 

 a tánc komplexitásából adódóan a társművészetek (zene, képzőművészet, színház) iránti 

érzékenységét 

 vizuális memóriáját 

 a képzelőerejét. 

 

Ösztönözze a tanulót 

 a közösségi alkotás öröme, a közösség kultúra értékei iránt 

 a néprajzi és általában kultúrtörténeti ismereteinek rendszeres gyarapítására 

 a rendszeres múzeumlátogatásra 

 a rendszeres társasági és színházi táncesemények látogatására 

 a televízió és rádió táncos témájú műsorainak figyelemmel kísérésére 

 Az aktív részvétel igényét Az iskolán kívüli alkalmakon való részvételre (kézműves 

foglalkozások, játszóházak, táncházak, néprajzi táborok, egyéb táncesemények) 

 a környezetében esetleg adódó gyűjtési lehetőségek kihasználására (helytörténeti 

hagyományok összeírása, nagyszülők, idős emberek tudásanyagának összegyűjtése). 
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Tudatosítsa a tanulóban 

 a tánctörténeti ismeretek fejlesztik a személyiségét, Az ízlését és fogékonyságát általában 

a művészetek, különösen Az előadóművészetek iránt. 

Hívja fel a tanulók figyelmét 

 a korévfolyamuknak megfelelő néptáncos, népzenei, néprajzi, tánctörténeti irodalomra. 

 

Tegye nyitottá 

 a tanuló személyiségét a folklór iránt 

 Irányítsa a tanulót 

 szakirányú továbbtanulásra 

 a továbbképző folytatására 

 Az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra. 

 

Követelmény 

 A tanuló ismerje az alapfokú évfolyamokon elsajátított táncokat, a tanult koreográfiákat, a 

tanult zenei, folklorisztikai, földrajzi jellemzőket. 

 A tanuló legyen képes a tanult ismeretek megfogalmazására, az önálló táncos 

megjelenítésre, improvizációra, a megfelelő táncos magatartás színpadi megjelenítésére, 

az alapfokú művészeti vizsga követelményeinek teljesítésére. 

 

 

Értékelés módja 

A számonkérés formája: 

 a tanulók az alapfok évfolyamain félévi beszámolón és év végi vizsgán adnak számot 

tudásukról, 

 a vizsga anyagát a szaktanár állítja össze, 

 a bemutatás csoportosan történik, 

 a minősítésre, osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot, 

 félévi beszámoló: a tanult tánctípusok bemutatása, improvizálása, népdalok eléneklése, 

 év végi bemutató: a tanult motívumfűzés (koreográfia bemutatása). 
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 alapvizsga. 

 

Magasabb évfolyamba lépés feltétele 

A minimum követelmények teljesítése. 

Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 

 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

A tanuló ismerje 

 Az ugrósok, ügyességi táncok, körtáncok, csárdások és a verbunkok táncanyagát a helyi 

tantervben meghatározott tájegységek szerint. 

 A tájegységek táncaihoz kötődő alapvető földrajzi, történelmi, zenei, táncfolklorisztikai 

ismeretek összefüggéseit. 

 A táncszerkesztés elveit, a jellemző összekapaszkodási módokat. 

 A tájegységre jellemző öltözködési, viselethordási szabályokat. 

 A ritmikai, plasztikai, dinamikai törvényszerűségeket és azok alkalmazását a gyakorlat 

során. 

 A színpadi törvényszerűségeket. 

 A koreográfiák folyamatait, az alakzatok, térformák gyakorlati alkalmazását. 

 A táncalkalmaknak megfelelő magatartás– és viselkedésmódokat. 

 

 

 

 

A tanuló legyen képes 

 Az egyéni és csoportos improvizációra, a testtudat fenntartására, az eszközhasználatra, a 

tudatos színpadi megjelenésre, a táncfolyamatok mozgásemlékezetére, a viseletek tánc 

közbeni használatára, viselésére, a táncos magatartás és partnerkapcsolat kialakítására. 

 A megszerzett ismeretekről beszélni. 

 A térben történő eligazodásra, a zenei lüktetésrendhez, zenei egységekhez való igazodásra, 

ismerje és a gyakorlatban is tudja alkalmazni az alakzatokat, térformákat. 

 A képzés során elsajátított ismeretek alkalmazására más környezetben is. 

 A környezet értékeinek megőrzésére, gyarapítására, a környezettudatos magatartásra. 
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 A közösségi szerepvállalásra, önálló feladatvállalásra. 

 A másság elfogadására, a csoporthagyományok kialakításában való aktivitásra. 

 Olyan szokások, tevékenységek kialakítására, amelyek az egészséges életvitelt segítik elő 

A művészeti alapvizsga követelményei 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgából áll. 

A vizsga tantárgya és időtartama: 

Néptánc 

Csoportban 5–10 perc 

Egyénenként illetve párban: 2–3 perc 

 

A vizsga tartalma 

 Koreográfia: a szaktanár által meghatározott egy vagy két tanult koreográfia (koreográfia 

részlet, folyamat) csoportos bemutatása. 

 Improvizáció: A három táncdialektusból választott, a helyi tantervben szereplő tájegységek 

tanult táncaiból a nemének megfelelő szerepben kettő előadása kis csoportban (maximum 

3 pár) illetve egyénenként vagy párban. Az egyiket a vizsgázók, a másikat a vizsgáztatók 

választják – a két tánc ne legyen ugyanabból a dialektusból. 

 

A vizsga értékelése 

– Csoportban: a koreográfia ismerete, együttműködés a partnerekkel, színpadi jelenlét 

– Egyénileg: a tanult táncanyag tudatos alkalmazása az improvizáció során, a táncos mozgás és a 

zene illeszkedése, a partneri kapcsolat, páros viszony kialakítása. 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

 1 db tábla vagy flipchart 

 1 db történelmi Magyarország térkép vagy néprajzi térkép 

 Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal 

 Videó vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 

 A tananyaghoz kapcsolódó könyvek, kiadványok 
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 Néprajzi kézikönyvek, lexikonok, videó és/vagy DVD filmek 

 A tanulólétszámnak megfelelő, a tanulmányi versenyekhez és tanévzáró bemutatókhoz 

szükséges megfelelő népviseletek, lábbelik. 

 

Ajánlott irodalom 

Dancs Lajos: Kör kör ki játszik Megyei és Városi Művelődési Központ Nyíregyháza 1982 

Martin György: A magyar tánctípusok és táncdialektusok, NPI 

Pesovár–Lányi: A magyar nép táncművészete, NPI 

Bihari gyermekmondókák, Bukarest, 1982. 

Gyermekjátékok Hévízgyörkön, Szentendre, 1980. 

Kerényi György: Gyermekjáték dalok, Bp., 1957., 1975 

Kerényi György: Magyar énekes népszokások, Gondolat Kiadó 

Kiss Áron: Magyar Gyermekjáték Gyűjtemény, Bp., 1891. 

Magyar néprajz VI., Népzene–néptánc–népi játék, Akadémiai Kiadó, 1990. 

Magyar népzene tára I. Gyermekjátékok, Akadémiai Kiadó 

Megy a gyűrű vándorútra 1–2., Bp., 1982. 

Pécsiné Ács Sarolta: Népi gyermekjátékok Kalocsa környékén 

Az oktatást segítő anyagok 

Foltin Jolán–Tarján Katalin: Játék és tánc Az óvodában, NSzH–MMI 

Foltin–Karcagi–Neuwirth–Salamon: Játék és tánc Az iskolában I–IV. o. 

Kötetei: Motívumfűzések; Játékok, játékfűzesek; Tanmenet, NSzH–MMI 

Falvay Károly: Ritmikus mozgás, énekes játékok, Bp., 1990. 

Forrai Katalin: Ének Az óvodában, Bp., 1974., 1990. 

Lázár Katalin: Énekes, táncos népi gyermekjátékok tanítása, MTF 

A Néptáncos Szakmai Ház hangzó és videó anyagai 

• kazetták:  

Motívumfűzés hangzómelléklete 
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Hangfelvételek néptáncoktatáshoz (Bácska, Délalföld, Dunántúl 

Rábaköz, Mezőség, Szatmár, Szék, Székelyföld 

• videokazetták: 

Motívumfűzések videó melléklet 

Játékfűzések videó melléklet 

 

FOLKLÓRISMERET 

A konkrét népszokások megismertetésén keresztül a tanulók előtt fel kell tárni a néphagyomány 

ünnepi rítusainak formai és tartalmi összetevőit, megjelenését. Világítson rá a hagyomány 

folyamatosan változó természetére, egykori történeti rétegeire, eredetére. Tegye élményszerűvé a 

jeles napok és ünnepi szokások megismerését. Aktualizálja az emberi élet fordulóihoz fűződő 

hagyományokat, szokásokat. A gyermekjátékok és táncok táji és történeti megismertetésével a 

gyakorlati képzésben elsajátított ismeretek rendszerezéséhez nyújtson segítséget. 

 

Alapfokú évfolyamok 

 

3. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A játék– és táncalkalmak szerepének megismertetése a faluközösség és az egyén életén 

keresztül, a kommunikációs képesség, verbális kommunikáció, szocializációs készség, 

közösségérzet, a tér– és időbeli tájékozódás fejlesztése. 

 A tananyaghoz kapcsolódóan más művészeti ágak alkotásaira való figyelemfelkeltés. 

 

Tananyag 

A gyermekkorhoz kapcsolódó szokások, hiedelmek, jeles napok és ünnepi szokások 

megismertetése. 

 Gyerekszületés, gyermekkor 

– Jósló praktikák a gyermek születése előtt 

– Komatál hagyománya 
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– Keresztelő 

– A gyermek befogadása, helye a családban és a falu társadalmában 

– Az anya avatása 

– Munkára nevelés, gyermekmunka 

 A gyermekek játékalkalmai és táncalkalmai 

– A munkavégzéshez kötődő játékalkalmak (libalegeltetés, kalákamunkák) 

– A játszó helyszíne, időpontja, a falu társadalmi életében betöltött szerepe 

– A tánc tanulása 

– Gyermeklakodalmas (a felnőttek világának – szokások, táncok, zenei kultúra – tanulása) 

– A gyerekek táncalkalmai (kukoricabál, pulyabál, aprók tánca, serketánc) 

 Az évkör ünnepei gyermekszemmel 

– Szent Miklós napja 

– Jézus születésének története 

– Óévbúcsúztató és évkezdõ szokások 

– Szent Balázs napja, Balázsjárás 

– Szent Gergely napja, Gergelyjárás 

– Húsvét vasárnapjának és hétfõjének szokásai 

– Pünkösdi királynéjárás 

Fejlessze a tanuló 

 világszemléletét 

 népi kultúra iránti elhivatottságát 

 nyitottságát a tradicionális értékék iránt. 

 

Ösztönözze a tanulót 

 kultúrtörténeti ismereteinek gyarapítására 

 néprajzi műsorok megtekintésére 

 a megismert szokásanyag alkalmazására saját életterében. 
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Követelmények 

 A tanuló ismerje az év során tanult jeles napok elhelyezkedését a naptárban, a gyermekkor 

jeles eseményeit, játék– és táncalkalmait. 

 A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a 

szabályok betartására, a társak előtti kommunikációra, a tanult ismeretek 

megfogalmazására. 

 

Értékelés módja: 

 A memoriter szöveg- és dallamanyag folyamatos kikérdezése. 

 dolgozat vagy házi dolgozat vagy szóbeli beszámoló vagy szóbeli vizsga 

 A vizsga anyagát a szaktanár állítja össze. 

 A minősítésre, az osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot. 

 Bizonyos szokások, ünnepkörök (pl.:pünkösdi királyválasztás) gyakorlatban történő 

feldolgozása és annak bemutatása). 

 

A magasabb évfolyamba lépés feltétele 

A minimum követelmények ismerete. Dolgozat vagy szóbeli beszámoló elkészítése vagy sikeres 

vizsga teljesítése.  

Minősítés alapján bizonyítvánnyal 

 

 

4. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A kommunikációs képesség, a verbális kommunikáció, a szocializációs készség, a 

közösségérzet és a tér– és időbeli tájékozódás fejlesztése. 

 A tananyaghoz kapcsolódóan más művészeti ágak alkotásaira való figyelemfelkeltés. 

Tananyag 

A tanuló előző évben megszerzett ismereteinek elmélyítése, bővítése.  

A legényélethez, leányélethez, párválasztáshoz, lakodalomhoz kapcsolódó szokások, hiedelmek, 

rituális cselekmények, jeles napok és ünnepi szokások megismertetése. 

A táncalkalmak jelentőségének megismertetése a párválasztás során 
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 Legényélet, leányélet, párválasztás, lakodalom 

– Munkavégzés a serdülő korban 

– Legényavatás, leányavatás 

– Udvarlási szokások, szerelmi élet, és azok színterei 

– Szokásjogok a paraszti társadalomban 

– Leánynéző, háztűznéző, hozomány 

– Leánykérés, eljegyzés, jegyajándék 

– Lakodalmi előkészületek 

– Lakodalmi tisztségviselők, feladatok 

– Lakodalmi szokások, rítusok 

 Legények és lányok játék– és táncalkalmai 

– A fonó helyszíne, szerepe a párválasztásban, társas kapcsolatokban 

– Fonójátékok, tánc a fonóban (hangszerek, tánckíséret) 

– Böjti idõszak (tavaszköszöntõ játékok és a böjti karikázó) 

– Bálok idõpontja, helyszíne, bálrendezés 

 Lányok és legények szerepe a kalendáris szokásokban 

– Luca kettõs alakja 

– Betlehemezés 

– Farsangi szokások 

– A nagyhét eseményei 

– A húsvéti tojás jelentése és díszítésének különbözõ technikái 

– Pünkösdi királyválasztás 

– Májusfaállítás 

– Nyári napforduló szerepe, Szent Iván napi szokások 

 

Fejlessze a tanuló 

 világszemléletét 
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 népi kultúra iránti elhivatottságát 

 nyitottságát a tradicionális értékék iránt 

 globális látásmódját 

 beleélő képességét 

 felelősségérzetét saját hagyományai iránt 

 

Ösztönözze a tanulót 

 kultúrtörténeti ismereteinek gyarapítására 

 néprajzi műsorok megtekintésére 

 a megismert szokásanyag alkalmazására saját életterében  

 a szokások újraélesztésére 

 

Követelmények 

 A tanuló ismerje az év során tanult jeles napok elhelyezkedését a naptárban, a leányélet, 

legényélet jeles eseményeit, táncalkalmait, a párválasztás szokásait, a lakodalom 

menetének, szereplőit.  

 A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, 

szabályok betartására, a társak előtti kommunikációra, a tanult ismeretek 

megfogalmazására. 

 

 

Értékelés módja 

 A memoriter szöveg- és dallamanyag folyamatos kikérdezése. 

 Házi dolgozat vagy dolgozat vagy szóbeli beszámoló vagy szóbeli vizsga 

 A vizsga anyagát a szaktanár állítja össze. 

 A minősítésre, az osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot. 

 Bizonyos szokások, ünnepkörök gyakorlatban történő feldolgozása és annak bemutatása. 

 

A magasabb évfolyamba lépés feltétele 

A minimum követelmények ismerete.  

Dolgozat vagy szóbeli beszámoló elkészítése vagy sikeres vizsga teljesítése.  
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Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 

 

5. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A táncalkalmak szerepének változásai és a változások okainak feltárása. 

 A kommunikációs képesség, a verbális kommunikáció, a szocializációs készség, a 

közösségérzet valamint a tér– és időbeli tájékozódás fejlesztése. 

 A tananyaghoz kapcsolódóan más művészeti ágak alkotásaira való figyelemfelkeltés. 

 

Tananyag 

A tanuló előző évben megszerzett ismereteinek elmélyítése, bővítése. 

A rituális cselekmények szerepe, a felnőtt– és öregkorhoz kapcsolódó szokások, hiedelmek, a jeles 

napok és ünnepi szokások megismertetése. 

 Felnőttek, idősek és az elbúcsúztatás szokásai 

– Paraszti munka, munkaszervezés 

– Az idősek társadalmi szerepe a paraszti társadalomban 

– Előjelek, jóslások, hiedelmek 

– A haldoklóval, a halottal kapcsolatos szokások 

– Virrasztás, temetés, siratás 

– A halotti tor 

– Fejfák, keresztek 

– Mindenszentek napja 

– Halottak napja, megemlékezés a halottakról 

 A házasok táncalkalmai 

– Táncalkalmak a családi eseményeken (keresztelő, lakodalom) 

– Táncalkalmak a farsangban (házasok bálja, batyusbál) 

– Asszonyok mulatságai (asszonyfarsang, lakodalmi kontyoló) 

– Férfiak mulatságai (pincézés, tejbemérés) 
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 Felnőttek az évkör ünnepein 

– Disznótorok ideje (alakoskodás, adománykérés) 

– A regölés (időpontja, jelmezek, hangszerek, szereplők) 

– Szent György napja 

– Virágvasárnap 

– A húsvéti ételek jelképrendszere 

– Fehérvasárnap 

– Aratás és a hozzá kapcsolódó szokások 

– Szent István napja, új kenyér ünnepe 

– Szüret, szüreti felvonulások, alakoskodás 

– Szent Mihály napja 

– Dömötör napja, Vendel napja 

 

Fejlessze a tanuló 

 világszemléletét 

 népi kultúra iránti elhivatottságát 

 nyitottságát a tradicionális értékék iránt 

 nyitottságát a  tradicionális  gondolkodásmód és értékrend  iránt 

 globális látásmódját 

 beleélő képességét 

 felelősségérzetét saját hagyományai iránt. 

Ösztönözze a tanulót 

 kultúrtörténeti ismereteinek gyarapítására 

 néprajzi műsorok megtekintésére 

 a megismert szokásanyag alkalmazására saját életterében  

 a szokások újraélesztésére 

 múzeumlátogatásra. 

 

Követelmények 
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 A tanuló ismerje az év során tanult jeles napok elhelyezkedését a naptárban, a felnőtt– és 

időskor jeles eseményeit, szokásait, a különböző életkorokhoz kapcsolódó táncalkalmakat, 

azok szerepét.  

 A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a 

szabályok betartására, a társak előtti kommunikációra, a tanult ismeretek 

megfogalmazására. 

 

Értékelés módja 

 A memoriter szöveg- és dallamanyag folyamatos kikérdezése. 

 Házi dolgozat vagy dolgozat vagy szóbeli beszámoló vagy szóbeli vizsga. 

 A vizsga anyagát a szaktanár állítja össze. 

 A minősítésre, az osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot. 

 Bizonyos szokások, ünnepkörök gyakorlatban történő feldolgozása és annak bemutatása. 

 

A magasabb évfolyamba lépés feltétele 

A minimum követelmények ismerete. Dolgozat vagy szóbeli beszámoló elkészítése vagy sikeres 

vizsga teljesítése.  

Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 

 

 

 

6. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 Az elméleti tananyag és az eddig tanult táncanyagok közötti összefüggések 

megfogalmazása. 

 A tananyagban meghatározott régi– és új stílusú táncrétegek jellemzőinek, a 

táncdialektusok elhelyezkedésének, földrajzi meghatározásának megismertetése. 

 A kommunikációs képesség, a verbális kommunikáció, a szocializációs készség, a 

közösségérzet valamint a tér– és időbeli tájékozódás fejlesztése. 

 A tananyaghoz kapcsolódóan más művészeti ágak alkotásaira való figyelemfelkeltés. 
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Tananyag 

Táncfolklorisztika 

 A régi táncréteg jellemzői 

Körtáncok 

– Középkori tánchagyomány, lánc– és körtáncok 

– Énekes női körtáncok helye és szerepe a tánckultúrában 

Eszközös pásztortáncok 

– Kanásztánc, pásztortánc 

– Pásztorbotoló, cigánybotoló 

Ugrós–legényes tánctípus 

– Ugrós táncok (szóló, csoportos és páros formák, helyi sajátosságok) 

– Erdélyi legényes táncok 

Küzdő karakterű páros táncok 

Forgós–forgatós páros táncok 

– Reneszánsz tánchagyomány, forgós–forgatós páros táncok 

– Lassú tempójú páros táncok 

– Mérsékelt és gyors tempójú páros táncok 

 Az új táncréteg jellemzői 

A reformkor tánckultúrája, a verbunk és csárdás kialakulása 

Verbunk 

– A szóló verbunk 

– Szabályozott szerkezetű verbunkok 

Csárdás 

– A csárdás tagolódása (lassú és friss, valamint csendes, csárdás, ugrós) 

– Körcsárdás, hármas csárdás 

 A dialektusok meghatározása, elhelyezkedése, jellemői 
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– Dunai dialektus 

– Tiszai dialektus 

– Erdélyi dialektus 

A tanult táncanyagok elhelyezése a nagy dialektusterületekbe 

 

 

 

Fejlessze a tanuló 

 világszemléletét 

 népi kultúra iránti elhivatottságát 

 nyitottságát a tradicionális értékék iránt 

 nyitottságát a tradicionális gondolkodásmód és értékrend iránt 

 globális látásmódját 

 beleélő képességét 

 felelősségérzetét saját hagyományai iránt 

 

Ösztönözze a tanulót 

 kultúrtörténeti és néprajzi ismereteinek gyarapítására 

 néprajzi műsorok megtekintésére 

 a megismert szokásanyag alkalmazására saját életterében  

 a szokások újraélesztésére 

 múzeumlátogatásra 

 más népek hagyományainak megismerésére 

 

Követelmények 

 A tanuló ismerje a régi és az új táncrétegbe tartozó tánctípusokat, a főbb jellemzőiket, a 

tanulmányok során megtanult táncok földrajzi elhelyezkedését, dialektusait. 

 A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a 

szabályok betartására, a társak előtti kommunikációra, a tanult ismeretek 

megfogalmazására. 
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Értékelés módja 

 A memoriter szöveg- és dallamanyag folyamatos kikérdezése. 

 Házi dolgozat vagy dolgozat vagy szóbeli beszámoló vagy szóbeli vizsga. 

 A vizsga anyagát a szaktanár állítja össze. 

 A minősítésre, az osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot. 

 Bizonyos szokások, ünnepkörök gyakorlatban történő feldolgozása és annak bemutatása. 

 

A magasabb évfolyamba lépés feltétele 

A minimum követelmények ismerete. Dolgozat vagy szóbeli beszámoló elkészítése vagy sikeres 

vizsga teljesítése.  

Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 

 

 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

A tanuló ismerje 

 A folklór, mint történeti hagyomány sajátosságait, az egyes jeles napok időpontját, a jeles 

napok vallási, hiedelmi funkcióját, magyarázótörténetét. 

 A hagyományos paraszti élet jellegzetes fordulópontjait, a magyar paraszti világkép 

legfőbb elemeit, eredetüket, s a hozzájuk fűződő mondákat, a parasztság hiedelemvilága 

főbb szereplőit, funkcióit. 

 

A tanuló legyen képes 

 A rítuscselekmények szövegeinek és tartalmának értelmezésére és használatára, a 

szakkifejezések, a megszerzett ismeretek alkalmazására, a tér–idő összefüggéseinek 

felismerésére. 

 A paraszti társadalom erkölcsi és viselkedési normáinak megítélésére, értékeinek 

elfogadására. 

 Az önálló ismeretszerzésre, az elméleti ismeretek alkalmazására a mindennapi életben. 

 A magyar folklórhagyományokat a nemzettudat részeként értelmezni. 

 Az azonosságok és különbözőségek felismerésére a hazai és egyetemes folklórban. 

 

A művészeti alapvizsga követelményei 
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A vizsga részei 

A vizsga írásbeli vagy szóbeli vizsgarészből áll. 

A vizsga tantárgya és időtartama: 

Folklórismeret 

Írásbeli: 30 perc 

Szóbeli: 5 perc 

 

 

A vizsga tartalma 

– A vizsga anyaga a helyi tanterv alapján a szaktanár által összeállított folklórismereti 

témakörökből áll. 

– Az írásbeli vizsga feladatlapja különböző típusú, a tanultak felidézését, alkalmazását, 

értelmezését, valamint problémamegoldást, néhány mondatos értelmező választ igénylő 

feladatokat tartalmaz. 

– A szóbeli vizsgán a tanulók egy tétel kihúzása után önállóan számolnak be tudásukról. 

 

 

Témakörök 

Jeles napok 

Munkavégző ünnepek 

Az emberélet fordulói 

Táncdialektusok 

A régi és új táncréteg tánctípusai 

 

A vizsga értékelése 

Írásbeli vizsga 
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– A feladatsort vagy a tesztet az intézmény pedagógusai javítókulcs szerint javítják és 

pontozzák. 

– Az osztályzatra a pontok alapján a szaktanár tesz javaslatot, amelyet a vizsga elnöke hagy 

jóvá. 

Szóbeli vizsga 

– A tanuló feleletének tartalmi és formai szempontok alapján történő értékelése. 

– Az osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot, amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá. 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

1 db tábla vagy flipchart 

1 db történelmi Magyarország térkép vagy néprajzi térkép 

Videó vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 

A tananyaghoz kapcsolódó könyvek, kiadványok 

Néprajzi kézikönyvek, lexikonok 

Néprajzi videó és/vagy DVD filmek. 

 

Irodalom tanulóknak (tankönyvként) 

Balassa Iván– Ortutay Gyula: Magyar néprajz. Budapest, 1979. 

Dömtör Tekla: Magyar népszokások. Budapest, 1983. 

Dömtör Tekla: Régi és mai magyar népszokások. Budapest, 1986. 

Filep Antal–Kósa László: A magyar nép táji-történeti tagolódása. Budapest, 1975. 

Katona Imre: Magyar népművészeti-néprajzi útikalauz. Budapest, 1990. 

Kerényi György: Magyar énekes népszokások. Budapest, 1982. 

Népcsoportok (Szöveggyűjtemény) NSzH 

 

 

Kötelező olvasmány 
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Balassa Iván– Ortutay Gyula: Magyar néprajz. Budapest, 1979. (értelemszerűen a témához 

kapcsolódó fejezetek) 

 

A tanításhoz ajánlott irodalom 

Andrásfalvy Bertalan: Néprajzi alapismeretek. Budapest, é. n. 

Bálint Sándor: Karácsony, húsvét, pünkösd. Budapest, 1976. 

Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium I–II. Budapest, 1977. 

Balogh Júlia: Szent Mihály havától Kisasszony haváig. Győr, 1996. 

Barsi Ernő: Néprajz Az általános iskola kezdő szakaszában. Budapest, 1992. 

Diószegi Vilmos: A pogány magyarok hitvilága. Budapest, 1978. 

Dömötör Tekla: A magyar nép hiedelemvilága. Budapest, 0981 

Magyar népzene tára I., Gyermekjátékok. Budapest, 1951. 

Magyar Népzene Tára II., Jeles napok. Budapest, 1953. 

Magyar Népzene Tára III., Lakodalom. Budapest, 1955–56. (Különös tekintettel Az I. kötet  

bevezőjére) 

Magyar Néprajz V. (Népköltészet), Budapest, 1988. 

Magyar Néprajz VII. (Népszokás • Néphit • Népi vallásosság) Budapest, 1990. 

Ortutay Gyula: Magyar népköltészet. Budapest, (több kiadás mint szöveggyűjtemény) 

Tátrai Zsuzsanna: Leányélet. Budapest, 1994. 

Ujváry Zoltán: Farsangi népszokások. Debrecen, 1991. 
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NÉPZENEI ALAPISMERETEK 

A népzenei alapismeretek az alapfokú évfolyamokon választható tantárgy. Tanításának célja, hogy 

a néptánc tantárgyon belül elsajátított zenei ismeretek kibővítésével járuljon hozzá a tanulók 

népzenei neveléséhez. 

Mutasson rá a tánc a zene az ének egységére, összefüggéseire. Világítson rá a hangszeres népzene 

és a tánc összefüggéseire, nyújtson élményszerű ismereteket a jellegzetes népi hangszerekről, 

hangszer–együttesekről, zenekarokról. Segítse elő a komplex látásmód kialakulását, az elemző 

gondolkodást, az összefüggések felismerését. 

Nyújtson bővebb ismereteket a vokális népzene jellemzőiről, segítse elő a népi éneklési technika 

elsajátítását. 

A közösségi éneklés élménye és hangulata erősítse az összetartozás érzését. A tantárgy tanítása 

során a gyakorlati megközelítés, az élményszerzés dominál, amelynek eszközei a hangszerek 

bemutatása, zenehallgatás, zenefelismerés, bemutatás. 

 

Alapfokú évfolyamok 

 

1. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 Az énekhang technikai adottságainak a légzés, a vokális hangzók, hangterjedelem 

fejlesztése. 

 A zenei képességek a hallás, intonálás, ritmusérzék, az egyszerű, érthető és kifejező 

szövegmondás képességének, a népdalok memorizálási képességének fejlesztése. 

 Az ének és tánc egységének felismertetése, a tánc közbeni éneklés követelményeinek 

megismertetése. 

 Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő népdalokon keresztül a 2/4–es 

lüktetésrend hangsúlyainak érzékeltetése, felismertetése. 

 Az éneklés közösségi élményének, örömének felfedezése, megélése. 
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Tananyag 

 Negyedes, nyolcados ritmusértékek, ritmusképletek, ritmusgyakorlatok 

 A 2/4–es zenei lüktetés 

 D–r–m dallammagú népi játék dallamok, népdalok 

 Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő népdalok 

 A választott dallamok csoportos megszólaltatása 

 Népi hangszerek: idiofon hangszerek. 

 

Követelmények 

 A tanuló ismerje a tanult népdalok szövegét és dallamát, az alapvető ritmusértékeket, 

ritmusképleteket, a tanult hangszer jellemzőit. 

 A tanuló legyen képes a népdalok csoportos bemutatására, a kezdőhanghoz történő 

igazodásra, a ritmusértéke , ritmusképletek gyakorlati alkalmazására. 

 

A számonkérés formája 

A tanulók félévi és év végi vizsgán adnak számot tudásukról. A vizsga anyagát a szaktanár állítja 

össze. A bemutatás csoportosan történik. A minősítésre, az osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot, 

a bizottság szótöbbséggel dönt. 

 

Az értékelés szempontjai- minimumkövetelmények: 

 Az adott évfolyam tananyagának ismerete 

 Az elsajátított népdalok egyéni és csoportos előadása. 

 

Magasabb évfolyamba lépés feltétele 

A minimum követelmények teljesítése. 

Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 
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2. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 Az énekhang technikai adottságainak a légzés, a vokális hangzók, hangterjedelem 

fejlesztése. 

 A népi éneklési technika kialakítása. 

 A zenei képességek a hallás, intonálás, ritmusérzék, az egyszerű, érthető és kifejező 

szövegmondás képességének, a népdalok memorizálási képességének fejlesztése. 

 Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő népdalokon keresztül a 2/4–es 

lüktetésrend hangsúlyainak érzékeltetése ének és tánc közben egyaránt. 

 A tánc közbeni éneklés kritériumainak, a dallamívek megformálási szabályainak 

megismertetése, megvalósítása a gyakorlat során. A karikázó dalok éneklésének 

fejlesztése, bővítése. 

 Az előéneklés szabályainak, az előénekeshez történő igazodás technikájának elsajátítása, 

fejlesztése. 

 A közösségi éneklés élményének, örömének felfedezése, nagyobb és kisebb létszámú 

csoportokban egyaránt. 

 

Tananyag 

 A negyedes, nyolcados ritmusértékek, ritmusképletek, ritmusgyakorlatok 

 A 2/4–es zenei lüktetés 

 A dudaritmus 

 A kanásztánc ritmus 

 5–6 hangterjedelmû dallamok 

 Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő népdalok 

 A választott dallamok csoportos, kiscsoportos megszólaltatása 

 Az előénekes feladata és funkciói, a bekapcsolódás módja 

 Népi hangszerek: duda. 
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Követelmények 

 A tanuló ismerje a tanult népdalok szövegét és dallamát, az alapvető ritmusértékeket, 

ritmusképleteket, a tanult hangszer jellemzőit. 

 A tanuló legyen képes a népdalok csoportos, kiscsoportos bemutatására, a kezdőhanghoz 

való igazodásra, a tanult dal előéneklésére, az előénekeshez történő bekapcsolódásra. 

 

 

Az értékelés szempontjai- minimumkövetelmények: 

 Az adott évfolyam tananyagának ismerete 

 Az elsajátított népdalok egyéni és csoportos előadása. 

 

Magasabb évfolyamba lépés feltétele: 

A minimum követelmények teljesítése. 

Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 

 

3. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 Az előadásmód jellemző vonásainak, megismertetése, a fokozatos tempónövelés, 

tempóváltás technikájának megvalósítása. 

 A hangterjedelem növelése, a magabiztos dalkezdés megvalósítása. 

 Az intonációs készség és a zenei hallás, hangszín fejlesztése. 

 A hangképzési technika és a megfelelő légzéstechnika elsajátítása. 

 A népi éneklési technika fejlesztése. 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

2915 

 Az énekelt népzenei karakterek megformálásához szükséges forma, dallam és tempóérzék 

fejlesztése. 

 Az egyéni feladatvállalás, a szóló, duó, kiscsoportos éneklés ösztönzése. 

 

Tananyag 

 A negyedes, nyolcados ritmusértékek, ritmusképletek, ritmusgyakorlatok 

 A nyújtott és éles ritmus 

 A 4/4–es zenei lüktetés 

 A hangterjedelem növelés oktáv terjedelemig 

 A lassú, közepes és gyors tempó dallampéldákon keresztül 

 Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő, a helyi tantervben meghatározott 

népdalok 

 A folklórismeret tantárgy témaköréhez kapcsolódó szokásdalok 

 A választott dallamok csoportos, kiscsoportos, egyéni megszólaltatása 

 Népi hangszerek: tekerő, klarinét 

 

 

 

Követelmények 

 A tanuló ismerje a tanult népdalok szövegét és dallamát, az alapvető ritmusértékeket, 

ritmusképleteket, a tanult hangszerek jellemzőit. 

 A tanuló legyen képes egy oktáv hangterjedelmen belüli éneklésre, a népdalok csoportos, 

kiscsoportos, egyéni bemutatására, a kezdőhanghoz történő igazodásra, az előénekeshez 

történő bekapcsolódásra. 

 

Az értékelés szempontjai- minimumkövetelmények: 

 Az adott évfolyam tananyagának ismerete 

 Az elsajátított népdalok egyéni és csoportos előadása. 

 

Magasabb évfolyamba lépés feltétele: 

A minimum követelmények teljesítése. 
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Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 

 

4. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 Az előadásmód jellemző vonásainak megismertetése, a fokozatos tempónövelés, 

tempóváltás szabályainak tudatosítása. 

 A magabiztos dalkezdés elsajátítása. 

 Az énekelt népzenei karakterek megformálásához szükséges forma, dallam és tempóérzék 

fejlesztése. 

 A népi éneklési technika fejlesztése. 

 Az intonációs készség, zenei hallás, hangképzési technika és a megfelelő hangszín 

kialakítása, a hangterjedelem növelése. 

 Az egyéni feladatvállalás, a szóló, duó, kiscsoportos éneklés ösztönzése. 

 

Tananyag 

 A negyedes, nyolcados ritmusértékek, ritmusképletek, ritmusgyakorlatok 

 A nyújtott és éles ritmus 

 A 4/4–es lüktetés 

 A hangterjedelem növelése oktávon túlra 

 A lassú, közepes és gyors tempó dallampéldákon keresztül 

 A giusto előadásmód 

 Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő, a helyi tantervben meghatározott 

népdalok 

 A folklórismeret tantárgy témaköréhez kapcsolódó szokásdalok 

 Népi hangszerek: hegedű, brácsa, bőgő 

 A dallamhangszerek, kísérő hangszerek, játékmód 

 Az esztam és dűvő kíséret. 

 

Követelmények 

 A tanuló ismerje a tanult népdalok szövegét és dallamát, az alapvető ritmusértékeket, a 

giusto előadásmód jellemzőit, a hangszereket, kíséretmódokat. 
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 A tanuló legyen képes egy oktáv hangterjedelmen túl énekelni, a népdalok csoportos, 

kiscsoportos, egyéni bemutatására, a kezdőhanghoz való igazodásra, az előénekeshez 

történő bekapcsolódásra. 

 

Az értékelés szempontjai- minimumkövetelmények: 

 Az adott évfolyam tananyagának ismerete 

 Az elsajátított népdalok egyéni és csoportos előadása. 

 

Magasabb évfolyamba lépés feltétele: 

A minimum követelmények teljesítése. 

Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 

 

 

5. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A zenei egységek érzékelésének elősegítése, zenei zárlatok és félzárlatok felismertetése. 

 A giusto és a parlando, rubato előadásmód jellegzetes vonásainak megismerése és 

alkalmazása. 

 A kíséretmódok és a tánc összefüggéseinek vizsgálata. 

 A fokozatos tempónövelés, tempóváltás tudatos alkalmazása. 

 A népdalcsokor szerkesztési elveinek megismertetése. 

 A magabiztos dalkezdés elsajátítása. 

 Az intonációs készség, zenei hallás, hangképzési technika, megfelelő légzéstechnika 

kialakítása, a hangterjedelem és az éneklési kedv növelése. 

 Az egyéni feladatvállalás, a szóló éneklés ösztönzése. 

 

Tananyag 

 A negyedes, nyolcados ritmusértékek, ritmusképletek, ritmusgyakorlatok 

 A periódus, zárlat, félzárlat 

 A hangterjedelem növelése oktávon túlra 
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 Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő, a helyi tantervben meghatározott 

népdalok 

 A folklórismeret tantárgy témaköréhez kapcsolódó szokásdalok 

 Népi hangszerek: cimbalom, citera, tambura 

 A zene és tánc összefüggései tájegységek és tánctípusok szerint 

 

Követelmények 

 A tanuló ismerje a tanult népdalok szövegét, dallamát, az alapvető ritmusértékeket, 

képleteket, a periódus fogalmát, a giusto előadásmódot, a hangszereket, kíséretmódokat. 

 A tanuló legyen képes egy oktáv hangterjedelmen felül énekelni, a népdalok csoportos, 

kiscsoportos, egyéni bemutatására, a kezdőhanghoz való igazodásra, az előénekeshez 

történő bekapcsolódásra, a kíséretmódok felismerésére, a hangszerek felismerésére, a 

táncdallamok és tánctípus hallás utáni felismerésére és azonosítására. 

 

 

Az értékelés szempontjai- minimumkövetelmények: 

 Az adott évfolyam tananyagának ismerete 

 Az elsajátított népdalok egyéni és csoportos előadása 

 

Magasabb évfolyamba lépés feltétele: 

A minimum követelmények teljesítése. 

Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 

 

6. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A vokális népzene dialektusterületeinek, az éneklési technikák stílusjegyeinek 

megismertetése. 

 A dallam díszítéstechnika fejlesztése. 

 Az ismeretek szintetizálásának elősegítése. 

 A hangszeres népzene és a tánctípusok összefüggéseinek feltárása. 
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 A stílusismeret, a zenefelismerés, az éneklési készség, a díszítéstechnika, a légzéstechnika, 

az előadásmód fejlesztése. 

 A vizsgahelyzetre való felkészítés. 

Tananyag 

 A negyedes, nyolcados ritmusértékek, ritmusképletek, ritmusgyakorlatok 

 A szinkópa 

 Az aszimmetrikus zenei lüktetés 

 Az 5/8–os lüktetésrend 

 A periódus, a pontszerkezet 

 A parlando, rubato és a giusto előadásmód 

 Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő, a helyi tantervben meghatározott 

népdalok 

 A folklórismeret tantárgy témaköréhez kapcsolódó szokásdalok 

 A hangszerek, hangszer–együttesek, zenekari felállások tájegységek szerint 

 A zene és tánc összefüggései tájegységek és tánctípusok szerint 

 Zenefelismerés 

 

Követelmények 

 A tanuló ismerje az emberi hang sajátosságait a tanult népdalok szövegét, dallamát, az 

alapvető ritmusértékeket, képleteket, a periódust, a különböző előadásmódokat, a 

hangszereket, a kíséretmódokat. 

 A tanuló legyen képes egy oktáv hangterjedelmen felül énekelni, a népdalok csoportos, 

kiscsoportos, egyéni bemutatására, a kezdőhanghoz való igazodásra, az előénekeshez 

történő bekapcsolódásra, a kíséretmódok felismerésére, a hangszerek felismerésére, a 

táncdallamok és tánctípus hallás utáni felismerésére, azonosítására. Az eddig tanult 

ismeretek összegzésére, a tananyag összefüggéseinek felismerésére. 

 

 A tananyag feldolgozásához szükséges kötelezõ (minimális) taneszköz 

1 db tábla, vagy flipchart 

1 db történelmi Magyarország térkép vagy néprajzi térkép 

Videó vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 

A tananyaghoz kapcsolódó könyvek, kiadványok 
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Népzenei kézikönyvek, lexikonok, kották 

Népzenei hangfelvételek, videó és/vagy DVD filmek. 
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MODERNTÁNC TANSZAK 

 

 

AZ ALAPFOKÚ MODERNTÁNC OKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI 

 

A XXI. század társadalmi elvárásainak következtében állandóan alakuló, formálódó tánckultúrák 

megjelenési formájának központi kérdése az önálló individuummal rendelkező ember. A testi, 

szellemi valamint lelki folyamatokra épülő mozgás megnyilvánulási formái elősegítik az emberi 

kapcsolatok kialakulását, az értelmi és érzelmi képességek kibontakoztatását és az önfejlesztés 

lehetőségének megélését 

A moderntánc oktatása megteremti a harmonikus, egészséges személyiséggel rendelkező, társas 

kapcsolatokban jártas embert. Nyitott és értő közönséget nevel, miközben biztosítja a hívatásos 

pályaorientációt 

A technikai képzés elősegíti az oktatási folyamatban résztvevők számára a saját adottságaik 

szerinti képességfejlesztést. Az évenként meghatározott fejlesztési feladatok és a tananyag spirális 

elrendeződése lehetővé teszi az összevont osztályokban történő oktatást és nagyobb szabadságot 

teremt a pedagógus számára az oktatási folyamat megszervezése során 

 

 

A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA 

 

Tantárgyak 

 

Főtárgy: 

Berczik–technika (1–2. előképző évfolyamon, 1–2. alapfokú évfolyamon) 

Jazz–technika (3–6. alapfokú évfolyamon) 

 

Kötelező tantárgy: 

Kreatív gyermektánc (1–2. előképző évfolyamon, 1–2. alapfokú évfolyamon) 

Limón–technika (5–6. alapfokú évfolyamon) 
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Kötelezően választható tantárgy az összevont osztályokban: 

Limón–technika 

 

 

Választható tantárgyak: 

Kreatív gyerektánc (1–2. előképző évfolyamon, 1–2. alapfokú évfolyamon) 

Berczik–technika (1–2. előképző évfolyamon, 1–2. alapfokú évfolyamon) 

Jazz–technika (3–6. alapfokú évfolyamon) 

Kontakt improvizáció (5–6. alapfokú évfolyamon) 

 

 

Óraterv 

 

Tantárgy Évfolyamok 

Előképző Alapfok 

1 2 1 2 3 4 5 6 

Főtárgy 1 1 3 3 3-4 3-4 3-4 3-4 

Kötelező 

tantárgy 

1 1 1 1   1 1 

Kötelezően 

választható 

tantárgy 

    1-2 1-2   

Választható 

tantárgy 

2 2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 

Összes óra 2-4 2-4 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 

A fenti táblázat Összes óra rovatában az első számok az ajánlott heti minimális óraszámra, míg a 

második helyen szereplő számok a szakmai program optimális teljesítéséhez szükséges időre 

utalnak 

 

A képzés évfolyamainak száma: 8 évfolyam (2+6 évfolyam) 
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Az első számjegy az előképző, a második számjegy az alapfok évfolyamainak számát jelenti. 

 

A tanszak kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló más 

tanszak valamint más művészeti ág képzésébe is bekapcsolódhat, illetve azok tanítási óráin részt 

vehet. 

 

A tanítási órák időtartama: 45 perc 

 

 

 

 

 

 

 

A MODERNTÁNC ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI 

 

Kiemelt kompetenciák a moderntánc területén 

 

Szakmai kompetenciák 

 A táncos képességek, készségek, jártasságok, kialakítása és fejlesztése. 

 A tér, idő, energia rendszereinek, törvényszerűségeinek, szabályainak az életkori 

sajátosságoknak megfelelő ismerete és tudatos alkalmazása. 

 A táncstílusok és technikák általánosan jellemző vonásainak ismerete és gyakorlati 

alkalmazása. 

 A mozgásmemória fejlesztése és a stílusérzék kialakítása. 

 Az improvizációs készség kialakítása és fejlesztése. 

 A színpad és a színpadi jelenlét általános törvényszerűségeinek megismertetése. 

 Tudatos előadói, táncos magatartás kialakítása és fejlesztése az életkori sajátosságoknak és 

az előképzettségnek megfelelően. 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

2924 

 

 A táncművészet legfontosabb irányzatainak, korszakainak és művészeti alkotásainak 

megismerése és tudatos értelmezése. 

 A művészetek és társművészetek megismerése iránti igény kialakítása. 

 

Személyes kompetenciák 

 Az esztétikai érzék kialakítása és fejlesztése. 

 A zenei ízlésformálás. 

 A tudatos és rendszeres munkára nevelés. 

 Nyitottságra és művészi alázatra nevelés. 

 Folyamatos ismeretbővítés valamint analizáló és szintetizáló tudás kialakítása. 

 A vizuális memória fejlesztése és a térben való tájékozódás képességének kialakítása. 

 A testi, lelki állóképesség fejlesztése, a személyiség kibontakoztatása. 

 A kommunikációs csatornák felismerése és alkalmazása. 

 

Társas kompetenciák 

 A csoport és a csoportnorma kialakítása. 

 A csoportos alkotásban való aktív részvétel öröme. 

 A szabálytudat kialakítása. 

 A közösség tagjainak elfogadása és a közösségi szemlélet kialakítása. 

 A társak felé irányuló aktív figyelem kialakítása és fejlesztése. 

 Az egészséges életmódra nevelés. 

 A szocializációs normák kialakítása, a viselkedéskultúra megalapozása. 

 A környezet megóvásának igénye. 

 

Módszerkompetenciák 

 A motivált ismeretbefogadás igényének kialakítása és képességének fejlesztése. 

 A testtudat kialakítása. 

 A hatékony ismeretbefogadásra nevelés és az önálló tanulás képességének kialakítása. 

 Az ok–okozati összefüggések megértése. 

 A kreatív alkotói folyamatokban való részvétel igényének kialakítása. 

 A tehetséggondozás és pályaorientáció. 

 Az alkalmazott tudás kialakítása, a képzés során elsajátított ismeretek alkalmazása .más 

táncstílusokban és élethelyzetekben 
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A Moderntánc tanszak célja: a modern- és kortárstánc technikák megismerése és az előírt 

tananyag elsajátítása mellett a személyiség fejlődése, az önálló, kapcsolatteremtő improvizáció, 

kreativitás kialakulása. 

 

A tanszak feladata 

Ismertesse meg a tanulóval 

 a modern-kortárstáncművészet főbb irányzatait, 

 az irányzatok technikai alapelemeit, 

 a különböző technikák jellegzetes koordinációját és variációs lehetőségeit, 

 a mozgáselemek végrehajtásának meghatározott szabályait, 

 a harmonikus, esztétikus kivitelezés módjait. 

 

Fejlessze a tanuló 

 technikai adottságait, 

 mozgásmemóriáját, 

 koncentrálóképességét, 

 muzikalitását, 

 kreativitását, 

 tér- és formaérzékét, 

 előadói készségét, 

 személyiségét, 

 kapcsolatteremtő képességét. 

 

Alakítsa ki a tanulóban 

 a modern-kortárstáncművészetek iránti nyitottságot, 

 a dinamikai és érzelmi váltások felismerésének fontosságát, 

 a munkában való részvételhez szükséges megfelelő magatartásformát, 

 a rendszeres munka igényét, 

 az önálló gondolkodás igényét, 

 az improvizáció és kompozíció tudatos használatát. 

 

Ösztönözze a tanulót: 

 az igényes munkára, 

 a tánc- és színházi események látogatására, 
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 az érzelmi nyitottságra, 

 az egészséges életmódra. 

 

Adjon teret a tanuló 

 fantáziájának kibontakozására, 

 a kreativitás megnyilvánulására, 

 az improvizációs készség kibontására. 

 

Irányítsa a tanulót: 

 szakirányú továbbtanulásra, 

 a továbbképző folytatására, 

 az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 

 

A művészeti alapvizsgára bocsátás feltételei 

Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény utolsó 

alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte és a vizsgára jelentkezett. 

 

A művészeti alapvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja 

A művészeti alapvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi vizsgatantárgy 

tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja 

figyelembevételével kell meghatározni. 
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A művészeti alapvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát szervező intézmény állítja 

össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a tanuló felkészültsége és tudása. 

A művészeti alapvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá. 

 

Vizsga tantárgyak 

Művészeti alapvizsga 

Jazz–technika 

Limón–technika 

 

 

A művészeti alapvizsga egyes részei alóli felmentés 

Mentesülhet az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga letétele alól az a tanuló, aki az országos 

művészeti tanulmányi versenyen – egyéni versenyzőként illetve párban – helyezést ért el. 

 

A művészeti alapvizsga minősítése 

A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán vizsga tantárgyanként külön–külön osztályzattal 

kell minősíteni. 

A művészeti alapvizsga eredményét a vizsga tantárgyakból kapott osztályzatok számtani közepe 

adja (ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a végső eredmény meghatározásában a 

gyakorlati tantárgyból kapott osztályzat a döntő). 

Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát szervez, úgy annak eredményét a 

tanuló kérésére a művészeti alapvizsgán figyelembe kell venni. 

Eredményes művészeti alapvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt vizsga tantárgy 

vizsgakövetelményeit teljesítette. 

Sikertelen a művészeti alapvizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből illetve vizsga tantárgyból 

elégtelen érdemjegyet kapott. 

Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből illetve vizsga tantárgyból kell 

javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette. 
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TANTÁRGYAK 

BERCZIK–TECHNIKA 

A Berczik–technika olyan – értékes zenékre, azokkal teljes harmóniában végrehajtott és az 

esztétikai törvényszerűségeknek megfelelő – gimnasztikai alapú mozgásanyag és tánctechnikai 

mozgásformák összessége, amely magában foglalja a szükséges és egészséges természetes 

mozgásfajtákat. Ízlés, jellem és személyiségformáló ereje a pozitív érzelmek felkeltésével 

kreativitásra, alkotásra, logikus gondolkodásra nevel. 

Olyan izomérzékelést fejleszt ki, amely később megfelelő önkontrollt biztosít, és fokozott 

plaszticitáshoz vezet, egyben elősegíti a formaérzék és formalátás kialakulását is. Ismereteket ad 

át a tér, az idő és az erő összetevőiről és a mozgással való kapcsolatukról 

A zene és a mozgás összhangja, a zenei periódusokhoz és hangsúlyokhoz való alkalmazkodás 

külön hangsúlyt kap. 

A profilaxis, az alkatalakítás és a rekreáció módszere is. A képzés által olyan előkészítést kap a 

test, amelyre később bármely más tánctechnika is ráépíthető. 

 

 

Előképző évfolyamok 

 

1. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 Az izomzat gimnasztikus kidolgozottságának, az ízületek és szakaszok valamint a 

testrészek egymástól függetlenített mozgásszabadságának, a tudatos 

mozgáskoordinációnak, az ízületek és szakaszok együttes, egyidejû összehangolásának, a 

zenei műveltségnek, a zene és a mozgás összehangoltságának fejlesztése. 

 Az alkat optimalizálása. 

 A formaérzék kialakítása. 

 A légző izmok működésének tudatosítása. 

 A testismeret, testtudat, önismeret, helyes énkép kialakítása, az együttműködési, a 

kommunikációs képességek fejlesztése. 

 Az erő, a változatos mozgásdinamika, ritmika alkalmazásának ösztönzése. 
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 A bemutató szerek használatával célunk az egyéni gondolatok, ötletek felébresztése, a 

kézügyesség, a koordinációs technika fejlesztése, a síkok, kartechnikák tanulásának 

megkönnyítése, az egyéni fantázia kibontakoztatása, az esztétikai hatás fokozása. 

 

 

Tananyag 

 Alapgyakorlatok 

 Járás és futásgyakorlatok kartartásokkal, kargyakorlatokkal körben 

 A természetes járás, mint a mozgásformák változatainak alapja (Lábvezetés, 

testsúlyáthelyezés, törzs–, kar kísérő kilengései) 

 A természetes testtartás, mint a testkidolgozás mozgásanyagának alapja, a helyes tartás 

kialakítása, tudatosítása, az eltérések korrekciója 

 Alapjárás, lábujjon–, sarkon–, külső talpélen, hajlított térddel–, nyújtott lábemeléssel 

járás, érintőjárás, futás térd/sarokemeléssel 

 Alaptartás, pihenőtartás állásban, ülésben 

 Középgyakorlatok fentről lefelé haladva, változatos kiinduló helyzetekből, 

kombinációkkal, variációkkal, szimmetrikus kivitelezésben 

 Törzsgyakorlatok nagy alátámasztással fekvésben, ülésben: a gerincoszlop nyaki–, 

háti–, központi– és keresztcsonti szakaszának nagyobb egységekben történő 

átmozgatása, változatos dinamikai és ritmikai feladatokkal kombinálva 

 Törzsdöntés, törzsdőlés, rész– és teljes törzshajlítás 

 Ülésmódok 

 Kar–, kéz– és ujjgyakorlatok a legváltozatosabb ülésekben, szimmetrikusan 

 A lapocka és felkar, az alkar, a kézfej és az ujjak az anatómiai lehetőségek szerint 

végrehajtható mindenirányú foglalkoztatása: emelés, fordítás, körzés, hajlítás, nyújtás, 

távolítás, összezárás, takarás, a gyakorlatok segítése, az előadásmód finomítása 

 Az alsó végtag gyakorlatai ülésben, fekvésben 

 A talp, a lábfej, az ujjak, az alsó lábszár, a felső lábszár izmainak megfelelő erősítése, 

a természetes tartás, a helyes járás kialakítása, a deformációk megelőzése, 

kiküszöbölése: átgördülés, körzés, behúzás–nyújtás, távolítás, hajlítás, emelés, körzés, 

fordítás 

 Szökdelő gyakorlatok, lendületvételek 

 Kiegészítő gyakorlatok és feladatok 
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 Koordinációs és táncos feladatok 

 Népi játékok és néptánc egyszerű lépéseinek és dallamainak felhasználásával végzett 

gyakorlatok 

 Improvizáció, szabadtánc: az egyes mozgásformák változatos testhelyzetekben való 

gyakorlása a tanult motívumok, gyakorlatok alapján saját, egyéni mozgásrendszere és 

mozgáskulcsai segítségével a zene által keltett gondolatok táncban történő kifejezése 

 Etűd: az egyes mozgásformák változatos testhelyzetekben való gyakorlása érdekében a 

tanár által készített etűd elsajátítása 

 Bemutató szerek használata a középgyakorlatokban 

 Tanévenként egy fő szer választható: similabda, fél–karika, 2 db ritmusbot (kiegészítő 

lehet a korong, a dob a négy évfolyamon végig) 

 Ismerkedés a mozgás esztétikai tényezőivel 

 Tér: a testrészek egyidejű egymáshoz való viszonya a térben 

 Mozdulatplasztika:  

 a mozdulat iránya (a relatív fő front, konkrét irányskála), magassági foka, hajlítási 

szöge  

 A mozgásfolyamat rendezettsége, a mozdulatok egymáshoz való viszonya: a 

moduláció, a térrajz. 

 Idő:  

 a mozdulatok egyidejű időbelisége, a mozdulat ritmikája: metrum, ritmus, tempó és 

összhangja 

 A mozgásfolyamat egymásutániságának időbeli rendje. motívum, mondat, periódus 

 Erő:  

 a mozdulatrészek egyidejű egymáshoz való viszonya az erőadagolás szempontjából 

 A feszülő skála erőváltozatai: vezetett, ellenálló, fékezett, hangsúlyozott, rögzítő 

 A lazító skála erőváltozatai: ernyesztés, rázás, ejtés, esés 

 Ezek kombinációja: lendítés, ruganyozás 

 A mozgásfolyamat egymásutániságának erőbeli rendje, hangsúlyelhelyezések, 

erősítés– gyengítés. 

 

Feladatok 

Ismertesse meg a tanulóval: 

 a moderntáncművészet főbb irányzatait, 

 az irányzatok technikai alapelemeit, 
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 a különböző technikák jellegzetes koordinációját és variációs lehetőségeit, 

 a mozgáselemek végrehajtásának meghatározott szabályait, 

 a harmonikus, esztétikus kivitelezés módjait. 

Fejlessze a tanuló 

 technikai adottságait, 

 mozgásmemóriáját, 

 koncentrálóképességét, 

 muzikalitását, 

 kreativitását, 

 tér- és formaérzékét, 

 előadói készségét, 

 személyiségét, 

 kapcsolatteremtő képességét. 

 

Alakítsa ki a tanulóban: 

 a modern-kortárstáncművészetek iránti nyitottságot, 

 a dinamikai és érzelmi váltások felismerésének fontosságát, 

 a munkában való részvételhez szükséges megfelelő magatartásformát, 

 a rendszeres munka igényét, 

 az önálló gondolkodás igényét, 

 az improvizáció és kompozíció tudatos használatát. 

 

 

 

 

Ösztönözze a tanulót: 

 az igényes munkára, 

 a tánc- és színházi események látogatására, 

 az érzelmi nyitottságra, 

 az egészséges életmódra. 

 

Adjon teret a tanuló 

 fantáziájának kibontakozására, 

 a kreativitás megnyilvánulására, 

 az improvizációs készség kibontására. 
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Követelmények 

 A tanuló ismerje a gyakorlatok esztétikus, plasztikus végrehajtásának elveit, a térirányok, 

térlépcsők alkalmazását, a mozgás esztétikai törvényszerűségeit a korosztályának 

megfelelő szinten. 

 Legyen képes az ízületek és nagyobb szakaszok egymástól elkülönített mozgatására, 

függetlenítésére, együttes, egyidejű összehangolására valamint az alap motorikus 

mozgásokra előre–, hátra–, oldalt–, átlós haladásra és fordulásra. Mozdulatokra a tér 

mindhárom szintjén. Határozza meg és használja a saját terét, hajtson végre mozgásokat 

egyenes és íves vonalon. 

 Legyen képes a tanult mozgásformák önálló, tudatos, kreatív, precíz végrehajtására, a 

tudatos izommunkára, a mozgás esztétikai törvényszerűségeinek korosztályi szintnek 

megfelelő, tudatos használatára, alakzatok kialakítására, szabálykövető magatartásra, a 

feladat– és szerepvállalásra, a tanult mozgásformák és etűdök zenével összehangolt 

csoportos előadására, társas együttlétre, mások elfogadására, fizikai kontaktus létesítésére. 

 

A számonkérés formája 

 A tanulók az Előképző 1-2. évfolyamán a félévi és év végi vizsgán adnak számot 

tudásukról. A vizsga anyagát a szaktanár állítja össze. 

 Csoportosan történik. A minősítésre, az osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot, a bizottság 

szótöbbséggel dönt. 

 

Az értékelés szempontjai - minimumkövetelmények: 

 Az elsajátított tananyag tudásának szintje 

 a tanult mozgásformák önálló, tudatos, plasztikus végrehajtása 

 a képzéshez megfelelő tágság ós hajlékonyság 

 a kialakult tudatos izomtevékenység, izommunka, izomérzékelés 

 a kreatív, önálló feladatmegoldás. 

 

Magasabb évfolyamba lépés feltétele: 

A minimum követelmények teljesítése. 

Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

2933 

 

2. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 Az izomzat gimnasztikus kidolgozottságának, az ízületek és szakaszok valamint a 

testrészek egymástól függetlenített mozgásszabadságának, a tudatos 

mozgáskoordinációnak, az ízületek és szakaszok együttes, egyidejű összehangolásának, a 

zenei műveltségnek, a zene és a mozgás összehangoltságának fejlesztése. 

 Az alkat optimalizálása. 

 A formaérzék kialakítása. 

 A légzőizmok működésének tudatosítása. 

 A testismeret, testtudat, önismeret, helyes énkép kialakítása, az együttműködési, a 

kommunikációs képességek fejlesztése. 

 Az erő, a változatos mozgásdinamika, ritmika alkalmazásának ösztönzése. 

 A bemutató szerek használatával célunk az egyéni gondolatok, ötletek felébresztése, a 

kézügyesség, a koordinációs technika fejlesztése, a síkok, kartechnikák tanulásának 

megkönnyítése, az egyéni fantázia kibontakoztatása, az esztétikai hatás fokozása. 

 

Tananyag 

 Bemelegítő járás és futásgyakorlatok kartartásokkal, kargyakorlatokkal körben, alapjárás, 

lábujjon, sarkon, külső talpélen, hajlított térddel, nyújtott lábemeléssel járás, érintőjárás, 

passzé járás, hintajárás, futás párhuzamos és terpesztett térd emeléssel, sarokemeléssel 

 Középgyakorlatok fentről lefelé haladva, változatos kiinduló helyzetekből, 

kombinációkkal, variációkkal szimmetrikusan 

 Törzsgyakorlatok nagy alátámasztással fekvésben, ülésben, térdelésben 

 A fekvő– és ülőhelyzetekben tanult gyakorlatok végrehajtása térdelésben és rövid ideig 

állásban, nehezített változatban 

 A mozgásnak és kidolgozásnak megfelelő változatos dinamikai és ritmikai feladatokkal a 

gerincoszlop nyaki–, háti–, központi– és keresztcsonti szakaszának nagyobb egységeiben, 

a nehézségi szint, a tempó fokozásával, változó dinamikával 

 Kargyakorlatok a legváltozatosabb ülésekben, szimmetrikusan: lapocka és felkar, alkar, 

kézfej és ujjak  

 Az alsó végtag gyakorlatai ülésben, fekvésben, rúdnál: talp, lábfej, ujjak, alsó lábszár, 

felsõ lábszár 
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 Szökdelő gyakorlatok, lendületek, ugrás–előkészítő gyakorlatok 

 Kiegészítő gyakorlatok és feladatok 

 Koordinációs, táncos feladatok a magyar néptánc egyszerű lépései és dallamai 

felhasználásával. Improvizáció–szabadtánc: a test önálló „gondolatainak”, érzéseinek a 

kűlső szemlélő által észlelhető kifejezése az addig tanult motívumok, gyakorlatok alapján 

saját, egyéni mozgásrendszere és mozgáskulcsai segítségével. 

 Etűdkészítés: a tanár által készített etűd elsajátítása és diktálásra bemutatása, önálló 

etűdkészítés számolásra, rövidebb, egyszerűbb zenei egységre készített „koreográfia” 

szólóban. 

 Bemutató szerek használata a középgyakorlatokban 

Tanévenként egy fő szer választható: műanyag labda, kiskarika, egy–két kisszalag, bot 

(kiegészítő lehet: korong, dob a négy évfolyamon végig) 

 A mozgás esztétikai tényezői: Tér, Idő, Erő 

 

Feladatok 

Ismertesse meg a tanulóval: 

 a moderntáncművészet főbb irányzatait, 

 az irányzatok technikai alapelemeit, 

 a különböző technikák jellegzetes koordinációját és variációs lehetőségeit, 

 a mozgáselemek végrehajtásának meghatározott szabályait, 

 a harmonikus, esztétikus kivitelezés módjait. 

 

Fejlessze a tanuló 

 technikai adottságait, 

 mozgásmemóriáját, 

 koncentrálóképességét, 

 muzikalitását, 

 kreativitását, 

 tér- és formaérzékét, 

 előadói készségét, 

 személyiségét, 

 kapcsolatteremtő képességét. 
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Alakítsa ki a tanulóban: 

 a modern-kortárstáncművészetek iránti nyitottságot, 

 a dinamikai és érzelmi váltások felismerésének fontosságát, 

 a munkában való részvételhez szükséges megfelelő magatartásformát, 

 a rendszeres munka igényét, 

 az önálló gondolkodás igényét, 

 az improvizáció és kompozíció tudatos használatát. 

 

Ösztönözze a tanulót: 

 az igényes munkára, 

 a tánc- és színházi események látogatására, 

 az érzelmi nyitottságra, 

 az egészséges életmódra. 

 

Adjon teret a tanuló 

 fantáziájának kibontakozására, 

 a kreativitás megnyilvánulására, 

 az improvizációs készség kibontására. 

 

 

 

Követelmények 

 A tanuló ismerje a gyakorlatok esztétikus, plasztikus végrehajtásának elveit, a térirányok, 

térlépcsők alkalmazását, a mozgás esztétikai törvényszerűségeit. 

 Legyen képes az ízületek és nagyobb szakaszok egymástól elkülönített mozgatására, 

függetlenítésére valamint együttes, egyidejű összehangolására, az alap motorikus 

mozgásokra, előre–, hátra–, oldalt–, átlós haladásra és fordulásra. Mozdulatokra a tér 

mindhárom szintjén, határozza meg és használja a saját terét, hajtson végre mozgásokat 

egyenes és íves vonalon 

Legyen képes a tanult mozgásformák önálló, tudatos, kreatív, plasztikus végrehajtására, a tudatos 

izommunkára, a mozgás esztétikai törvényszerûségeinek tudatos használatára, alakzatok 
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kialakítására, szabálykövetõ magatartásra, a feladat– és szerepvállalásra, a tanult mozgásformák 

és etûdök zenével összehangolt csoportos elõadására 

Legyen képes együttmûködésre és társas együttlétre, mások elfogadására és fizikai kontaktus 

létesítésére 

 

A számonkérés formája 

 A tanulók az Előképző 1-2. évfolyamán a félévi  és év végi vizsgán adnak számot 

tudásukról. A vizsga anyagát a szaktanár állítja össze. 

 Csoportosan történik. A minősítésre, az osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot, a 

bizottság szótöbbséggel dönt. 

 

Az értékelés  szempontjai - minimumkövetelmények 

 Az elsajátított tananyag tudásának szintje 

 a tanult mozgásformák önálló, tudatos, plasztikus végrehajtása 

 a képzéshez megfelelő tágság ós hajlékonyság 

 a kialakult tudatos izomtevékenység, izommunka, izomérzékelés 

 a kreatív, önálló feladatmegoldás. 

 

Magasabb évfolyamba lépés feltétele: 

A minimum követelmények teljesítése. 

Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 

 

 

Alapfokú évfolyamok 

1. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 Az izomzat gimnasztikus kidolgozottságának, az ízületek és szakaszok valamint a 

testrészek egymástól függetlenített mozgásszabadságának, a tudatos 

mozgáskoordinációnak, az ízületek és szakaszok együttes, egyidejű összehangolásának, a 

zenei műveltségnek, a zene és a mozgás összehangoltságának fejlesztése. 
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 Az alkat optimalizálása. 

 A formaérzék kialakítása. 

 A légzőizmok működésének tudatosítása. 

 A testismeret, testtudat, önismeret, helyes énkép kialakítása, az együttműködési, a 

kommunikációs képességek fejlesztése. 

 Az erő, a változatos mozgásdinamika, ritmika alkalmazásának ösztönzése. 

 A bemutató szerek használatával célunk az egyéni gondolatok, ötletek felébresztése, a 

kézügyesség, a koordinációs technika fejlesztése, a síkok, kartechnikák tanulásának 

megkönnyítése, az egyéni fantázia kibontakoztatása, az esztétikai hatás fokozása. 

Tananyag 

 Bemelegítő járás és futásgyakorlatok kartartásokkal, aszimmetrikus kargyakorlatokkal 

körben, hintalépés előre–hátra, hárrmaslépés, táncos alapjárás, lábujjon, sarkon, külső 

talpélen járás, hajlított térddel, nyújtott lábemeléssel járás, érintőjárás, passzéjárás, 

hintajárás, futás párhuzamos és terpesztett térdemeléssel/sarokemeléssel, galopp, alap 

tánclépések. 

 Az alsó végtag gyakorlatai rúdnál 

 Középgyakorlatok fentről lefelé haladva, változatos kiinduló helyzetekből, 

kombinációkkal, variációkkal, szimmetrikusan. 

 Törzsgyakorlatok fekvésben, ülésben, térdelésben, állásban. A térdelő–, fekvő–, 

ülőhelyzetekben tanult gyakorlatok végrehajtása állásban, nehezített és kombinált 

formákban, változatos dinamikai és ritmikai feladatokkal, kisebb gerinc– egységekben, a 

nehézségi szint, a tempó fokozásával, változó dinamikával. 

 Kargyakorlatok a legváltozatosabb ülésekben, szimmetrikusan 

 Az alsó végtag gyakorlatai ülésben, fekvésben, térdelésben, állásban 

 Szökdelő gyakorlatok, lendületek, ugrás–előkészítő gyakorlatok, egyszerűbb ugrások 

 Kiegészítő gyakorlatok és feladatok 

 Koordinációs, táncos feladatok 

A magyar néptánc egyszerű lépései és dallamai felhasználásával. Improvizáció–

szabadtánc–etűdkészítés: számolásra szólóban, párban, rövidebb, egyszerűbb zenei 

egységre készített „koreográfia” szólóban, majd párban. 

 Önálló feladatként csoportos etűd készítése „központilag adott” és szabadon választott 

zenére: 1–2 perces, az életkornak megfelelő zenére való saját koreográfiák. 

 Bemutató szerek használata a középgyakorlatokban. 
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Tanévenként egy fő szer választható, itt: műanyag labda, karika, 3 m–es szalag, bot 

(Kiegészítő lehet: korong, dob a négy évfolyamon végig). 

 A mozgás esztétikai tényezői: Tér, Idő, Erő. 

 

Feladatok 

Ismertesse meg a tanulóval: 

 a modern-kortárstáncművészet főbb irányzatait, 

 az irányzatok technikai alapelemeit, 

 a különböző technikák jellegzetes koordinációját és variációs lehetőségeit, 

 a mozgáselemek végrehajtásának meghatározott szabályait, 

 a harmonikus, esztétikus kivitelezés módjait. 

 

Fejlessze a tanuló 

 technikai adottságait, 

 mozgásmemóriáját, 

 koncentrálóképességét, 

 muzikalitását, 

 kreativitását, 

 tér- és formaérzékét, 

 előadói készségét, 

 személyiségét, 

 kapcsolatteremtő képességét. 

 

 

 

Alakítsa ki a tanulóban: 

 a modern-kortárstáncművészetek iránti nyitottságot, 

 a dinamikai és érzelmi váltások felismerésének fontosságát, 

 a munkában való részvételhez szükséges megfelelő magatartásformát, 

 a rendszeres munka igényét, 

 az önálló gondolkodás igényét, 

 az improvizáció és kompozíció tudatos használatát. 

 

Ösztönözze a tanulót: 
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 az igényes munkára, 

 a tánc- és színházi események látogatására, 

 az érzelmi nyitottságra, 

 az egészséges életmódra. 

 

Adjon teret a tanuló 

 fantáziájának kibontakozására, 

 a kreativitás megnyilvánulására, 

 az improvizációs készség kibontására. 

 

Követelmények 

 A tanuló ismerje a gyakorlatok esztétikus, plasztikus végrehajtásának elveit, a térirányok, 

térlépcsők alkalmazását, a mozgás esztétikai törvényszerűségeit. 

 A tanuló legyen képes az ízületek és nagyobb szakaszok egymástól elkülönített 

mozgatására, függetlenítésére valamint együttes, egyidejű összehangolására, az alap 

motorikus mozgásokra, előre–, hátra–, oldalt–, átlós haladásra és fordulásra. Mozdulatokra 

a tér mindhárom szintjén, határozza meg és használja a saját terét, hajtson végre 

mozgásokat egyenes és íves vonalon. 

 Legyen képes a tanult mozgásformák önálló, tudatos, kreatív, precíz végrehajtására, a 

tudatos izommunkára, a mozgás esztétikai törvényszerűségeinek tudatos használatára, 

alakzatok kialakítására, szabálykövető magatartásra, a feladat– és szerepvállalásra, a tanult 

mozgásformák és etűdök zenével összehangolt csoportos előadására. 

 Legyen képes együttműködésre és társas együttlétre, mások elfogadására és fizikai 

kontaktus létesítésére. 

 

A számonkérés formája 

 A tanulók minden évfolyamon félévi és év végi vizsgán adnak számot tudásukról. A vizsga 

anyagát a szaktanár állítja össze.  

 A bemutatás csoportosan történik. A minősítésre, az osztályzatra a szaktanár tesz 

javaslatot. A bizottság szótöbbséggel dönt. 

 

Az értékelés szempontjai - minimumkövetelmények 

 az adott évfolyam tananyagának ismerete 
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 a tanult mozgásformák önálló, tudatos plasztikus végrehajtása 

 a tudatos izomtevékenység, izommunka, izomérzékelés kialakulása 

 a mozgás esztétikai törvényszerűségeinek ismerete és használata 

 kreativitás a spontán, önálló feladatmegoldásokban 

 kreativitás az improvizációban és etűdkészítésben 

Magasabb évfolyamba lépés feltétele: 

A minimum követelmények teljesítése. 

Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 

 

 

2. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 Az izomzat gimnasztikus kidolgozottságának, az ízületek és szakaszok, valamint a 

testrészek egymástól függetlenített mozgásszabadságának, a tudatos 

mozgáskoordinációnak, az ízületek és szakaszok együttes, egyidejű összehangolásának, a 

zenei műveltségnek, a zene és a mozgás összehangoltságának fejlesztése. 

 Az alkat optimalizálása. 

 A formaérzék kialakítása. 

 A légzőizmok működésének tudatosítása. 

 A testismeret, testtudat, önismeret, helyes énkép kialakítása, az együttműködési, a 

kommunikációs képességek fejlesztése. 

 Az erő, a változatos mozgásdinamika, ritmika alkalmazásának ösztönzése. 

 A bemutató szerek használatával célunk az egyéni gondolatok, ötletek felébresztése, a 

kézügyesség, a koordinációs technika fejlesztése, a síkok, kartechnikák tanulásának 

megkönnyítése, az egyéni fantázia kibontakoztatása, az esztétikai hatás fokozása. 

 Önállóság, saját etűd–összeállítás bemutatásának képessége. 

 

Tananyag 

 Bemelegítő járás és futásgyakorlatok kartartásokkal, aszimmetrikus kargyakorlatokkal 

körben: hintalépés előre–hátra, hármaslépés, szökkenő hármas, táncos alapjárás, lábujjon, 

sarkon, külső talpélen járás, hajlított térddel, nyújtott lábemeléssel járás, érintőjárás, 
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passzéjárás, hintajárás, futás párhuzamos és terpesztett térdemeléssel/sarokemeléssel, 

galopp, sasszé, alap tánclépések. 

 Az alsó végtag és a törzs gyakorlatai rúdnál. 

 Középgyakorlatok: fentről lefelé haladva, változatos kiinduló helyzetekből, 

kombinációkkal, variációkkal, aszimmetrikusan is. 

 Törzsgyakorlatok fekvésben, ülésben, térdelésben, támaszban, állásban. A mozgásnak és 

kidolgozásnak megfelelő változatos dinamikai és ritmikai feladatokkal, kisebb gerinc–

egységekben, kombinációkban, variációkkal, a nehézségi szint, a tempó fokozódásával, 

változó dinamikával. 

 Kargyakorlatok a legváltozatosabb ülésekben és állásban szimmetrikusan és 

aszimmetrikusan. 

 Az alsó végtag gyakorlatai ülésben, fekvésben, térdelésben, állásban, elmozdulásban. 

 Diagonál gyakorlatok 1–4 fős csoportokban. 

 Szökdelő gyakorlatok, lendületek, ugrás–előkészítő gyakorlatok, ugrások összekötő 

lépésekkel. 

 Kiegészítő gyakorlatok és feladatok. 

 Koordinációs, táncos feladatok. 

A magyar néptánc egyszerű lépései és dallamai felhasználásával. Improvizáció–

szabadtánc–etűdkészítés: rövidebb, egyszerűbb zenei egységre készített „koreográfia” 

szólóban, majd párban, csoportos etűd készítése „központilag adott” és szabadon választott 

zenére, 1–2 perces, az életkornak megfelelő zenére való önálló koreográfiák 

 Bemutató szerek használata a középgyakorlatokban és az etűdökben. 

 Tanévenként egy fő szer választható: műanyag labda, 1 vagy 2 karika, 3–5 m–es szalag, 

bot (Kiegészítő lehet: korong, dob a négy évfolyamon végig). 

 

Feladatok 

Ismertesse meg a tanulóval: 

 a moderntáncművészet főbb irányzatait, 

 az irányzatok technikai alapelemeit, 

 a különböző technikák jellegzetes koordinációját és variációs lehetőségeit, 

 a mozgáselemek végrehajtásának meghatározott szabályait, 

 a harmonikus, esztétikus kivitelezés módjait. 

 

Fejlessze a tanuló 
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 technikai adottságait, 

 mozgásmemóriáját, 

 koncentrálóképességét, 

 muzikalitását, 

 kreativitását, 

 tér- és formaérzékét, 

 előadói készségét, 

 személyiségét, 

 kapcsolatteremtő képességét. 

 

Alakítsa ki a tanulóban: 

 a modern-kortárstáncművészetek iránti nyitottságot, 

 a dinamikai és érzelmi váltások felismerésének fontosságát, 

 a munkában való részvételhez szükséges megfelelő magatartásformát, 

 a rendszeres munka igényét, 

 az önálló gondolkodás igényét, 

 az improvizáció és kompozíció tudatos használatát. 

 

Ösztönözze a tanulót: 

 az igényes munkára, 

 a tánc- és színházi események látogatására, 

 az érzelmi nyitottságra, 

 az egészséges életmódra. 

 Adjon teret a tanuló 

 fantáziájának kibontakozására, 

 a kreativitás megnyilvánulására, 

 az improvizációs készség kibontására. 

 

Követelmények 

 A tanuló ismerje a gyakorlatok esztétikus, plasztikus végrehajtásának elveit, a térirányok, 

térlépcsők alkalmazását, a mozgás esztétikai törvényszerűségeit. 

 A tanuló legyen képes az ízületek és nagyobb szakaszok egymástól elkülönített 

mozgatására, függetlenítésére valamint együttes, egyidejű összehangolására, az alap 

motorikus mozgásokra, előre–, hátra–, oldalt–, átlós haladásra és fordulásra. Mozdulatokra 
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a tér mindhárom szintjén, határozza meg és használja a saját terét, hajtson végre 

mozgásokat egyenes és íves vonalon. 

 Legyen képes a tanult mozgásformák önálló, tudatos, kreatív, plasztikus végrehajtására, a 

tudatos izommunkára, a mozgás esztétikai törvényszerűségeinek tudatos használatára, 

alakzatok kialakítására, szabálykövető magatartásra, a feladat– és szerepvállalásra, a tanult 

mozgásformák és etűdök zenével összehangolt csoportos előadására. 

 Legyen képes együttműködésre és társas együttlétre, mások elfogadására és fizikai 

kontaktus létesítésére. 

 

A számonkérés formája 

 A tanulók minden évfolyamon félévi és év végi vizsgán adnak számot tudásukról. A vizsga 

anyagát a szaktanár állítja össze.  

 A bemutatás csoportosan történik. A minősítésre, az osztályzatra a szaktanár tesz 

javaslatot. A bizottság szótöbbséggel dönt. 

 

 

Az értékelés szempontjai - minimumkövetelmények 

 az adott évfolyam tananyagának ismerete 

 a tanult mozgásformák önálló, tudatos plasztikus végrehajtása 

 a tudatos izomtevékenység, izommunka, izomérzékelés kialakulása 

 a mozgás esztétikai törvényszerűségeinek ismerete és használata 

 kreativitás a spontán, önálló feladatmegoldásokban 

 kreativitás az improvizációban és etűdkészítésben 

 

Magasabb évfolyamba lépés feltétele 

A minimum követelmények teljesítése. 

Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

 Kísérő ritmushangszerek 

 Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal 
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 Videó– vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 

 A tantárgyhoz használt, évfolyamonként választható eszközök: similabda, fél–karika, 

ritmusbot, műanyag labda 2–3 méretben, műanyag karika 2–3 méretben, kisszalag, 3–4 m–

es szalag, kendő/fátyol, tornabot, korong, dob, ugrókötél vagy más eszközök az iskola helyi 

tanterve szerint. 

 

 

KREATÍV GYERMEKTÁNC 

A képzés feladata az önkifejezés mozgásban történő realizálása, az önfeledt játék megvalósítása, 

a különböző játékszabályok megismerése és alkalmazása, a játék örömének megélése. A képzés 

célja, hogy a tanuló az önfeledt, ám a későbbiekben egyre tudatosabb mozgás segítségével jobban 

megismerkedjen testének képességeivel, a tér használatával, a dinamikai variációkkal és az idő, 

mint a zeneiség alkotóelemével. Megtanulja figyelni, érteni és használni saját és mások 

nonverbális kommunikációját. Elsajátítja az együttműködés számtalan fatáját. A képzés 

hozzájárul a tanuló szocializációs, kommunikációs készségének, kezdeményezőkészségének, 

önismeretének fejlesztéséhez. 

 

Elõképzõ évfolyamok 

1. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A tanuló mozgáskészségének fejlesztése 

 A tanuló tér és formalátásának fejlesztése 

 A tanuló önfegyelmének növelése 

 A koncentrációkészség növelése 

 A megfigyelõképesség kialakítása 

 A kommunikációs képesség, játékbátorság, szabálytudat fejlesztése 

 A közösségi érzés, a közösséghez tartozás tudatos kialakítása 

 A verbális és nonverbális kommunikáció szinkronjának elõsegítése 

 A szocializációs folyamatok fejlesztése 

 

Tananyag 
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 Ismerkedõ táncok 

 Ábrázoló táncok 

 Csoportos táncok 

 Ünnepi táncok 

 Izom puzzle/testtudati táncok 

 Kitalálós játékok 

 

 Ábrázoló és csoportjátékok 

 Anyaggal való játékok 

 

Feladatok 

Ismertesse meg a tanulóval: 

 a modern-kortárstáncművészet főbb irányzatait, 

 az irányzatok technikai alapelemeit, 

 a különböző technikák jellegzetes koordinációját és variációs lehetőségeit, 

 a mozgáselemek végrehajtásának meghatározott szabályait, 

 a harmonikus, esztétikus kivitelezés módjait. 

 

Fejlessze a tanuló 

 technikai adottságait, 

 mozgásmemóriáját, 

 koncentrálóképességét, 

 muzikalitását, 

 kreativitását, 

 tér- és formaérzékét, 

 előadói készségét, 

 személyiségét, 

 kapcsolatteremtő képességét. 

 

Alakítsa ki a tanulóban: 

 a modern-kortárstáncművészetek iránti nyitottságot, 

 a dinamikai és érzelmi váltások felismerésének fontosságát, 

 a munkában való részvételhez szükséges megfelelő magatartásformát, 

 a rendszeres munka igényét, 

 az önálló gondolkodás igényét, 
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 az improvizáció és kompozíció tudatos használatát. 

 

Ösztönözze a tanulót: 

 az igényes munkára, 

 a tánc- és színházi események látogatására, 

 az érzelmi nyitottságra, 

 az egészséges életmódra. 

 Adjon teret a tanuló 

 fantáziájának kibontakozására, 

 a kreativitás megnyilvánulására, 

 az improvizációs készség kibontására. 

 

Követelmények 

 A tanuló ismerje a tanév során ismertetett táncjáték–fajtákat. 

 A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a 

szabályok betartására, a fizikai kontaktus kialakítására, a társas együttlétre, a pár– és 

csoportválasztásra, a játéktevékenységre. 

 

A számonkérés formája 

 A tanulók minden évfolyamon félévi és év végi vizsgán adnak számot tudásukról. A vizsga 

anyagát a szaktanár állítja össze.  

 A bemutatás csoportosan történik. A minősítésre, az osztályzatra a szaktanár tesz 

javaslatot, a bizottság szótöbbséggel dönt. 

 

Az értékelés szempontjai - minimumkövetelmények 

 az adott évfolyam tananyagának ismerete 

 a kapcsolatteremtés kreativitása és technikái 

 a tér-, ritmika-, dinamika tudatos használata 

 kreativitás, improvizációs készség kibontakozása 

 

Magasabb évfolyamba lépés feltétele 

A minimum követelmények teljesítése. 
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Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 

 

 

2. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A kreativitás fejlesztése 

 A testrészek mozgáslehetőségeinek megismertetése 

 A test térben való mozgáslehetőségeink feltárása 

 A tempókülönbségek felismerése, alkalmazása 

 Egyszerű ritmusképletek megszólaltatása 

 A helyzetfelismerő képesség fejlesztése 

 A megoldási lehetőségek feltérképezése 

 A döntésképesség növelése 

 A mozgás kapcsolatteremtő lehetőségeinek alkalmazása 

 A szociális érzékenység fejlesztése. 

 

Tananyag 

 Energia levezető, összehangoló játékok 

 Koncentrációt növelő játékok 

 A feladatok egyénileg, páros, kis és nagycsoportos formában 

 Alap mozgásformák elsajátítása, variálása, tudatosítása (kúszás, mászás, gurulás, lépés, 

járás, futás, ugrás) 

 Alapvető gyakorlattípusok használata: 

 Vezetés–követés: alárendeltség, fölérendeltség megtapasztalása 

 Másolás–tükrözés: szinkronicitás, kánonforma 

 Kontraszt variációk: mozgás–mozdulatalanság, kicsi–nagy mozgások, gyors–lassú 

mozgások tudatosítása 

 Akció–reakció: párbeszédformák, folytatáson alapuló játékok 

 Zenei táncjátékok 

 Bizalmi játékok 

 Fogócska és más, gyors reakciókészséget fejlesztő játékok 

 Koncentrálós és kitalálós játékok 

 Ábrázoló és csoportjátékok 
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 Anyaggal való játékok 

 

Feladatok 

Ismertesse meg a tanulóval: 

 a modern-kortárstáncművészet főbb irányzatait, 

 az irányzatok technikai alapelemeit, 

 a különböző technikák jellegzetes koordinációját és variációs lehetőségeit, 

 a mozgáselemek végrehajtásának meghatározott szabályait, 

 a harmonikus, esztétikus kivitelezés módjait. 

 

 

Fejlessze a tanuló 

 technikai adottságait, 

 mozgásmemóriáját, 

 koncentrálóképességét, 

 muzikalitását, 

 kreativitását, 

 tér- és formaérzékét, 

 előadói készségét, 

 személyiségét, 

 kapcsolatteremtő képességét. 

 

 

Alakítsa ki a tanulóban: 

 a modern-kortárstáncművészetek iránti nyitottságot, 

 a dinamikai és érzelmi váltások felismerésének fontosságát, 

 a munkában való részvételhez szükséges megfelelő magatartásformát, 

 a rendszeres munka igényét, 

 az önálló gondolkodás igényét, 

 az improvizáció és kompozíció tudatos használatát. 

 

Ösztönözze a tanulót: 

 az igényes munkára, 

 a tánc- és színházi események látogatására, 
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 az érzelmi nyitottságra, 

 az egészséges életmódra. 

 

Adjon teret a tanuló 

 fantáziájának kibontakozására, 

 a kreativitás megnyilvánulására, 

 az improvizációs készség kibontására. 

 

Irányítsa a tanulót: 

 szakirányú továbbtanulásra, 

 a továbbképző folytatására, 

 az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra. 

 

Követelmények 

 A tanuló ismerje az alapvető gyakorlattípusokat (vezetés–követés, másolás–tükrözés, 

kontrasztvariációk, akció–reakció) és a tanév során elsajátított különböző táncjátékfajtákat. 

 A tanuló legyen képes az alap mozgásformák szabad variálására, a tanult mozgásformák 

gyakorlati megvalósítására, az új kapcsolatteremtési formák felhasználására valamint a 

térbeli és ritmikai alapfogalmak gyakorlati alkalmazására. 

 

A számonkérés formája 

 A tanulók minden évfolyamon félévi és év végi vizsgán adnak számot tudásukról. 

A vizsga anyagát a szaktanár állítja össze.  

 A bemutatás csoportosan történik. A minősítésre, az osztályzatra a szaktanár tesz 

javaslatot, a bizottság szótöbbséggel dönt. 

 

Az értékelés szempontjai - minimumkövetelmények 

 az adott évfolyam tananyagának ismerete 

 a kapcsolatteremtés kreativitása és technikái 

 a tér-, ritmika-, dinamika tudatos használata 

 kreativitás, improvizációs készség kibontakozása 
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Magasabb évfolyamba lépés feltétele 

A minimum követelmények teljesítése. 

Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 

 

 

Alapfokú évfolyamok 

 

1. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 Önálló, aktív, kreatív mozgássorok létrehozásának ösztönzése. 

 A testtudat fejlesztése, a központ tudatosítása, izolációja, koordinációja. 

 Release alapok: az ellazulás technikájának megismerése, a földön való sérülésmentes 

mozgás illetve a földre való érkezés sérülésmentes formáinak feltérképezése. 

 Imaginációs alapok: a tanult lépések, mozgássorok képzeletben történő megjelenítésének 

kialakítása, képzettársítások összekötése a gyakorlati mozgással. 

 A mozgásmemória fejlesztése. 

 A problémák felismertetése előre és utólag. 

 A tér–, ritmika–, dinamika az életkornak megfelelő szintű alapelemek használata. 

 A kölcsönösségen alapuló szociális magatartás ösztönzése. 

 

 

 

 

 

Tananyag 

 Energia kiegyenlítő, összehangoló játékok. 

 Koncentrációt növelő játékok. 

 Alapmozgásformák: döntések, dőlések, esések, gurulások párban és egyénileg. 

 Lendített, ejtett, vezetett, tartott mozdulatok variálása, adaptálása más 

szabályrendszerekhez. 
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 Térben haladás változatai, két– és háromdimenziós terek, térábrázolások 

megkülönböztetése. 

 Többszereplős térbeli képletek kialakítása, melyek megalapozzák a kompozíciókészítést. 

 Csoport improvizáció a tanultak felhasználásával 2/4–es, 3/4–es, 4/4–es metrum ismerete 

és mozgásban való alkalmazása. 

 Hangok, szavak, énekhang játékos használata. 

 A végtag ízületek szabadságfokának megismerése a fő irányokban. 

 Az érzékszervek adta világ felfedezése. 

 A belső kép, tükörkép és a társak jelzései alapján kialakult énkép összevetése. 

 

Feladatok 

Ismertesse meg a tanulóval: 

 a modern-kortárstáncművészet főbb irányzatait, 

 az irányzatok technikai alapelemeit, 

 a különböző technikák jellegzetes koordinációját és variációs lehetőségeit, 

 a mozgáselemek végrehajtásának meghatározott szabályait, 

 a harmonikus, esztétikus kivitelezés módjait. 

 

Fejlessze a tanuló 

 technikai adottságait, 

 mozgásmemóriáját, 

 koncentrálóképességét, 

 muzikalitását, 

 kreativitását, 

 tér- és formaérzékét, 

 előadói készségét, 

 személyiségét, 

 kapcsolatteremtő képességét. 

 

Alakítsa ki a tanulóban: 

 a modern-kortárstáncművészetek iránti nyitottságot, 

 a dinamikai és érzelmi váltások felismerésének fontosságát, 

 a munkában való részvételhez szükséges megfelelő magatartásformát, 

 a rendszeres munka igényét, 
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 az önálló gondolkodás igényét, 

 az improvizáció és kompozíció tudatos használatát. 

 

Ösztönözze a tanulót: 

 az igényes munkára, 

 a tánc- és színházi események látogatására, 

 az érzelmi nyitottságra, 

 az egészséges életmódra. 

 

Adjon teret a tanuló 

 fantáziájának kibontakozására, 

 a kreativitás megnyilvánulására, 

 az improvizációs készség kibontására. 

 

Irányítsa a tanulót: 

 szakirányú továbbtanulásra, 

 a továbbképző folytatására, 

 az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra. 

 

Követelmények: 

 A tanuló ismerje az alapmozgás formákat. 

 A tanuló legyen képes tudatosan játszani a gravitáció és a teste adta lehetőségek széles 

spektrumával mind egyénileg, mind kis és nagy csoportban.  

 Legyen képes aktívan, jó helyzetfelismeréssel részt venni egy csoport improvizációban, 

felhasználva a ritmika és a tér új ismereteit. 

 

A számonkérés formája 

 A tanulók minden évfolyamon félévi és év végi vizsgán adnak számot tudásukról. A vizsga 

anyagát a szaktanár állítja össze.  

 A bemutatás csoportosan történik. A minősítésre, az osztályzatra a szaktanár tesz 

javaslatot, a bizottság szótöbbséggel dönt. 

 

Az értékelés szempontjai - minimumkövetelmények 
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 az adott évfolyam tananyagának ismerete 

 a kapcsolatteremtés kreativitása és technikái 

 a tér-, ritmika-, dinamika tudatos használata 

 kreativitás, improvizációs készség kibontakozása. 

 

Magasabb évfolyamba lépés feltétele 

A minimum követelmények teljesítése. 

Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 

 

 

2. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 Az absztrakció értése, létrehozása, más kontextusba való helyezése. 

 A koordinációs készség fejlesztése. 

 A térlátás, térfelosztás, téralkotás, térforma alkotás képességének fejlesztése. 

 A zenei szövetek értelmezése és az azokhoz való viszony definiálása, variálása. 

 

Tananyag 

 Energia összehangoló játékok 

 Bemelegítő, állóképesség javító, erősítő játékos gyakorlatok 

 Koncentráló képességet javító feladatok 

 A csont–, izom– és szalagrendszer feltérképezése, lehetőségeinek mozgásban való 

kipróbálása, a tapasztalatokból mozgásfolyamok alakítása 

 Térformák (kocka, mozgásgömb), egy, két és háromdimenzionális irányok használata 

 Az alap mozgásformák kötésének variációi, egyéni mozdulatsorrá való rögzítése 

 Testkapcsolatok (bodyhalf, diagonális kapcsolat, fejtető–farokcsont, ülőcsont–sarokcsont, 

tengelyek mentén való elválasztás illetve forgatás) 

 Zenei ritmusok, szerkezetek analizálása, megértése, ritmikai képletek variálása, kánon, 

felezés, kiegészítés  

 Etűdök készítése egyénileg és kiscsoportban 

 Imagináció: képzeletbeli mozgások, tárgyakra való mozdulati reflektálás 

 Mozgáselemzés, stíluselemzés 
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 Csoportimprovizáció stílusok, irányzatok szerint 

 

Feladatok 

Ismertesse meg a tanulóval: 

 a modern-kortárstáncművészet főbb irányzatait, 

 az irányzatok technikai alapelemeit, 

 a különböző technikák jellegzetes koordinációját és variációs lehetőségeit, 

 a mozgáselemek végrehajtásának meghatározott szabályait, 

 a harmonikus, esztétikus kivitelezés módjait. 

Fejlessze a tanuló 

 technikai adottságait, 

 mozgásmemóriáját, 

 koncentrálóképességét, 

 muzikalitását, 

 kreativitását, 

 tér- és formaérzékét, 

 előadói készségét, 

 személyiségét, 

 kapcsolatteremtő képességét. 

 

Alakítsa ki a tanulóban: 

 a modern-kortárstáncművészetek iránti nyitottságot, 

 a dinamikai és érzelmi váltások felismerésének fontosságát, 

 a munkában való részvételhez szükséges megfelelő magatartásformát, 

 a rendszeres munka igényét, 

 az önálló gondolkodás igényét, 

 az improvizáció és kompozíció tudatos használatát. 

 

Ösztönözze a tanulót: 

 az igényes munkára, 

 a tánc- és színházi események látogatására, 

 az érzelmi nyitottságra, 

 az egészséges életmódra. 
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Adjon teret a tanuló 

 fantáziájának kibontakozására, 

 a kreativitás megnyilvánulására, 

 az improvizációs készség kibontására. 

 

Irányítsa a tanulót: 

 szakirányú továbbtanulásra, 

 a továbbképző folytatására, 

 az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra. 

 

Követelmények 

 A tanuló ismerje saját testének lehetőségeit és korlátait, tudatosan használja és koordinálja 

testrészeit. Otthonosan mozogjon a tér rendszerében, tudatosan formálja a teret maga körül, 

ismerje a zene alapvető alkotórészeit. 

 A tanuló legyen képes egy egyszerűbb zenemű szerkezetének felismerésére, 

mozgásfolyamok létrehozására és rögzítésére mind egyénileg, mind párban illetve 

kiscsoportban. 

 

 

 

 

 

 

A számonkérés formája 

 A tanulók minden évfolyamon félévi és év végi vizsgán adnak számot tudásukról. A vizsga 

anyagát a szaktanár állítja össze.  

 A bemutatás csoportosan történik. A minősítésre, az osztályzatra a szaktanár tesz 

javaslatot, a bizottság szótöbbséggel dönt. 

 

Az értékelés szempontjai - minimumkövetelmények 

 az adott évfolyam tananyagának ismerete 
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 a kapcsolatteremtés kreativitása és technikái 

 a tér-, ritmika-, dinamika tudatos használata 

 kreativitás, improvizációs készség kibontakozása 

 

Magasabb évfolyamba lépés feltétele 

A minimum követelmények teljesítése. 

Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

Kísérő hangszerek 

Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal 

Videó– vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 

 

 

 

JAZZ–TECHNIKA 

A jazz–technika a klasszikus balett, az afrikai és latin–amerikai táncok hagyományaira épülő 

színpadi táncforma. 

Jellemzői az izoláció és koordináció, az éles ritmikai és dinamikai kontrasztok, törekvés a 

könnyed, közérthető, expresszív előadásmódra. 

Az oktatási folyamat célja, hogy a tanulók, a táncpedagógus irányításával tudatosan koordinált, 

plasztikus, egészséges testet fejlesszenek. A tanulók képessé válnak a művészi munkára, melyben 

az izolációs technika által magas szintre fejlődik koordinációs készségük és létrejön a dinamikai 

különbségekre épülő tudatos, harmonikus mozgás . 

Az egyes évfolyamok számára összeállított tréningek a testi képességek, a fizikai erő és a 

koncentrációs készség fejlesztését szolgálják. A képzés során képesség szintjéről jártasság 

szintjére fejlesztik az izolációs technikát. 

Tudatosítják a testközpont használatát, a kontrakciót és release–t. A tanulók megismerik és 

biztonsággal alkalmazzák a jazz–technika általános és stiláris jegyeit 
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Alapfokú évfolyamok 

 

3. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A helyes testtartás megismertetése és kialakítása, a központ helyének, valamint 

fontosságának megéreztetése. 

 A jazz technika elsajátításához szükséges alapok megismertetése. 

 Az en dehors és a parallel lábtartás helyzetek begyakoroltatása balett és jazz karpozíciókat 

alkalmazva. 

 Az alapgyakorlatok megismertetése, az alaptechnikai elemek alkalmazása. 

 A jazz–technikára jellemző izolációs képesség kialakítása. 

 A testrészek mozgáslehetőségeinek felismertetése, megtapasztalása. 

 A térben való mozgás lehetőségeinek előkészítése. 

 A térhasználati képesség, készség kialakítása. 

 Az alap szakkifejezések megismertetése és értő alkalmazása. 

 

Tananyag 

 Bemelegítő gyakorlatsor: az ízületek átmozgatása, a gerincoszlop mozgáslehetőségeinek 

maximális kihasználása. Először földön, majd folyamatosan építkezve álló helyzetben, 

kapcsolódva az előző években tanultakhoz. 

 Erősítő és nyújtó gyakorlatok az életkori sajátosságoknak és a képességek, készségek 

továbbfejlesztésének megfelelő speciális erősítő és nyújtó gyakorlatok. 

 Középgyakorlatok: 

• Jazz karpozíciók és karvezetések 

• Klasszikus balett karpozíciók I., II., III. 

• Lábhelyzetek és pozícióváltások I., II., VI. pozícióban 

• Port de bras szögletes karpozíciókkal 

• Demi plié I., II., VI. pozícióban 

• Relevé és plié relevé – parallel és en dehors pozíciókban váltakozva folyamatos 

átmenetekkel 

• Battement tendu parallel és en dehors lábfejgyakorlatba ágyazva 

• Passé parallel és en dehors pozíciókban 
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• Degagé II. pozícióban parallel és en dehors pozíciókban 

• Hajlások, döntések pozícióváltásokkal különböző irányokban 

• Flat back 

• Developpé először földön, majd álló helyzetben 

• Enveloppé először földön, majd álló helyzetben 

• Grand battement először földön, majd álló helyzetben 

 Izolációs gyakorlatok: a fej és váll izolálása kettő majd négy irányba a középponton mindig 

áthaladva. 

 Térbeosztás: térirányok 

 Összekötő lépések: 

• Chaissé, Keresztlépés (pas croisé) 

• Jazzfutás csúsztatott lábbal, karral 

 Ugrások: 

• Két lábról–két lábra 

• Két lábról–egy lábra 

• Egy lábról–egy lábra 

 

Feladatok 

Ismertesse meg a tanulóval: 

 a modern-kortárstáncművészet főbb irányzatait, 

 az irányzatok technikai alapelemeit, 

 a különböző technikák jellegzetes koordinációját és variációs lehetőségeit, 

 a mozgáselemek végrehajtásának meghatározott szabályait, 

 a harmonikus, esztétikus kivitelezés módjait. 

 

Fejlessze a tanuló 

 technikai adottságait, 

 mozgásmemóriáját, 

 koncentrálóképességét, 

 muzikalitását, 

 kreativitását, 

 tér- és formaérzékét, 

 előadói készségét, 

 személyiségét, 
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 kapcsolatteremtő képességét. 

 

Alakítsa ki a tanulóban: 

 a modern-kortárstáncművészetek iránti nyitottságot, 

 a dinamikai és érzelmi váltások felismerésének fontosságát, 

 a munkában való részvételhez szükséges megfelelő magatartásformát, 

 a rendszeres munka igényét, 

 az önálló gondolkodás igényét, 

 az improvizáció és kompozíció tudatos használatát. 

 

Ösztönözze a tanulót: 

 az igényes munkára, 

 a tánc- és színházi események látogatására, 

 az érzelmi nyitottságra, 

 az egészséges életmódra. 

 

Adjon teret a tanuló 

 fantáziájának kibontakozására, 

 a kreativitás megnyilvánulására, 

 az improvizációs készség kibontására. 

 

Követelmények 

 A tanuló ismerje az évfolyamon tanított gyakorlatokat, kar és lábpozíciókat valamint a 

technika szakkifejezéseit. 

 A tanuló legyen képes a gyakorlatok pontos kivitelezésére, a biztonságos térhasználatra, a 

tanult mozgásanyagból összeállított tréningsor és egy rövid kombináció bemutatására, 

mely tartalmazzon rövid improvizációs részt is. 

 

A számonkérés formája 

 A tanulók minden évfolyamon félévi és év végi vizsgán adnak számot tudásukról. A vizsga 

anyagát a szaktanár állítja össze.  

 A bemutatás csoportosan, bizottság előtt történik. A minősítésre, az osztályzatra a 

szaktanár tesz javaslatot, a bizottság szótöbbséggel dönt. 
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Az érékelés szempontjai – minimumkövetelmények 

 az adott évfolyam tananyagának ismerete 

 a bemutatott gyakorlatok technikai biztonsága 

 a jazztánc sajátosságainak megfelelő előadás. 

 

 

Magasabb évfolyamba lépés feltétele 

A minimum követelmények teljesítése. 

Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 

 

4. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 Ismeretbővítés, az ismeretanyag más kombinációkban és komplexebb formában történõ 

alkalmazása. 

 A pozíciók és tempóváltások hangsúlyos alkalmazása. 

 Az új tréning elsajátítatása, a koncentrációs idő intervallumának bővítése. 

 A testrészek sokszínű mozgáslehetőségeinek kihasználása, bővülő mozgásrepertoár 

létrehozása. 

 A forgások előkészítése alapozó forgás előkészítő gyakorlatokkal. 

 A térben való elmozdulás lehetőségének bővítése a szintek és irányok kombinációja által. 

 

Tananyag 

 Bemelegítő gyakorlatsor: az ízületek átmozgatása a gerincoszlop mozgáslehetőségeinek 

maximális felhasználásával. 

 Erősítés és nyújtás: az életkori sajátosságoknak és a képességek, készségek 

továbbfejlesztésének megfelelő speciális erősítő és nyújtó gyakorlatok. 

 Középgyakorlatok: 

• Demi plié, battement tendu parallel és en dehors pozíciókban karváltásokkal 

• Port de bras IV. pozíció grand plié 

• Passé parallel és en dehors pozíciókban karváltásokkal 

• Rond de jambe par terre en dehors és en dedans, parallel és en dehors pozíciókban 
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• Relevé és plié relevé – parallel és en dehors pozíciókban váltakozva karral 

• Twist előkészítő második pozícióból karral 

• Hajlások, döntések pozícióváltásokkal különböző irányokban kar használattal 

• Flat back. Developpé álló helyzetben 

• Enveloppé álló helyzetben 

• Rand battement álló helyzetben 

 Izoláció: A fej és váll izolálása, egy–egy testrésszel négy irányba, ritmizálva, a 

középponton áthaladva és a körívek mentén. 

 Térbeosztás: térirányok, fönt–lent helyzetek. 

 Összekötő lépések irányváltásokkal: 

• Féltalpon és féltalpról lassan legördülve 

• Pas de bourrée 

• Triplet 

 Forgás előkészítő gyakorlatok: helyben és térben elmozdulva. 

 Ugrások: 

• Két lábról–két lábra 

• Két lábról–egy lábra 

• Egy lábról–két lábra 

• Egy lábról–egy lábra 

Feladatok 

Ismertesse meg a tanulóval: 

 a modern-kortárstáncművészet főbb irányzatait, 

 az irányzatok technikai alapelemeit, 

 a különböző technikák jellegzetes koordinációját és variációs lehetőségeit, 

 a mozgáselemek végrehajtásának meghatározott szabályait, 

 a harmonikus, esztétikus kivitelezés módjait. 

 

 

Fejlessze a tanuló 

 technikai adottságait, 

 mozgásmemóriáját, 

 koncentrálóképességét, 

 muzikalitását, 

 kreativitását, 

 tér- és formaérzékét, 
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 előadói készségét, 

 személyiségét, 

 kapcsolatteremtő képességét. 

 

Alakítsa ki a tanulóban: 

 a modern-kortárstáncművészetek iránti nyitottságot, 

 a dinamikai és érzelmi váltások felismerésének fontosságát, 

 a munkában való részvételhez szükséges megfelelő magatartásformát, 

 a rendszeres munka igényét, 

 az önálló gondolkodás igényét, 

 az improvizáció és kompozíció tudatos használatát. 

 

Ösztönözze a tanulót: 

 az igényes munkára, 

 a tánc- és színházi események látogatására, 

 az érzelmi nyitottságra, 

 az egészséges életmódra. 

 

Adjon teret a tanuló 

 fantáziájának kibontakozására, 

 a kreativitás megnyilvánulására, 

 az improvizációs készség kibontására. 

 

 

 

 

Követelmények 

 A tanuló ismerje az évfolyamon tanított gyakorlatokat, valamint a technika 

szakkifejezéseit. 

 A tanuló legyen képes a gyakorlatok pontos kivitelezésére és a stiláris jegyek képesség 

szintjén történő alkalmazására, az izolációs technika értő alkalmazására, a tanult 

mozgásanyagból összeállított tréningsor és egy rövid kombináció bemutatására, mely 

tartalmazzon rövid improvizációs részt is. 
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A számonkérés formája 

 A tanulók minden évfolyamon félévi és év végi vizsgán adnak számot tudásukról. A vizsga 

anyagát a szaktanár állítja össze.  

 A bemutatás csoportosan, bizottság előtt történik. A minősítésre, az osztályzatra a 

szaktanár tesz javaslatot, a bizottság szótöbbséggel dönt. 

 

Az érékelés szempontjai – minimumkövetelmények: 

 az adott évfolyam tananyagának ismerete 

 a bemutatott gyakorlatok technikai biztonsága 

 a jazztánc sajátosságainak megfelelő előadás 

 

Magasabb évfolyamba lépés feltétele 

A minimum követelmények teljesítése. 

Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 

 

 

5. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 Ismeretbővítés, az ismeretanyag más kombinációkban és komplexebb formában történő 

alkalmazásával, hosszabb időtartalmú tréningsorok által. 

 Az izolációs gyakorlatok pontos, ritmizált formában történő alkalmazása. 

 Az előkészített forgáselemek készség szinten történő alkalmazása gyakorlatokba építve. 

 A szintváltások, dinamikai váltások biztonságos alkalmazása helyben és térben 

elmozdulva.  

 A testtudat kialakításának megalapozása. 

 

Tananyag 

 Bemelegítő gyakorlatsor: az ízületek átmozgatása, a gerincoszlop mozgáslehetőségeinek 

maximális felhasználása. 
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 Erősítés és nyújtás: az életkori sajátosságoknak és a képességek, készségek 

továbbfejlesztésének megfelelő speciális erősítő és nyújtó gyakorlatok. 

 Középgyakorlatok: 

• Battement tendu és battement tandu jeté parallel és en dehors pozíciókban, pliékkel, 

karváltásokkal 

• Port de bras gyakorlat 

• Rond de jambe par terre en dehors és en dedans, parallel és en dehors pozíciókban 

pliével és spirállal 

• Developpé, enveloppé 

• Attitude 

• Adagio 

• Grand battement 

• Térben elmozduló grand–battement. 

• Twist 

• Hinge 

• Arch 

 Izoláció: a fej, váll, mellkas, csípõ, kar, láb izolálása – legalább kettő egy idejű 

alkalmazásával – alapirányokba a síkok mentén, a centrumon mindig áthaladva és 

ritmizálva. 

 Összekötő lépések: kombinálva más elemekkel féltalpon, pliében és féltalpról lassan 

leereszkedve, legördülve: 

• Pas de bourrée 

• Croisé–ból change 

• Triplet 

• Pivot 

• Tombé 

 Forgás gyakorlatok: helyben és térben elmozdulva 

 Ugrások: a jazz stílusra jellemző törzs és kar használattal: 

• Két lábról – két lábra 

• Két lábról – egy lábra 

• Egy lábról – két lábra 

• Egy lábról – egy lábra 

• Egyik lábról a másik lábra 

 

Feladatok 
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Ismertesse meg a tanulóval: 

 a modern-kortárstáncművészet főbb irányzatait, 

 az irányzatok technikai alapelemeit, 

 a különböző technikák jellegzetes koordinációját és variációs lehetőségeit, 

 a mozgáselemek végrehajtásának meghatározott szabályait, 

 a harmonikus, esztétikus kivitelezés módjait. 

 

Fejlessze a tanuló 

 technikai adottságait, 

 mozgásmemóriáját, 

 koncentrálóképességét, 

 muzikalitását, 

 kreativitását, 

 tér- és formaérzékét, 

 előadói készségét, 

 személyiségét, 

 kapcsolatteremtő képességét. 

 

Alakítsa ki a tanulóban: 

 a modernművészetek iránti nyitottságot, 

 a dinamikai és érzelmi váltások felismerésének fontosságát, 

 a munkában való részvételhez szükséges megfelelő magatartásformát, 

 a rendszeres munka igényét, 

 az önálló gondolkodás igényét, 

 az improvizáció és kompozíció tudatos használatát. 

 

 

Ösztönözze a tanulót: 

 az igényes munkára, 

 a tánc- és színházi események látogatására, 

 az érzelmi nyitottságra, 

 az egészséges életmódra. 

 

Adjon teret a tanuló 

 fantáziájának kibontakozására, 
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 a kreativitás megnyilvánulására, 

 az improvizációs készség kibontására. 

 

Irányítsa a tanulót: 

 szakirányú továbbtanulásra, 

 a továbbképző folytatására, 

 az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra. 

 

Követelmények 

 A tanuló ismerje az évfolyamon tanított gyakorlatokat, valamint a technika 

szakkifejezéseit, a stílusjegyeket, azok jellemzőit és gyakorlati alkalmazási lehetőségeit. 

 A tanuló legyen képes az izolációs technika pontos, tudatos alkalmazására a trénig során 

elsajátított gyakorlatokon belül. A gyakorlatok pontos kivitelezésére és a stiláris jegyek 

képesség szintjén történő alkalmazására, a tudatos munkára. 

 

A számonkérés formája 

 A tanulók minden évfolyamon félévi és év végi vizsgán adnak számot tudásukról. A vizsga 

anyagát a szaktanár állítja össze.  

 A bemutatás csoportosan, bizottság előtt történik. A minősítésre, az osztályzatra a 

szaktanár tesz javaslatot, a bizottság szótöbbséggel dönt. 

 

Az érékelés szempontjai – minimumkövetelmények 

 az adott évfolyam tananyagának ismerete 

 

 a bemutatott gyakorlatok technikai biztonsága 

 a jazztánc sajátosságainak megfelelő előadás 

 

Magasabb évfolyamba lépés feltétele 

A minimum követelmények teljesítése. 

Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 
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6. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 Az ismeretanyag elmélyítése, a mozgásrepertoár bővítése. 

 A mozgásminőség javítása és a technikára jellemző stiláris jegyek tisztázása. 

 A tréning kombinatív gyakorlatainak képesség szinten történő elsajátítása. 

 Az izolációs technika komplex formában történő alkalmazása. 

 A biztos forgástechnika kialakítása a helyben és térben való elmozdulás lehetőségeinek 

figyelembevételével. 

 A tér és idő, magasság–mélység és a dinamikai váltások biztonságos alkalmazása a 

kombinációkban. 

 

Tananyag 

 Bemelegítő gyakorlatsor: az ízületek átmozgatása, a gerincoszlop mozgáslehetőségeinek 

maximális felhasználása. 

 Erősítés és nyújtás: az életkori sajátosságoknak és a képességek, készségek 

továbbfejlesztésének megfelelő speciális erősítő és nyújtó gyakorlatok. 

 Középgyakorlatok: 

• Battement tendu és battement tandu jeté parallel és en dehors pozíciókban, pliékkel, 

karváltásokkal 

• Port de bras gyakorlat 

• Rond de jambe par terre en dehors és en dedans, parallel és en dehors pozíciókban 

pliével és spirállal 

• Developpé, enveloppé 

• Attitude 

• Adagio 

• Grand battement 

• Térben elmozduló grand–battement 

• Tilt 

• Twist 

• Hinge 

 Izolációs gyakorlatok: a fej, váll, mellkas, csípő, kar, láb izolálása – legalább kettő egy 

idejű alkalmazásával – alap irányokba, a síkok mentén, a köríveken is áthaladva és 

ritmizálva. 
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 Összekötő lépések: kombinálva más elemekkel és különböző szintek használatával egy 

gyakorlaton belül féltalpon, pliében 

• Piqué plié–féltalpról lassan leereszkedve, legördülve 

• Pas de bourrée 

• Change 

• Triplet 

• Pivot 

• Tombé 

 Forgás gyakorlatok helyben és térben elmozdulva 

 Ugrások: a jazz stílusra jellemző törzs, kar és dinamika használattal: 

• Két lábról – két lábra 

• Két lábról – egy lábra 

• Egy lábról – két lábra 

• Egy lábról – egy lábra 

• Egyik lábról – másik lábra 

 

Feladatok 

Ismertesse meg a tanulóval: 

 a moderntáncművészet főbb irányzatait, 

 az irányzatok technikai alapelemeit, 

 a különböző technikák jellegzetes koordinációját és variációs lehetőségeit, 

 a mozgáselemek végrehajtásának meghatározott szabályait, 

 a harmonikus, esztétikus kivitelezés módjait. 

 

 

 

Fejlessze a tanuló 

 technikai adottságait, 

 mozgásmemóriáját, 

 koncentrálóképességét, 

 muzikalitását, 

 kreativitását, 

 tér- és formaérzékét, 

 előadói készségét, 
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 személyiségét, 

 kapcsolatteremtő képességét. 

 

Alakítsa ki a tanulóban: 

 a moderntáncművészetek iránti nyitottságot, 

 a dinamikai és érzelmi váltások felismerésének fontosságát, 

 a munkában való részvételhez szükséges megfelelő magatartásformát, 

 a rendszeres munka igényét, 

 az önálló gondolkodás igényét, 

 az improvizáció és kompozíció tudatos használatát. 

 

Ösztönözze a tanulót: 

 az igényes munkára, 

 a tánc- és színházi események látogatására, 

 az érzelmi nyitottságra, 

 az egészséges életmódra. 

 

Adjon teret a tanuló 

 fantáziájának kibontakozására, 

 a kreativitás megnyilvánulására, 

 az improvizációs készség kibontására. 

 

Irányítsa a tanulót: 

 szakirányú továbbtanulásra, 

 a továbbképző folytatására, 

 az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra. 

 

Követelmények 

 A tanuló ismerje az évfolyamon tanított gyakorlatokat, valamint a technika 

szakkifejezéseit, a stílusjegyeket, azok jellemzőit és gyakorlati alkalmazási lehetőségeit. 

 A tanuló legyen képes az jazz–technikára jellemző izolációs képesség elsajátítására, a 

stiláris jegyek képesség szintjén történő alkalmazására, a tudatos munkára. 
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A számonkérés formája 

 A tanulók minden évfolyamon félévi és év végi vizsgán adnak számot tudásukról. A vizsga 

anyagát a szaktanár állítja össze.  

 A bemutatás csoportosan, bizottság előtt történik. A minősítésre, az osztályzatra a 

szaktanár tesz javaslatot, a bizottság szótöbbséggel dönt. 

Az érékelés szempontjai – minimumkövetelmények 

 az adott évfolyam tananyagának ismerete 

 a bemutatott gyakorlatok technikai biztonsága 

 a jazztánc sajátosságainak megfelelő előadás 

 

Magasabb évfolyamba lépés feltétele 

A minimum követelmények teljesítése. 

Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 

 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

 A tanuló ismerje a tanult technika mozgásanyagát, rendszerét, szaknyelvét és fõbb 

stílusalkotó elemeit. 

 A tanuló legyen képes az elsajátított anyagot biztonsággal alkalmazni a jazz–technika 

stílusára és összetevőire jellemző előadásmód során. Testi adottságait és azokból adódó 

erősségeit–gyengéit elfogadni és tudatosan használni. Rendelkezzen a technika 

végrehajtásához szükséges izomerővel, lazasággal, gyakorlati biztonsággal és stílusosan 

alkalmazza a technika elemeit. 

 Legyen képes a tréningsor és a tananyag mozgáselemeiből építkező önálló vagy csoportos 

etűd, kombináció harmonikus bemutatására és színpadi formában történő előadására. 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgából áll 

A vizsga tantárgya és időtartama: 

Jazz–technika 

35–40 perc 
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A vizsga tartalma 

A jazz–technika vizsga anyaga előre kijelölt és a szaktanár által összeállított gyakorlatokból, 

gyakorlatsorokból, térben elmozduló lépés, forgás és ugráskombinációkból és néhány perces 

tánckombinációból áll, melyet a tanulók párosan vagy csoportos formában, önállóan mutatnak be. 

 

Témakörök 

 Parallel és en–dehors pozíciók. 

 Balett és jazz karpozíciók. 

 Gördülések, döntések, hajlások, mellkas emelések, rotációk, kontrakció, release. 

 A jazztánc által használt speciális mozgáselemek: twist, flat–back, tilt, hinge, tour, .tombe, 

pas de bourre, chassé, pivot. 

 Izoláció: minimum két testrész egyidejű, összehangolt, izolált munkája. 

 Ötféle ugrásfajta. 

 A jazz–tecnika által használt balett technikai elemek: plié, tendu, battement, battement 

tendu jeté, rond de jambe, developpé, enveloppé, attitude, grand battement jeté használata 

a jazz tánc sajátosságainak megfelelően. 

 A jazz–technika sajátosságainak megfelelő, minimum 1,5 perces kombináció bemutatása. 

 

 

A vizsga értékelése 

 A bemutatott tananyag pontos ismerete 

 A gyakorlatok technikai biztonsága 

 A jazz–technika sajátosságainak stílusos bemutatása 

 

 

LIMÓN–TECHNIKA 

A Limón–technika lendítésekre, excentrikus forgásokra, a repülést, a szabadság érzetét keltő 

mozgásokra épül, melyben a test folyamatos zuhanásban és emelkedésben tartózkodik. A 

hangsúlyt a folyamatosságra és az energia átalakulására, újrafelhasználhatóságára helyezi. A 
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technika egyszerre igényli a fizikai erõt, a kontrollált, összeszedett (koordinált) mozgást, a 

gravitációnak való ellenállást és engedést, valamint a könnyedséget és a kifinomult érzékenységet. 

A tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulók megismerjék a Limón–technika alapjait képező és a 

többi modern tánctechnikától eltérő alapmozgás elveket tapasztalás útján és az alapelveket 

képesek legyenek alkalmazni egyszerű ülő, álló és haladó gyakorlatokban, kombinációkban, 

összetett mozgássorokban és etűdökben. A Limón–technika nyelvezetének elsajátítása. A test 

tudatos használata és finom, érzékeny koordinációjának fejlesztése. 

 

 

Alapfokú évfolyamok 

 

5. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 Az alaptartás, testtartás megismertetése és kialakítása. 

 A Limón–technika elsajátításához szükséges alapok megismertetése. 

 A súlyhasználat megtapasztalása és kialakítása a test izolált mozgásai közben. 

 A gravitáció használatának elősegítése. 

 A légzés és a mozdulat összehangoltságának ösztönzése. 

 A mozgástanulási képesség, a mozgáskoordináció, a ritmikai készség és a térérzékelés 

fejlesztése. 

 A Limón–technika nyelvezetének megismertetése. 

Tananyag 

 Talajon fekvésben végzett gyakorlatok: 

• A gerinc izolált mozgásai 

• Légző gyakorlatok 

• Fej (nyaki gerinc szakasz), kar (vállízület) és láb (csípő–, térd–, bokaízületek) izolált 

mozgáslehetőségeinek feltárása és elsajátítása 

 Ülésben végzett gyakorlatok: 

• Folyamatos gerincgördülések előre, oldalra, véghelyzetben kitartással, elnyújtással 

• Gurulások, kar támasz helyzetekkel 

• Láb pozíciók (előkészítő, első, második pozíció) elsajátítása 

• Fej, kar, láb izolációs mozgáslehetőségeinek feltárása többnyire még az adott testrész 

súlytalanításával. 
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• A gerincoszlop szakaszainak egymást követő mozgatása folyamatos gördülések által 

először elõre, majd oldalirányban is 

• Fej, kar, láb izolált zuhanások a gravitáció használatával 

• Gerincgördülések, vezetések különböző lábpozíciókban végrehajtva 

 Talajon végzett haladó gyakorlatok: 

• A karok súlyátvevő szerepének megismerése 

• A végtagmozgások és a törzs lendületének felhasználása 

• A testközpont ereje lendületekben 

• Folyamatos gurulások fekvésben, ülőhelyzetekben 

• Ülésből fekvésbe érkezések lendületekkel 

• Kéz és lábtámasz helyzetek 

 Álló középgyakorlatok 

 Alaptartás helyzete 

 Kar, törzs és láb alap pozíciók 

 Kar és láb izolált mozgásai 

 Plié, parallel és en dehors pozíciókban függőleges nyugalomban lévő törzs munkával 

 Plié, parallel és en dehors pozíciókban gerincgördítéssel, karlendítéssel, majd törzs– és 

karlendítéssel 

 A gerinc szakaszainak mozgatása gördülés által, szakaszonként megállítva és 

visszagördítve 

 Törzsnyújtás, zuhanások, suspention 

 Lábfő, boka, ízületek artikulációi 

 Diagonális–haladó gyakorlatok 

 Testsúlyáthelyezés siklásba, a testközpont folyamatos mozgása 

 Kis ugrások előrehaladással, egy lábról egy lábra és egy lábról két lábra érkezéssel, parallel 

és en dehors pozíciókban. 

 

Feladatok 

Ismertesse meg a tanulóval: 

 a modern-kortárstáncművészet főbb irányzatait, 

 az irányzatok technikai alapelemeit, 

 a különböző technikák jellegzetes koordinációját és variációs lehetőségeit, 

 a mozgáselemek végrehajtásának meghatározott szabályait, 

 a harmonikus, esztétikus kivitelezés módjait. 
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Fejlessze a tanuló 

 technikai adottságait, 

 mozgásmemóriáját, 

 koncentrálóképességét, 

 muzikalitását, 

 kreativitását, 

 tér- és formaérzékét, 

 előadói készségét, 

 személyiségét, 

 kapcsolatteremtő képességét. 

 

Alakítsa ki a tanulóban: 

 a modern-kortárstáncművészetek iránti nyitottságot, 

 a dinamikai és érzelmi váltások felismerésének fontosságát, 

 a munkában való részvételhez szükséges megfelelő magatartásformát, 

 a rendszeres munka igényét, 

 az önálló gondolkodás igényét, 

 az improvizáció és kompozíció tudatos használatát. 

 

 

 

 

Ösztönözze a tanulót: 

 az igényes munkára, 

 a tánc- és színházi események látogatására, 

 az érzelmi nyitottságra, 

 az egészséges életmódra. 

 

Adjon teret a tanuló 

 fantáziájának kibontakozására, 

 a kreativitás megnyilvánulására, 

 az improvizációs készség kibontására. 

 

Irányítsa a tanulót: 

 szakirányú továbbtanulásra, 
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 a továbbképző folytatására, 

 az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra. 

 

 

Követelmények 

 A tanuló ismerje a technika alapelemeit, egyszerű gyakorlatait, a technikára jellemző kar, 

láb, törzs egyszerűbb koordinációját, a gravitáció mint erő felhasználását (földhasználat és 

könnyedség), a mozgáselemek végrehajtásának meghatározott szabályait. 

 A tanuló legyen képes az adott gyakorlatok, rövid kombinációk pontos végrehajtására, a 

gyakorlatok kivitelezéséhez szükséges és megfelelő energia használatára és a tanult 

mozgásanyagból összeállított rövid etűd bemutatására 

 

A számonkérés formája 

 A tanulók minden évfolyamon félévi és év végi vizsgán adnak számot tudásukról. A vizsga 

anyagát a szaktanár állítja össze.  

 A bemutatás csoportosan, bizottság előtt történik. A minősítésre, az osztályzatra a 

szaktanár tesz javaslatot, a bizottság szótöbbséggel dönt. 

 

 

 

Az érékelés szempontjai – minimumkövetelmények 

 az adott évfolyam tananyagának ismerete 

 a bemutatott gyakorlatok technikai biztonsága 

 a Limón-technika stílusának megfelelő előadásmód 

 

Magasabb évfolyamba lépés feltétele 

A minimum követelmények teljesítése. 

Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 

 

 

6. évfolyam 
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Fejlesztési feladatok 

 Az alaptartás, testtartás tudatos használatának fejlesztése. 

 Az ismeretanyag elmélyítése, a mozgásszótár és mozgásminőségek bővítése. 

 A Limón–technika gyakorlatainak képesség szinten történő elsajátítása. 

 A súlyhasználat megtapasztalása és kialakítása a test összetett mozgásai közben. 

 A gravitáció használatának vizsgálata. 

 A légzés és a mozdulat összehangoltságának ösztönzése. 

 A mozgástanulási képesség, a mozgáskoordináció, a ritmikai készség és a térérzékelés 

fejlesztése. 

 A technikára jellemző összetett mozgássorok biztonságos alkalmazása rövid etűdökben. 

 A Limón–technikára jellemző előadásmód kialakításának elősegítése. 

 

Tananyag 

 Talajon fekvésben végzett gyakorlatok 

• A gerinc izolált mozgásai 

• Légző gyakorlatok végtag és törzsmozgásokkal koordinálva 

• Fej (nyaki gerinc szakasz), kar (vállízület) és láb (csípő–, térd–, bokaízületek) izolált 

mozgásainak egymás után kötése 

• Mellkas emelés fekvőhelyzetből vállig, fejtetőig, majd ülésig 

 

 

 Ülésben végzett gyakorlatok 

• Fej (nyaki gerinc szakasz), kar (vállízület) és láb (csípő–, térd–, bokaízületek) izolált 

mozgásainak egymás után kötése 

• A különböző alap láb és karpozíciók összekötve a gerinc szakaszainak egymást követő 

mozgatásával (rugózás, gördülés és visszaépítés) előre, oldalirányban, spirális 

helyzetekben 

• Törzszuhanások előre és oldalirányokba 

 Talajon végzett haladó gyakorlatok 

• Gurulások központ és végtagindítással, lendületekkel 

• Ülésből, középhelyzetekből fekvésbe érkezések lendületekkel, esésekkel 

• Kéz és lábtámasz helyzetekben kitartások majd zuhanások 

 Álló középgyakorlatok 

• Kar, törzs és láb alap pozícióik és rotációs gyakorlatok 
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• Kar és láb izolált mozgásai a technika stílus jegyeinek alapján (ujjak, kézfej mozgása) 

• A gerinc szakaszainak mozgatása gördülés által, szakaszonként megállítva és 

visszagördítve 

 Törzsnyújtás, zuhanások és körkörös irányok különböző lábpozíciókban 

 Plié és relevé gyakorlatok parallel és en dehors pozíciókban 

 Egyszerû tendu gyakorlatok, kar– és törzslendítéssel, ejtéssel koordináltan 

 Láblendítések, lengetések, karmozgással összekötve 

 Egyszerű támadások különböző térirányokba 

 Támadások karejtéssel 

 Diagonális–haladó gyakorlatok 

 Siklás előre, oldalra, hátra haladással, kar– és törzsmozgásokkal koordinálva, fordulattal 

 Siklás tempóváltással, kis ugrásokkal 

 Kis ugrások előrehaladással, ritmikai változtatásokkal 

 Láblengetések előrehaladással 

 Egyik lábról a másikra történő átugrások 

 Etűdökkel, rövid koreográfiák 

 Egyszerű talajon végzett etűdök támaszhelyzetekkel, lendületekkel 

 

 Etűdök álló helyzetben, térbeli elmozdulás nélkül és haladással 

 Rövid koreográfia dinamikai váltásokkal, nehezebb zenei beosztásban. 

 

Feladatok 

Ismertesse meg a tanulóval: 

 a modern-kortárstáncművészet főbb irányzatait, 

 az irányzatok technikai alapelemeit, 

 a különböző technikák jellegzetes koordinációját és variációs lehetőségeit, 

 a mozgáselemek végrehajtásának meghatározott szabályait, 

 a harmonikus, esztétikus kivitelezés módjait. 

 

Fejlessze a tanuló 

 technikai adottságait, 

 mozgásmemóriáját, 

 koncentrálóképességét, 

 muzikalitását, 

 kreativitását, 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

2978 

 

 tér- és formaérzékét, 

 előadói készségét, 

 személyiségét, 

 kapcsolatteremtő képességét. 

 

Alakítsa ki a tanulóban: 

 a modern-kortárstáncművészetek iránti nyitottságot, 

 a dinamikai és érzelmi váltások felismerésének fontosságát, 

 a munkában való részvételhez szükséges megfelelő magatartásformát, 

 a rendszeres munka igényét, 

 az önálló gondolkodás igényét, 

 az improvizáció és kompozíció tudatos használatát. 

 

 

 

 

Ösztönözze a tanulót: 

 az igényes munkára, 

 a tánc- és színházi események látogatására, 

 az érzelmi nyitottságra, 

 az egészséges életmódra. 

 

Adjon teret a tanuló 

 fantáziájának kibontakozására, 

 a kreativitás megnyilvánulására, 

 az improvizációs készség kibontására. 

 

Irányítsa a tanulót: 

 szakirányú továbbtanulásra, 

 a továbbképző folytatására, 

 az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra. 

 

Követelmények 
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 A tanuló ismerje a technika alapelemeit, egyszerű gyakorlatait, a technikára jellemző kar, 

láb, törzs összetett koordinációját és variációs lehetőségeit, a gravitáció, mint erő 

felhasználását (földhasználat és könnyedség), a tér használatát, a mozgáselemek 

végrehajtásának meghatározott szabályait. 

 A tanuló legyen képes összetett gyakorlatok, hosszabb kombinációk pontos végrehajtására, 

a gyakorlatok kivitelezéséhez szükséges és megfelelő energia használatára, a technika 

dinamikai és érzelmi változásainak érzékeltetésére a kombinációkban, valamint rövid 

koreográfia meggyőző előadására. 

 

A számonkérés formája 

 A tanulók minden évfolyamon félévi és év végi vizsgán adnak számot tudásukról. A vizsga 

anyagát a szaktanár állítja össze.  

 A bemutatás csoportosan, bizottság előtt történik. A minősítésre, az osztályzatra a 

szaktanár tesz javaslatot, a bizottság szótöbbséggel dönt. 

 

 

Az érékelés szempontjai – minimumkövetelmények 

 az adott évfolyam tananyagának ismerete 

 a bemutatott gyakorlatok technikai biztonsága 

 a Limón-technika stílusának megfelelő előadásmód 

 

Magasabb évfolyamba lépés feltétele 

A minimum követelmények teljesítése. 

Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 

 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

 A tanuló ismerje a Limón–technika alapjait képező és a többi moderntánc–technikáktól 

eltérő alapmozgás elveket, a technika jellemző gyakorlatait és térhasználatát. 

 A tanuló legyen képes finom, koordinált mozgásra, a megfelelő súlyhasználatra és a 

gravitáció érzékelésére, az alapelvek megfelelő alkalmazására ülő, álló és haladó 

gyakorlatokban, kombinációkban, összetett mozgássorokban és etűdökben. Legyen képes 
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a technika dinamikai és érzelmi változásainak érzékeltetésére kombinációkban, és rövid 

koreográfia meggyőző előadására.  

 

A művészeti alapvizsga követelményei 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgából áll 

A vizsga tantárgyai és időtartamuk: 

Limón–technika 

Csoportban 30–40 perc 

 

A vizsga tartalma: 

A Limón–technika vizsga anyaga a szaktanár által összeállított, talajon, állásban és haladással 

végzett egyszerű, majd összetett gyakorlatokból álló tréning sor, melyet a tanulók csoportos 

formában, önállóan mutatnak be. 2–3 perces etűd kis csoportokban történő bemutatása. 

 

A vizsga értékelése 

A vizsga értékelésének szempontjai: 

 A bemutatott tananyag ismeretének minősége, a technika dinamikai változatosságának 

megjelenési szintje 

 A gyakorlatok technikai végrehajtásának biztonsága 

 A Limón–technika stílusának megfelelő előadásmód minősége. 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

Kísérő hangszerek. 

Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal. 

Videó– vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor. 

 

 

KONTAKT IMPROVIZÁCIÓ 
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A kontakt improvizáció spontán fizikai dialógusok sora, amelyek a mozdulatlanságtól az erőteljes, 

energikus mozdulatokig terjednek. A tánc a két mozgásban lévő test közötti kommunikáción 

alapul, valamint a táncosok mozgását irányító fizikai törvényekhez való közös viszonyulásukon, 

úgymint a gravitáció, a lendület, a tehetetlenség, a súrlódás. Ahhoz, hogy ezeket az élményeket 

átélhessük, a test megtanulja az izom többlet–feszültségeit felszabadítani, és a mozgás természetes 

folyamának teret engedni egy bizonyos minőségű akaratlagosság elhagyásával. A gyakorlatok 

tartalmazzák a gurulást, esést, a fejjel lefelé levést, a fizikai kapcsolat pontjának követését, a súly 

megtámasztását és átadását. A mozgásanyag a befelé figyelést és a mozgás folyamata iránti 

nyitottságot tükrözi. 

A mozdulatok forrása az a kreatív mozgatóerő, amit az egyensúlyi helyzetekből való kibillenés, a 

dezorientáltság idéz elő. Általános a duett–forma, de többen is táncolhatják egyszerre. A kontakt 

improvizáció eltér a többi tánctechnikától, célja a spontán kialakult helyzetekre adott egyedi válasz 

megtalálásának támogatása. 

A kontakt improvizáció célja, hogy a tanuló megismerje és megtapasztalja e táncforma technikai 

elemeit és tanulmányozza az érintésből adódó információk fogadását és adását, megfigyelje a test 

reflexeinek működését. Célja az egyéni mozgásszótár, az improvizációs készség, az érintés nélkül 

és érintésen keresztül történő kommunikáció, a figyelem, a váratlan helyzetek megoldási 

képességének, a belső mozgások érzékelésének fejlesztése. A kreatív kompozíciós készség 

fejlesztése. A tanuló a különböző területekről jövő információk megszerzésével képes lesz 

testének tudatosabb használatára, az improvizációkban mozgásainak, reflexeinek és döntéseinek 

megfigyelésére. 

A technikai elemek gyakorlásával „izom emlékezet” alakul ki, amely emlékezet képessé teszi a 

tanulót testének leggazdaságosabb és legmegfelelőbb használatára. 

 

Alapfokú évfolyamok 

 

5. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A figyelem fenntartásának, a tanuló testismeretének, a mozgás gömbszerű 

térérzékelésének, improvizációs készségének, verbális és non verbális kommunikációjának 

és kreativitásának fejlesztése. 

 A belső történések megfigyeltetésének képességfejlesztése. 

 A puha izomtónusú és a gördülékeny talajra érkezés kialakítása. 
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 Az érintéssel és érintés nélkül történő kommunikációs készség fejlesztése. 

 A saját test megtapasztalásának ösztönzése a társ viszonylatában. 

 Duett és trió improvizációkban a súly, a gravitáció, a tér, az érintés megfelelő 

használatának kialakítása. 

 Az érzékelés, észlelés és a figyelem által irányított mozgások az adott pillanatban 

megfelelő kiválasztásának fejlesztése. 

 Az érzékszervek differenciált használatának fejlesztésével a figyelem belső irányításának 

elsajátítása. 

 Csoportos játékokon keresztül a kapcsolatteremtés fejlesztése, a felszabadult mozgás 

ösztönzése, a figyelem megosztásának elősegítése és a váratlan helyzetekre való 

felkészülés vizsgálata. 

 Az átélt fizikális élmény verbális megfogalmazásának elősegítése, ösztönzése. 

 

Tananyag 

 Egyéni mozgásfelfedező feladatok: 

• Mozgások különböző testrészek indításával 

• A testközpont mint motor felfedezése 

• A perifériáról indított mozgások: kézfej, lábfej, fejtető, farok csont 

• A gerinc mozgásaink megismerése, mozgások alacsony, közép és magas szinteken 

• Tér, idő, dinamikai játékok. 

 Test tudatossági feladatok: 

• Az elengedés és feszítés állapotai 

• A különböző izomtónusok használata 

• Aktív/passzív szerepek 

• Információ adása és vétele érintéssel 

• Az érintés minõségei 

• Nyak, váll–kar, csípõ–láb grafika a test általános ellazulási állapotának megteremtésére 

• Ízületek izolálása végtagmozgatással 

• Végtagok súlyérzékelése aktív, passzív szerepekkel 

• A légzés megfigyelése, a légzõ mozgás szabadsága 

• Gyakorlatok képek használatával: olvadás, gyökerezés/ellebegés 

 A talajon végzett gyakorlatok 

• Gurulások különbözõ testrészek indításával (medence, kézfej, lábfej, fej, spirál, banán, 

vállon át elõre/hátra) 
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• Tolások, kúszások, mászások, gördülés 

• Támaszok. Fekvésben végrehajtott partner munkák 

 A partner munka 

• Súlyérzékelési feladatok talajon, aktív/passzív szerepek 

• Egyszerû figyelemirányító gyakorlatok 

• Vezetõ/követõ szerep feladatok 

• Impulzusadással improvizációba vezetés 

 A táncforma alaptechnikai elemei 

• Gurulások: egyénileg, párban, súlyadással/átvétellel 

• Dõlések: egyénileg – talajon, középhelyzetben, állásban; párban – talajra vitel nélkül; 

csoportban 

• Csúszások: egyénileg – talajon, falon; párban – társon: fekvõ–, közép– és álló 

helyzetekben 

• Mászások: egyénileg (kéz és lábtámaszok); párban társon: fekvõ–, közép– és álló 

helyzetekben 

• Tolások: egyénileg talajon, középhelyzetben, párban fekvõ–, közép– és álló 

helyzetekben, haladás közben 

• Húzások: párban fekvõ–, közép– és álló helyzetekben, haladás közben 

• A kontakt „gördülõ pontja”: Egyénileg talajon, labdával, falnál, párban állásban (csak 

karok és a hát használatával) 

• Emelések: test központra 

• Statikus helyzetekben, földre vitellel 

• Ugrások, elkapások: egyénileg – a talajra érkezések gyakorlása (álló– és 

támaszhelyzetekbe); párban – medence és válltámasszal, központra érkezések 

• Ellensúlyozás: párban – álló helyzetben, szintváltással 

• Fejjel lefelé történõ dezorientáló gyakorlatok: egyénileg – kéztámaszok, kézállások 

• Asztal pozícióból földre kerülések kéztámaszon át 

• Bizalmi feladatok: csukott szemes feladatok, vezetõ/követõ szerep feladatok 

• Vezetett és szabad improvizációk 

• Egyéni, páros improvizációk 

• Páros gyakorlatokból felfedezõ improvizációk 

• Fej–fej, hát–hát, tenyér–tenyér, talp–talp érintéssel 

• Strukturált improvizáció 

 Az érzékeléses feladatok 

• Csukott szemes bizalmi feladatok: vezetõ/követõ szerepek 
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• Periférikus látás megfigyelése 

• Tapintás, hallás, nyomásérzékelés 

 Csoportos játékok 

• Térjátékok 

• Dinamikai játékok 

• Ügyességi játékok 

• Figyelemvezetéses játékok, labdával, tapssal 

 Visszajelzés és verbalitás 

• Adott faladat vagy improvizáció utáni visszajelzés 

• Óra végi megosztás 

• Párban vagy csoportban 

• A tanár vezetésével vagy anélkül 

 

 

Feladatok 

Ismertesse meg a tanulóval: 

 a modern-kortárstáncművészet főbb irányzatait, 

 az irányzatok technikai alapelemeit, 

 a különböző technikák jellegzetes koordinációját és variációs lehetőségeit, 

 a mozgáselemek végrehajtásának meghatározott szabályait, 

 a harmonikus, esztétikus kivitelezés módjait. 

 

Fejlessze a tanuló 

 technikai adottságait, 

 mozgásmemóriáját, 

 koncentrálóképességét, 

 muzikalitását, 

 kreativitását, 

 tér- és formaérzékét, 

 előadói készségét, 

 személyiségét, 

 kapcsolatteremtő képességét. 

 

Alakítsa ki a tanulóban: 
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 a modern-kortárstáncművészetek iránti nyitottságot, 

 a dinamikai és érzelmi váltások felismerésének fontosságát, 

 a munkában való részvételhez szükséges megfelelő magatartásformát, 

 a rendszeres munka igényét, 

 az önálló gondolkodás igényét, 

 az improvizáció és kompozíció tudatos használatát. 

 

Ösztönözze a tanulót: 

 az igényes munkára, 

 a tánc- és színházi események látogatására, 

 az érzelmi nyitottságra, 

 az egészséges életmódra. 

 

Adjon teret a tanuló 

 fantáziájának kibontakozására, 

 a kreativitás megnyilvánulására, 

 az improvizációs készség kibontására. 

 

Követelmények 

 A tanuló ismerje a táncforma alaptechnikai elemeit, az érintés különböző minőségeit. 

 A tanuló legyen képes saját testsúlyát érzékelni és használni, a gördülékeny és puha 

izomtónusra és földhasználatra, a technikai elemek improvizáció közbeni előhívására, 

kreatívan használni a helyzetek adta lehetőségeket. 

 

A számonkérés formái 

 A tanulók az alapfok évfolyamán félévi és év végi vizsgán adnak számot tudásukról. A 

vizsga anyagát a szaktanár állítja össze.  

 A bemutatás csoportosan, bizottság jelenlétében történik. A minősítésre, az osztályzatra a 

szaktanár tesz javaslatot, a bizottság szótöbbséggel dönt. 

 

Az értékelés szempontjai – minimumkövetelmények 

 az adott évfolyam tananyagának ismerete 

 a kapcsolatteremtés kreativitása és technikái 
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 a tér, ritmika, dinamika tudatos használata 

 kreativitás, improvizációs készség kibontakozása 

 

Magasabb évfolyamba lépés feltétele 

A minimum követelmények teljesítése. 

Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 

 

 

6. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A figyelemfenntartás képességének, testismeretnek, a mozgásszótárnak, a gömbszerű 

térérzékelésnek, a döntéshozatali képességnek, a kreativitásnak, az improvizációs 

készségnek, a verbális és nonverbális kommunikációnak a fejlesztése. 

 Az elengedés/engedés érzet további fejlesztése, differenciálása, finomítása. 

 Az izomtónus differenciált használatának fejlesztése, a figyelem hosszabb időn át való 

fenntartásának kialakítása. 

 A gravitáció testre gyakorolt hatásának megismertetése, használatának megtapasztalása. 

 A biztonságos súlyadás/átvétel kialakítása. 

 Magasabb helyekről (lendületekből) a puha izomtónusú és gördülékeny talajra érkezés 

elsajátítása. 

 Az érintéssel és érintés nélkül történő kommunikációs készség fejlesztése. 

 Szóló, duett és trió improvizációkban a súly, a gravitáció, a tér, az érintés és a dezorientáció 

használatának további fejlesztése. 

 Az érzékelés, észlelés és a figyelem által irányított mozgások kiválasztásának fejlesztése 

az adott pillanatnak megfelelően. 

 A döntési képesség fejlesztése. 

 Az érzékszervek differenciált használatának további fejlesztése, a figyelem belső 

irányításának tudatosítása. 

 A verbális kifejezés fejlesztése véleményformálás nélkül. 

 

Tananyag 

 Egyéni mozgásfelfedező feladatok 
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• Mozgások különböző testrészek indításával 

• Belső és külső tereket felfedező táncok 

• A testközpont, mint motor használata 

• A perifériáról indított mozgások: kézfej, lábfej, fejtető, farok csont 

• A testközpont és a periféria kapcsolata 

• A gerinc mozgásaink felfedezése kéztámasz helyzetekben, átjárhatóság az alacsony, 

közép és magas szinteken történő mozgások között 

• Tér, idő, dinamikai játékok 

 Test tudatossági munka 

• Az előző év anyagának ismétlése 

• Nyak, váll–kar, csípő–láb grafika a test általános ellazulási állapotának megteremtésére 

• Végtagok súlyérzékelése, passzív szerepből aktívvá válás 

• Ízületek szabad mozgásai végtagmozgatással 

• Gyakorlatok képek használatával: fejfonál, hálók, természeti képek 

• Autentikus mozgás, a partner tanúja a csukott szemmel mozgó társ táncának 

 A talajon végzett gyakorlatok 

• Gurulások: ismétlések különböző testrészek indításával 

• Tolások, kúszások, mászások, gördülések: ismétlések és a mozgások kombinálása, 

improvizációba vezetése 

• Támaszok, gyors és dinamikus átmenetek 

• Fekvésben végrehajtott partner munkák 

 Partner munka 

• Súlyérzékelési feladatok középhelyzetekben 

• Összetett figyelemirányító gyakorlatok 

• Vezető/követő szerepek váltakozása, majd egybeolvadása 

• Impulzusadás, ellenállás, kiegészítés, hozzáadás, ellensúlyozás 

 Technikai elemek 

• Gurulások: ismétlések: egyénileg, párban, súlyadással/átvétellel, érintő kísérettel, 

ellenállással 

• Dőlések: egyénileg – talajon, középhelyzetben, állásban, haladással; párban – talajra 

vitel nélkül és talajra vitellel, hármas csoportokban, minden irányba, 6 fős csoportban, 

emelésekbe, elkapásokba, improvizációval 

• Csúszások: párban – társon: fekvő–, közép– és álló–helyzetekben, haladás közben, a 

társ követésével, földre vitellel, súlyadással befejezve 
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• Mászások: egyénileg – kéz és láb támaszok, párban – társon: fekvő–, közép– és álló–

helyzetekben, haladás közben, csoportban, földre vitellel 

• Tolások: egyénileg talajon, középhelyzetben; párban fekvő–, közép– és álló–

helyzetekben, haladás közben 

• Húzások: egyénileg talajon, középhelyzetben, párban fekvő–, közép– és álló 

helyzetekben, haladás közben, csoportban, eltérő dinamikai végrehajtások 

• A kontakt „gördülő pontja”: egyénileg talajon, párban állásban az egész testfelület 

használatával, szintváltásokkal 

• Emelések: testközpontra, felgurítások statikus és dinamikus helyzetekben, dőlésből 

hátra vételek támaszba érkezéssel 

• Ugrások és elkapások: egyénileg – a talajra érkezések gyakorlása álló– és támasz 

helyzetekbe, gurulásban, párban – előre, oldalra, hátra ugrások – medence támasszal, 

központra érkezéssel, statikus és dinamikus helyzetekben 

• Ellensúlyozás: párban – álló helyzetben, szintváltással, kipörgetéssel, dinamikus 

helyzetben forgással 

• Fejjel lefelé történő dezorientáló gyakorlatok: egyénileg – kéztámaszok, kézállások, 

asztal pozícióból földre kerülések kéztámaszon át 

• Bizalmi feladatok: csukott szemes feladatok, vezető/követő szerep feladatok 

 Vezetett és szabad improvizációk 

• Egyéni, páros és csoportos improvizációk 

• Páros és kis csoportos gyakorlatokból felfedező improvizációk 

• Strukturált improvizáció 

• Improvizáció képekkel 

• A tanár vezetésével vagy anélkül 

 Érzékeléses feladatok 

• Csukott szemes bizalmi feladatok: vezető/követő szerepek 

• A periférikus látás használata 

• A látás, nézés mozgásirányító szerepe 

• Tapintás, hallás, nyomásérzékelés, energia, erő, inercia 

 Csoportos játékok 

• Térjátékok 

• Dinamikai játékok 

• Páros és csoportos szerepjátékok 

• Figyelemvezetéses játékok labdával 
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 Visszajelzés és verbalitás 

• Adott faladat vagy improvizáció után 

• Óra végén 

• Párban 

• Csoportban 

• Tanári vezetéssel vagy tanári vezetés nélkül 

 

Feladatok 

Ismertesse meg a tanulóval: 

 a modern-kortárstáncművészet főbb irányzatait, 

 az irányzatok technikai alapelemeit, 

 a különböző technikák jellegzetes koordinációját és variációs lehetőségeit, 

 a mozgáselemek végrehajtásának meghatározott szabályait, 

 a harmonikus, esztétikus kivitelezés módjait. 

 

Fejlessze a tanuló 

 technikai adottságait, 

 mozgásmemóriáját, 

 koncentrálóképességét, 

 muzikalitását, 

 kreativitását, 

 tér- és formaérzékét, 

 előadói készségét, 

 személyiségét, 

 kapcsolatteremtő képességét. 

 

Alakítsa ki a tanulóban: 

 a modern-kortárstáncművészetek iránti nyitottságot, 

 a dinamikai és érzelmi váltások felismerésének fontosságát, 

 a munkában való részvételhez szükséges megfelelő magatartásformát, 

 a rendszeres munka igényét, 

 az önálló gondolkodás igényét, 

 az improvizáció és kompozíció tudatos használatát. 

 

Ösztönözze a tanulót: 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

2990 

 

 az igényes munkára, 

 a tánc- és színházi események látogatására, 

 az érzelmi nyitottságra, 

 az egészséges életmódra. 

 

 

Adjon teret a tanuló 

 fantáziájának kibontakozására, 

 a kreativitás megnyilvánulására, 

 az improvizációs készség kibontására. 

 

Követelmények 

 A tanuló ismerje a táncforma alaptechnikai elemeit, az érintés mélységeit és azok 

információtartalmát, a tér gömbszerű használatát, a döntéshozáshoz szükséges fizikális 

készenléti állapotot.  

 A tanuló legyen képes saját testsúlyát érzékelni és használni, a gördülékeny és puha 

izomtónusra és földhasználatra, a technikai elemek improvizáció közbeni előhívására, az 

érintésen keresztül kommunikálni, engedni a táncot történni, kreatívan használni a 

helyzetek adta lehetőségeket. 

 

A számonkérés formái 

 A tanulók az alapfok évfolyamán félévi és év végi vizsgán adnak számot tudásukról. A 

vizsga anyagát a szaktanár állítja össze.  

 A bemutatás csoportosan, bizottság jelenlétében történik. A minősítésre, az osztályzatra a 

szaktanár tesz javaslatot, a bizottság szótöbbséggel dönt. 

  

Az értékelés szempontjai – minimumkövetelménye: 

 az adott évfolyam tananyagának ismerete 

 a kapcsolatteremtés kreativitása és technikái 

 a tér, ritmika, dinamika tudatos használata 

 kreativitás, improvizációs készség kibontakozása 

 

Magasabb évfolyamba lépés feltétele 
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A minimum követelmények teljesítése. 

Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 

 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

 A tanuló ismerje a kontakt improvizáció mozgásnyelvét, alap technikai elemeit, a puha 

izomtónus használatát, a súly, az érintés, a környezettel és partnerekkel kialakított 

kontaktus törvényszerűségeit. 

 A tanuló legyen képes a technikai ismereteit a szabad táncban (duett, trió) előhívni és 

alkalmazni, döntést hozni és kreatívan megoldani a váratlan helyzeteket. 

 

 

A művészeti alapvizsga követelményei 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgából áll 

A vizsga tantárgyai és időtartamuk: 

Kontakt improvizáció 

Csoportban 40–50 perc 

 

A vizsga tartalma: 

 A szaktanár által összeállított kontakt improvizáció technikai alapgyakorlatok csoportos 

bemutatása tantermi körülmények között. 

 Improvizációs feladatok bemutatása szóló és duett formákban. 

 3–4 perces adott szabályokon alapuló és/vagy szabad kontakt improvizáció duett 

bemutatása tantermi körülmények között. 

 

A vizsga értékelése 

 A Kontakt improvizáció elveinek és alaptechnikáinak gyakorlati ismerete – mértéke, 

mennyisége és minősége. 

 A tananyag által szerzett ismeretek alkalmazásának minősége. 
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A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

Kísérő hangszerek 

Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal 

Videó– vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 
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TÁRSASTÁNC TANSZAK 

 

AZ ALAPFOKÚ TÁRSASTÁNCOKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI 

A táncművészeti ágak közül a legrégebbi hagyományokkal rendelkező társastáncoktatás nagy utat 

tett meg az ifjúság kulturált szórakozási formájától a művészetoktatásig. Az értékeket megtartva 

a tantervi program további lehetőséget nyújt az alapos, mélyebb tudás megszerzésére, a rendszeres 

munka igényének kialakítására, a megfelelő munkafegyelemre, az önkontroll alkalmazására. 

Az alapfokú oktatás célja a társastánc iránt érdeklődő és fogékony tanulók képességeinek 

szakirányú fejlesztése. 

A főtárgyak és kötelező tantárgyak tanulása során a tanulók jártasságot szereznek a különböző 

társastáncokból. 

Megismerik azok történetét, a hozzátartozó viselkedés szabályait és a mindennapok 

magatartásformáit. A szabadon választható tantárgyak előkészítik a társastáncok tanulását, 

megismertetik a főtárgy előzményeivel a tanulót és bekapcsolódást biztosítanak a táncművészet 

más ágába valamint a társművészetekbe. A korán elkezdett testképzés előkészíti a társastánc 

tantárgy tanulását, majd a historikus táncokon keresztül a főtárgy előzményeivel ismerkedhetnek 

meg a tanulók. 

A kötelezően választható tantárgy órái az összevont osztályokban történő tanulást segítik. 

A tanszak komplex ismeretet adó, készségfejlesztő tanterve motiválja a tanulót az újabb tudás 

megszerzésére és ösztönzi a tanultak gyakorlati alkalmazására az élet minden területén. Közelebb 

viszi a tanulót a művészetekhez, ugyanakkor választott művészeti ágának értő művelőjévé, 

közönségévé válik. 

 

A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA 

 

Tanszakok és tantárgyak 

 

Főtárgy: 

Gyermektánc (1–2. előképző évfolyamon) 

Társastánc (1–6. alapfokú évfolyamon) 
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Kötelező tantárgyak: 

Viselkedéskultúra (3. alapfokú évfolyamon) 

Társastánctörténet (5–6. alapfokú évfolyamon évfolyamon) 

 

Kötelezően választható tantárgy – az összevont osztályokban: 

Viselkedéskultúra, 

Társastánctörténet 

 

Választható tantárgyak: 

Társastánc gimnasztika (1–2. előképző évfolyamon,1–3. alapfokú évfolyamon) 

Történelmi társastánc (6. alapfokú évfolyamon) 

Társastánc (1–6. alapfokú évfolyamon) 

 

 

Óraterv 

 

Tantárgy Évfolyamok 

Előképző Alapfok 

1 2 1 2 3 4 5 6 

Főtárgy 2 2 3-4 3-4 2-3 3-4 3 3 

Kötelező 

tantárgy 

    1  1 1 

Kötelezően 

választható 

tantárgy 

  1 1 1 1   

Választható 

tantárgy 

2 2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 

Összes óra 2-4 2-4 4-6 4-6 4--6 4-6 4-6 4-6 
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A fenti táblázat Összes óra rovatában az első számok az ajánlott heti minimális óraszámra, míg a 

második helyen szereplő számok a szakmai program optimális teljesítéséhez szükséges időre 

utalnak. 

A képzés évfolyamainak száma: 8 évfolyam  (2+6 évfolyam) 

Az első számjegy az előképző, a második számjegy az alapfokú, a harmadik számjegy a 

továbbképző évfolyamainak számát jelenti. 

 

A tanszakok kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló más 

tanszak vagy művészeti ág képzésébe is bekapcsolódhat illetve azok tanítási óráin részt vehet. 

 

A tanítási órák időtartama: 45 perc 

 

 

 

A TÁRSASTÁNCOKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI 

 

A társastánc tanszak célja, hogy törekedjen a társastánc minél teljesebb megismertetésére, 

megszerettetésére, értékeinek megvédésére. Sajátos eszközeivel segítse a tanulók 

személyiségének formálását. Késztesse a tanulót hatékony, önálló tanulásra, a tanultak gyakorlati 

alkalmazására az élet minden területén.  

 

Kiemelt kompetenciák a társastánc területén 

 

Szakmai kompetenciák 

 A mozgás és a zene kapcsolatának kialakítása, összhangja. 

 A helyes testtartás, a tudatos légzés megismerése. 

 A társastánc alapjainak, technikai elemeinek ismerete. 

 A kombinációk, etűdök, koreográfiák kivitelezése. 

 A képességek (a ritmusérzék, a tér– és formaérzék, a stílusérzék, előadói készség, 

koncentrálóképesség) fejlesztése. 

 A viselkedéskultúra alapszabályainak és magatartásformáinak elsajátítása, alkalmazása. 
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 Az idegen szavak, kifejezések kiejtése, alkalmazása. 

 A táncok történeti háttérének ismerete. 

 A historikus táncok ismerete. 

 

Személyes kompetenciák 

 Az esztétikai érzék fejlesztése. 

 A tánc iránti szeretetet mélyítése. 

 Lelkiismeret, önfegyelem, önkontroll kialakítása. 

 A fizikai és lelki állóképesség fejlesztése. 

 Az értelmi és érzelmi intelligencia szintjének emelése. 

 A múlt és jelen értékeinek befogadására nevelés. 

 

 

 

 

 

Társas kompetenciák 

 A közösségi magatartás (közös alkotás öröme, alkalmazkodás, kapcsolatteremtés, aktív 

szerepvállalás, a társak elfogadása, tiszteletben tartása) formáinak kialakítása, gyakorlati 

alkalmazása A táncos partnerkapcsolat kialakítása. 

 Csoportos bemutatásnál a figyelmes együttműködésre nevelés. 

 A táncművészetek iránti érdeklődés felkeltése. 

 A környezet megóvásának fontossága. 

 Az egymás megsegítése és saját egészségünk megóvása iránti igény kialakítása. 

 

Módszerkompetenciák 

 A nyitottságra, az ismeretek befogására nevelés. 

 A tanulás tanulása (a rendszeres és igényes munkára, a hatékony, önálló gyakorlásra 

nevelés). 

 Művészi önkifejezés fejlesztése. 

 Az esztétikai érzék fejlesztése a táncelőadások rendszeres látogatásával, táncelemzéssel. 
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 A kiemelkedő alkotók megismerése a hazai és nemzetközi társastáncmozgalomban. 

 Az elsajátított viselkedéskultúra gyakorlati alkalmazása. 

 Tehetséggondozás, a tanulók felkészítése szakirányú továbbtanulásra. 

 

 

 

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 

 

A művészeti alapvizsgára bocsátás feltételei 

Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény utolsó 

alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte és a vizsgára jelentkezett. 

 

A művészeti alapvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja 

A művészeti alapvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi vizsgatantárgy 

tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja 

figyelembevételével kell meghatározni. 

A művészeti alapvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát szervező intézmény állítja 

össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a tanuló felkészültsége és tudása. 

A művészeti alapvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá. 

Vizsga tantárgyak 

Művészeti alapvizsga: társastánc, társastánctörténet 

 

A művészeti alapvizsga egyes részei alóli felmentés 

Mentesülhet (részlegesen vagy teljes mértékben) az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga 

illetve záróvizsga letétele alól az a tanuló, aki az országos művészeti tanulmányi versenyen – 

egyéni versenyzőként illetve párban – a versenyfelhívásban meghatározott helyezést, 

teljesítményt, szintet elérte. 

Ha a tanuló már rendelkezik a táncművészeti ág valamelyik tanszakán tánctörténet tantárgyból 

megszerzett művészeti záróvizsga–bizonyítvánnyal, akkor az adott tantárgyból a vizsga alól 

felmentés adható. 
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 A művészeti alapvizsga minősítése 

A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán vizsga tantárgyanként külön–külön osztályzattal 

kell minősíteni. 

A művészeti alapvizsga eredményét a vizsga tantárgyakból kapott osztályzatok számtani közepe 

adja (ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a végső eredmény meghatározásában a 

gyakorlati tantárgyból kapott osztályzat a döntő). 

Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát szervez, úgy annak eredményét a 

tanuló kérésére a művészeti alapvizsgán figyelembe kell venni. 

Eredményes művészeti alapvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt vizsga tantárgy 

vizsgakövetelményeit teljesítette. 

Sikertelen a művészeti alapvizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből illetve vizsga tantárgyból 

elégtelen érdemjegyet kapott. 

Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből illetve vizsga tantárgyból kell 

javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette. 

 

A társastánc tanszak célja: hogy törekedjen a táncművészet, azon belül a társastánc minél 

teljesebb megismerésére, segítse sajátos eszközeivel a tanulók személyiségének formálását. 

 

 

A tanszak feladata 

 

Ismertesse meg a tanulóval 

 a társastánc alapjait, 

 technikai elemeit, 

 a mozgás kapcsolatát a zenével, 

 a kombinációk és etűdök, koreográfiák megfelelő kivitelezését. 

 

Alakítsa ki a tanulóban 

 a rendszeres munka természetes igényét, 

 a megfelelő munkafegyelmet, 

 az esztétikai érzéket, 

 az önkontroll alkalmazását. 
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Fejlessze a növendék 

 fizikai állóképességét, 

 tánc iránti szeretetét, 

 ritmusérzékét, 

 technikai tudását, 

 koncentrálóképességét, 

 tér- és formaérzékét, 

 stílusérzékét, 

 előadói készségét. 

 

Ösztönözze a tanulót 

 a társastánccal kapcsolatos események, bemutatók megtekintésére, elemzésére, 

 a viselkedéskultúra alapszabályainak és magatartásformáinak alkalmazására a 

mindennapi életben és a társas érintkezésben, 

 táncművészeti előadások látogatására, 

 a televízió táncos műsorainak figyelemmel kísérésére. 

 

 

 

Tudatosítsa a tanulóban, hogy a tánctanulás fejleszti 

 akaratát, 

 ízlését, 

 állóképességét, 

 mozgáskoordinációját, 

 alkalmazkodóképességét, 

 személyiségét. 

 

 

 

TANTÁRGYAK 
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GYERMEKTÁNC 

A gyermektánc oktatás elsődleges célja egy olyan egészséges, a művészetek iránt érdeklő gyermek 

nevelése, aki számára a társastánctanulás olyan tevékenységi forma, melyben fejlesztheti fizikális 

erejét, formálhatja testét, miközben fejlődnek értelmi képességei, térlátása, ritmusérzéke, 

munkához való hozzáállása és kitartása. 

 

Elõképzõ évfolyamok 

 

1. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A csoportos játékhoz szükséges képességek és készségek (egyensúly–, ritmus és 

térérzékelés) fejlesztése. 

 A munka természetes igényének, a megfelelő munkafegyelemnek, önkontrollnak a 

kialakítása. 

 Ismeretszerzési, tanulási és problémamegoldó képesség, kifejezőkészség fejlesztése (a 

beszéd, a zene, a mozgás összekapcsolása). 

 A tanuló fizikai állóképességének, tánc iránti szeretetének, technikai tudásának fejlesztése. 

 

Tananyag 

 Egyszerű mozgások (járás, futás, különböző irányú lépések, ugrás, fordulat) 

 A helyes testtartás megtanítása 

 Gimnasztikai gyakorlatok (játékos formában, utánzással) 

 Rávezető gyakorlatok (testsúlyáthelyezés, súlyos és súlytalan lépés, helyzet) 

 Az irányok, térformák tudatos használata 

 Ritmikai gyakorlatok (hangjegyérték gyakorlatok, tempógyakorlatok) 

 Játékos táncok, gyermektáncok (Petronella, Hacke–spitze, Kis kacsa fürdik, Olálá, Kerek 

a káposzta, Letkiss…) 

 

Feladatok 

Ismertesse meg a tanulóval 

 a társastánc alapjait, 

 technikai elemeit, 
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 a mozgás kapcsolatát a zenével, 

 a kombinációk és etűdök, koreográfiák megfelelő kivitelezését. 

 

Alakítsa ki a tanulóban 

 a rendszeres munka természetes igényét, 

 a megfelelő munkafegyelmet, 

 az esztétikai érzéket, 

 az önkontroll alkalmazását. 

 

Fejlessze a növendék 

 fizikai állóképességét, 

 tánc iránti szeretetét, 

 ritmusérzékét, 

 technikai tudását, 

 koncentrálóképességét, 

 tér- és formaérzékét, 

 stílusérzékét, 

 előadói készségét. 

 

Ösztönözze a tanulót 

 a társastánccal kapcsolatos események, bemutatók megtekintésére, elemzésére, 

 a viselkedéskultúra alapszabályainak és magatartásformáinak alkalmazására a 

mindennapi életben és a társas érintkezésben, 

 táncművészeti előadások látogatására, 

 a televízió táncos műsorainak figyelemmel kísérésére. 

 

 

Tudatosítsa a tanulóban, hogy a tánctanulás fejleszti 

 akaratát, 

 ízlését, 

 állóképességét, 

 mozgáskoordinációját, 

 alkalmazkodóképességét, 

 személyiségét. 
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Követelmények 

 A tanuló ismerje a 2/4–es, 3/4–es, 4/4–es játékos táncokat, gyermektáncokat. 

 A tanuló legyen képes a csoportos táncolás magatartásformáinak betartására, legyen 

nyitott, érdeklőd, őfogékony, együttműködő és problémamegoldó. 

 

Értékelés módja 

A számonkérés formája 

 a tanulók az előképző évfolyamain félévi beszámolón és év végi vizsgán adnak számot 

tudásukról, 

 a vizsga anyagát a szaktanár állítja össze, 

 a bemutatás csoportosan történik, 

 a minősítésre, osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot, 

 félévi beszámoló: a tanult táncok (koreográfia bemutatása), 

 év végi bemutató: a tanult táncok (koreográfia bemutatása), 

 a tanult tananyag csoportos bemutatása, 

 a megtanult társastánc alaplépések stílusos előadása. 

 

Magasabb évfolyamba lépés feltétele 

A minimum követelmények teljesítése. 

Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 

 

2. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A megfigyelőképesség, emlékezés és gondolkodás képességének fejlesztése. 

 A rögtönzési és együttműködési képesség fejlesztése (indítás, megállítás, gyorsítás, 

lassítás). 

 A megismerő– és befogadóképesség (az alapmotívumok és variációs lehetőségek) 

fejlesztése. 

 Tér–, forma–, stílus– és ritmusérzék fejlesztése. 

 

Tananyag 
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 Alapfogalmak tudatos alkalmazása. 

 A társastánc alapmozdulatainak bővítése (rézsút irányú lépések, jobbra fordulat, balra 

fordulat). 

 Ritmikai gyakorlatok (ritmusra történő járás, taps, ütemgyakorlatok, ütemfajták). 

 Dinamikus gyakorlatok (lendítések, emelések, hajlítások, nyújtások, fordítások, forgások). 

 Gyermektáncok, divattáncok, nemzeti táncok (Country, Stomp, Disco Cha–cha–cha, 

Boogie–woogie, Polka, Csárdás…). 

 

Feladatok 

Ismertesse meg a tanulóval 

 a társastánc alapjait, 

 technikai elemeit, 

 a mozgás kapcsolatát a zenével, 

 a kombinációk és etűdök, koreográfiák megfelelő kivitelezését. 

 

Alakítsa ki a tanulóban 

 a rendszeres munka természetes igényét, 

 a megfelelő munkafegyelmet, 

 az esztétikai érzéket, 

 az önkontroll alkalmazását. 

 

 

Fejlessze a növendék 

 fizikai állóképességét, 

 tánc iránti szeretetét, 

 ritmusérzékét, 

 technikai tudását, 

 koncentrálóképességét, 

 tér- és formaérzékét, 

 stílusérzékét, 

 előadói készségét. 

 

Ösztönözze a tanulót 

 a társastánccal kapcsolatos események, bemutatók megtekintésére, elemzésére, 

 a viselkedéskultúra alapszabályainak és magatartásformáinak alkalmazására a mindennapi 
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életben és a társas érintkezésben, 

 táncművészeti előadások látogatására, 

 a televízió táncos műsorainak figyelemmel kísérésére. 

 

Tudatosítsa a tanulóban, hogy a tánctanulás fejleszti 

 akaratát, 

 ízlését, 

 állóképességét, 

 mozgáskoordinációját, 

 alkalmazkodóképességét, 

 személyiségét. 

 

Követelmények 

 A tanuló ismerje a társastánc alapfogalmait, alapmozdulatait, továbbá az évfolyamon tanult 

gyermektáncokat, divattáncokat, nemzeti táncokat. 

 A tanuló legyen képes a térben történő eligazodásra, a zenei lüktetések felismerésére. 

Tudjon a partnerrel, a csoporttal megfelelően kommunikálni. 

 

 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

A gyermektáncok, divattáncok, nemzeti táncok leírását tartalmazó kiadványok, jegyzetek, 

ritmikával foglalkozó könyvek, a táncok zenéit tartalmazó CD–k, a terem méretének megfelelő 

audio készülék: CD lejátszó. 

 

TÁRSASTÁNC 

A társastánc tanterv játékos tevékenységi formákon, képességfejlesztő gyakorlatokon és 

improvizációs feladatokon keresztül fejleszti a tanuló érzelmi, értelmi, szociális és fizikai 

képességeit, gazdagítja önkifejezési formáit. A társastánc tantárgyat két év előképző után tíz éven 

át tanulják a tanulók. Az egymásra épülő, folyamatosan nehezedő táncok és azok motívumai 

jutatják el a tanulót az egyre magasabb szintű tánctudáshoz. A kompetenciaalapú tartalom, tanterv 
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olyan területekre hívja fel a figyelmet, mint az együttműködés, a kritikus gondolkodás, az 

önbecsülés, a felelősségérzet és a tolerancia. 

A művészeti munka eljuttatja a tanulót az alkotó munkához, mely hozzájárul a harmonikus, gazdag 

érzelemvilágú, egészséges gondolkodású személyiség kialakításához. A csoportos tanulás, az 

órákon való megmutatkozás lehetősége, a közös utazások, a bemutatók sikerei összekovácsolják 

a tanulókat, ezért igen nagy közösségformáló hatással bírnak. 

 

Alapfokú évfolyamok 

 

1. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 Az önálló ismeretszerzés, a folyamatos tanulás igényének kialakítása. 

 Az egyénnel és a csoporttal a hatékony és megfelelő kommunikálás elősegítése. 

 A ritmusérzék, technikai tudás, kezdeményezőkészség, az improvizációs készség 

fejlesztése. 

 

Tananyag 

 A világtáncok kezdő, haladó motívumai, kombinációi: 

• Foxtrott: az alaplépéseket séta, oldalazó és forgó lépés 

• Angolkeringő: négyszöglépés, átmeneti lépés, fordulás négyszöglépéssel balra és 

jobbra 

• Tangó: alaplépés, promenád séta, negyed ill. feles fordulás alaplépéssel 

• Boogie-woogie: alaplépés, váll-váll érintés, helycsere 

• Cha-cha-cha: alaplépés, New York, szóló forgás 

• Rumba: alaplépés: Hand to Hand, és szólóforgások 

• Country: kör, sor 

• Kiegészítő anyag: Slow fox és Polka 

 

 A páros tánc szabályai (tánctartás, a vezetés és követés, közlekedés a táncparketten). 

 A táncos alkalmakkor való viselkedés szabályai (bemutatkozás, felkérés, lekérés, 

leköszönés). 
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Feladatok 

Ismertesse meg a tanulóval 

 a társastánc alapjait, 

 technikai elemeit, 

 a mozgás kapcsolatát a zenével, 

 a kombinációk és etűdök, koreográfiák megfelelő kivitelezését. 

 

Alakítsa ki a tanulóban 

 a rendszeres munka természetes igényét, 

 a megfelelő munkafegyelmet, 

 az esztétikai érzéket, 

 az önkontroll alkalmazását. 

  

Fejlessze a növendék 

 fizikai állóképességét, 

 tánc iránti szeretetét, 

 ritmusérzékét, 

 technikai tudását, 

 koncentrálóképességét, 

 tér- és formaérzékét, 

 stílusérzékét, 

 előadói készségét. 

 

 

Ösztönözze a tanulót 

 a társastánccal kapcsolatos események, bemutatók megtekintésére, elemzésére, 

 a viselkedéskultúra alapszabályainak és magatartásformáinak alkalmazására a mindennapi 

életben és a társas érintkezésben, 

 táncművészeti előadások látogatására, 

 a televízió táncos műsorainak figyelemmel kísérésére. 
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Tudatosítsa a tanulóban, hogy a tánctanulás fejleszti 

 akaratát, 

 ízlését, 

 állóképességét, 

 mozgáskoordinációját, 

 alkalmazkodóképességét, 

 személyiségét. 

 

Követelmények 

 A tanuló ismerje a világtáncok kezdő, haladó motívumait, tanult kombinációit, a korok 

szokásait, viselkedési szabályait, magatartásformáit. 

 A tanuló legyen képes a táncos alkalmakkor a tanultak gyakorlati alkalmazására, a 

világtáncok alapjainak kombinálására. 

A számonkérés formája 

 A tanulók minden évfolyamban a félévi és év végi vizsgán adnak számot tudásukról. A 

vizsga anyagát a szaktanár állítja össze.  

 A bemutatás párosan és csoportosan történik.  A minősítésre, az osztályzatra a szaktanár 

tesz javaslatot, a bizottság, szótöbbséggel dönt. 

 

Az érékelés szempontjai – minimum követelmények 

 Az adott évfolyam társastánc tananyagának ismerete 

 Párral való táncolás technikájának biztonságos elsajátítása 

 Stílusnak megfelelő előadásmód 

 A táncban alkalmazott térformák helyes, pontos bemutatása 

 Alkalmazkodás a csoportos munkában 

 

Magasabb évfolyamba lépés feltétele 

A minimum követelmények teljesítése. 

Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 

 

 

2. évfolyam 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

3008 

 

Fejlesztési feladatok 

 A standard és a latin–amerikai táncok helyes testtartásának kialakítása. 

 A térben való tájékozódás, a lábtechnika, a ritmusérzék, a hallás fejlesztése, a 

közösségtudat formálása. 

 A megfelelő táncos magatartásmód kialakítása, mások elfogadása, a szocializációs 

folyamatok elősegítése. 

 A partnerek közötti kommunikáció javítása. 

 

Tananyag 

 A standard és a latin tánctartás 

 A ritmusok, ritmikák 

 Táncirányok (Alignment) 

 Lábpozíciók (Feet Positions), Lábmunka (Foot Work) 

 Az Angol keringõ Closed changes, Natural turn, Reverse turn alaplépései 

 A Tangó Walk, Progressive side step, Progressive link, Closed promenade alaplépései 

 A Quickstep Quarter turn to right, Quarter turn to left (heel pivot), Natural turn, Progressive 

chasse, Forward lock alaplépései 

 A Cha–cha–cha Time step, Close basic, Open basic, Fan, Hockey stick, Check from OCPP, 

Check from OPP alaplépései 

 A Rumba Basic movement, Alternative basic movement, Forward walks in close hold, 

Backward walks in close hold, Fan, Hockey stick alaplépései 

 A Jive Basic in place, Basic in fallaway, Change of place right to left, Change of place left 

to right alaplépései. 

 

Feladatok 

Ismertesse meg a tanulóval 

 a társastánc alapjait, 

 technikai elemeit, 

 a mozgás kapcsolatát a zenével, 

 a kombinációk és etűdök, koreográfiák megfelelő kivitelezését. 

 

Alakítsa ki a tanulóban 
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 a rendszeres munka természetes igényét, 

 a megfelelő munkafegyelmet, 

 az esztétikai érzéket, 

 az önkontroll alkalmazását. 

 

Fejlessze a növendék 

 fizikai állóképességét, 

 tánc iránti szeretetét, 

 ritmusérzékét, 

 technikai tudását, 

 koncentrálóképességét, 

 tér- és formaérzékét, 

 stílusérzékét, 

 előadói készségét. 

 

Ösztönözze a tanulót 

 a társastánccal kapcsolatos események, bemutatók megtekintésére, elemzésére, 

 a viselkedéskultúra alapszabályainak és magatartásformáinak alkalmazására a mindennapi 

életben és a társas érintkezésben, 

 táncművészeti előadások látogatására, 

 a televízió táncos műsorainak figyelemmel kísérésére. 

 

Tudatosítsa a tanulóban, hogy a tánctanulás fejleszti 

 akaratát, 

 ízlését, 

 állóképességét, 

 mozgáskoordinációját, 

 alkalmazkodóképességét, 

 személyiségét. 

 

Követelmények 
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 A tanuló ismerje a tanult lépéseket, azok ritmikáját, a standard és latin táncokra jellemző 

testtartást, a helyes lábmunkát, a lépések irányait, a táncirányokat. 

 A tanuló legyen képes partnerével harmóniában a tanult táncanyag újraalkotására, a 

tanórákon megfelelő fizikai és szellemi erőnléttel részt venni. 

 

 

 

A számonkérés formája 

 A tanulók minden évfolyamban a félévi és év végi vizsgán adnak számot tudásukról. A 

vizsga anyagát a szaktanár állítja össze.  

 A bemutatás párosan és csoportosan történik.  A minősítésre, az osztályzatra a szaktanár 

tesz javaslatot, a bizottság, szótöbbséggel dönt. 

 

Az érékelés szempontjai – minimum követelmények 

 Az adott évfolyam társastánc tananyagának ismerete 

 Párral való táncolás technikájának biztonságos elsajátítása 

 Stílusnak megfelelő előadásmód 

 A táncban alkalmazott térformák helyes, pontos bemutatása 

 Alkalmazkodás a csoportos munkában 

 

Magasabb évfolyamba lépés feltétele 

A minimum követelmények teljesítése. 

Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 

 

 

3. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A standard és a latin–amerikai táncok alaplépéseiben alkalmazott forgásmennyiség, a 

használt akciók elsajátítása valamint a tanult lépésekből álló kombinációkon és etűdökön 

keresztül a táncokra jellemző stílusos előadásmód kialakítása. 
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 A mozgáskoordináció, mozgásemlékezet, fizikai állóképesség fejlesztése, a zenei 

beosztáshoz, frázisokhoz való igazodás, a zenei hangsúlyok tudatosítása. 

 A technikai elemek alkalmazása, az egymást segítő táncos partnerkapcsolat kialakítása. 

 A nemzetközi táncanyag elmélyítése, a tanult táncok technikai tökéletesítése. 

 

Tananyag 

 A latin táncokban használt akciók (Action Used) 

 A standard táncokban alkalmazott forgásmennyiség (Amount of Turn) 

 Az Angol keringő Natural spin turn, Whisk, Chasse from promenade position alaplépései 

 A Tangó Rock turn, Open reverse turn lady outside, Back corté alaplépései 

 A Quickstep Natural turn with hesitation, Natural pivot turn, Natural spin turn, Chasse 

reverse turn alaplépései 

 A Cha–cha–cha Spot turn to left, Spot turn to right, Under arm turn to right, Under arm 

turn to left, Shoulder to shoulder, Hand to hand, Open hip twist, Turkish towel alaplépései 

 A Rumba Spot turn to left, Spot turn to right, Under arm turn to left, Under arm turn to 

right, Check from OCPP, Check from OPP, Hand to hand alaplépései 

 A Jive Link, Change of hands behind back, American spin, Left shoulder shove alapfigurái 

 A tanult alaplépésekből és alapfigurákból összeállított kombinációk és etűdök. 

 

Feladatok 

Ismertesse meg a tanulóval 

 a társastánc alapjait, 

 technikai elemeit, 

 a mozgás kapcsolatát a zenével, 

 a kombinációk és etűdök, koreográfiák megfelelő kivitelezését. 

 

Alakítsa ki a tanulóban 

 a rendszeres munka természetes igényét, 

 a megfelelő munkafegyelmet, 

 az esztétikai érzéket, 

 az önkontroll alkalmazását. 
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Fejlessze a növendék 

 fizikai állóképességét, 

 tánc iránti szeretetét, 

 ritmusérzékét, 

 technikai tudását, 

 koncentrálóképességét, 

 tér- és formaérzékét, 

 stílusérzékét, 

 előadói készségét. 

 

Ösztönözze a tanulót 

 a társastánccal kapcsolatos események, bemutatók megtekintésére, elemzésére, 

 a viselkedéskultúra alapszabályainak és magatartásformáinak alkalmazására a mindennapi 

életben és a társas érintkezésben, 

 táncművészeti előadások látogatására, 

 a televízió táncos műsorainak figyelemmel kísérésére. 

 

Tudatosítsa a tanulóban, hogy a tánctanulás fejleszti 

 akaratát, 

 ízlését, 

 állóképességét, 

 mozgáskoordinációját, 

 alkalmazkodóképességét, 

 személyiségét. 

 

Követelmények 

 A tanuló ismerje a tanult lépéseket, az alkalmazott forgásmennyiséget és a használt 

akciókat, az alaplépésekből és alap figurákból összeállított kombinációkat és etűdöket. 

 A tanuló legyen képes a tanult technikák alkalmazására, a kombinációk és etűdök párban 

történő, stílusos előadására, a táncos–táncosnő harmonikus kapcsolat kialakítására. 

 

A számonkérés formája 
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 A tanulók minden évfolyamban a félévi és év végi vizsgán adnak számot tudásukról. A 

vizsga anyagát a szaktanár állítja össze.  

 A bemutatás párosan és csoportosan történik.  A minősítésre, az osztályzatra a szaktanár 

tesz javaslatot, a bizottság, szótöbbséggel dönt. 

 

Az érékelés szempontjai – minimum követelmények 

 Az adott évfolyam társastánc tananyagának ismerete 

 Párral való táncolás technikájának biztonságos elsajátítása 

 Stílusnak megfelelő előadásmód 

 A táncban alkalmazott térformák helyes, pontos bemutatása 

 Alkalmazkodás a csoportos munkában 

 

Magasabb évfolyamba lépés feltétele 

A minimum követelmények teljesítése. 

Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 

 

 

4. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A latin táncok alaplépéseiben és alapfiguráiban alkalmazott testfordulatok elsajátítása, a 

standard táncok alaplépéseiben és alapfiguráiban használt emelkedés, süllyedés fejlesztése. 

 A térbeli tájékozódás, előadói készség javítása. 

 A megfelelő viselkedésmódok kialakítása, az illemszabályok alkalmazása. 

 Stílusos előadásmód, tudatos gyakorlás. 

 

Tananyag 

 A latin táncokban alkalmazott testfordulatok (Body Turn) 

 A standard táncokban használt emelkedés, süllyedés (Rise and Fall) 

 A Slowfox Feather, Three step, Natural turn, Reverse turn, Closed impetus and feather 

finish alaplépései 

 Az Angol keringő Closed impetus, Hesitation change, Outside change alap figurái 

 A Tangó Open reverse turn lady in line, Progressive side step reverse turn alap figurái 
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 A Quickstep Closed impetus, Back lock alap figurái 

 A Samba Natural basic movement, Reverse basic movement, Side basic movement, 

Outside basic movement, Progressive basic movement, Whisks to left, Whisks to right, 

Promenade samba walks, Side samba walk, Stationary samba walks alaplépései 

 A Cha–cha–cha Alemana, Cross basic, Cuban break in Open position alap figurái 

 A Rumba Natural top, Close hip twist, Alemana alap figurái 

 A Jive Curly whip, Whip, Throwaway whip alap figurái 

 A tanult alaplépésekből és alapfigurákból összeállított koreográfiák. 

 

Feladatok 

Ismertesse meg a tanulóval 

 a társastánc alapjait, 

 technikai elemeit, 

 a mozgás kapcsolatát a zenével, 

 a kombinációk és etűdök, koreográfiák megfelelő kivitelezését. 

 

Alakítsa ki a tanulóban 

 a rendszeres munka természetes igényét, 

 a megfelelő munkafegyelmet, 

 az esztétikai érzéket, 

 az önkontroll alkalmazását. 

 

Fejlessze a növendék 

 fizikai állóképességét, 

 tánc iránti szeretetét, 

 ritmusérzékét, 

 technikai tudását, 

 koncentrálóképességét, 

 tér- és formaérzékét, 

 stílusérzékét, 

 előadói készségét. 
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Ösztönözze a tanulót 

 a társastánccal kapcsolatos események, bemutatók megtekintésére, elemzésére, 

 a viselkedéskultúra alapszabályainak és magatartásformáinak alkalmazására a mindennapi 

életben és a társas érintkezésben, 

 táncművészeti előadások látogatására, 

 a televízió táncos műsorainak figyelemmel kísérésére. 

 

Tudatosítsa a tanulóban, hogy a tánctanulás fejleszti 

 akaratát, 

 ízlését, 

 állóképességét, 

 mozgáskoordinációját, 

 alkalmazkodóképességét, 

 személyiségét. 

 

Követelmények 

 A tanuló ismerje a tanult alaplépéseket, alapfigurákat és az ezekből összeállított etűdöket, 

az alkalmazott testfordulatokat valamint az emelkedést és süllyedést. 

 A tanuló legyen képes a tanult technikák párban történő alkalmazására, az etűdök pontos 

kivitelezésére. 

 

A számonkérés formája 

 A tanulók minden évfolyamban a félévi és év végi vizsgán adnak számot tudásukról. A 

vizsga anyagát a szaktanár állítja össze.  

 A bemutatás párosan és csoportosan történik.  A minősítésre, az osztályzatra a szaktanár 

tesz javaslatot, a bizottság, szótöbbséggel dönt. 

 

Az érékelés szempontjai – minimum követelmények 

 Az adott évfolyam társastánc tananyagának ismerete 

 Párral való táncolás technikájának biztonságos elsajátítása 

 Stílusnak megfelelő előadásmód 

 A táncban alkalmazott térformák helyes, pontos bemutatása 
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 Alkalmazkodás a csoportos munkában 

 

Magasabb évfolyamba lépés feltétele 

A minimum követelmények teljesítése. 

Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 

 

 

5. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A standard táncokban használt ellentétes törzsmozdulat és testhajlás elsajátítása az 

alapfigurákban. 

 A tanulói előadói készség, ritmusérzék, mozgásemlékezet fejlesztése, stílusérzék 

kialakítása. 

 Az önálló alkotás, a szabad improvizáció fejlesztése, a koreográfiák élményszerű előadása. 

 A múlt és jelen értékeinek befogadása, a tánc és társművészetek iránti érdeklődés 

felkeltése. 

 

Tananyag 

 Ellentétes törzsmozdulat (CBM) és a testhajlás (Sway) fogalma 

 A Bécsi keringő Natural turn, Change from natural to reverse, Change from reverse to 

natural alapfigurái 

 A Slowfox Natural weave, Change of direction, Basic weave alapfigurái 

 Az Angol keringõ Reverse corté, Back whisk, Basic weave alapfigurái 

 A Tangó Open promenade, Left foot and right foot rocks alapfigurái 

 A Quickstep Reverse pivot, Progressive chasse to right, Tipple chasse to right alapfigurái 

 A Paso doble Appel, Basic movement, Sur place, Chasses, Elevations, Huit alaplépései 

 A Cha–cha–cha Cuban break in open CPP, Split Cuban break in OCPP, Split Cuban break 

from OCPP and OPP alapfigurái 

 A Rumba Open hip twist, Side steps, Shoulder to shoulder alapfigurái 

 A Jive Double cross whip, Stop and go, Rolling of the arm alapfigurái 

 A Samba Reverse turn, Corta jaca, Travelling botafogos, Shadow botafogos, Promenade 

botafogo alapfigurái. 
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Feladatok 

Ismertesse meg a tanulóval 

 a társastánc alapjait, 

 technikai elemeit, 

 a mozgás kapcsolatát a zenével, 

 a kombinációk és etűdök, koreográfiák megfelelő kivitelezését. 

 

Alakítsa ki a tanulóban 

 a rendszeres munka természetes igényét, 

 a megfelelő munkafegyelmet, 

 az esztétikai érzéket, 

 az önkontroll alkalmazását. 

 

Fejlessze a növendék 

 fizikai állóképességét, 

 tánc iránti szeretetét, 

 ritmusérzékét, 

 technikai tudását, 

 koncentrálóképességét, 

 tér- és formaérzékét, 

 stílusérzékét, 

 előadói készségét. 

 

Ösztönözze a tanulót 

 a társastánccal kapcsolatos események, bemutatók megtekintésére, elemzésére, 

 a viselkedéskultúra alapszabályainak és magatartásformáinak alkalmazására a mindennapi 

életben és a társas érintkezésben, 

 táncművészeti előadások látogatására, 

 a televízió táncos műsorainak figyelemmel kísérésére. 

 

Tudatosítsa a tanulóban, hogy a tánctanulás fejleszti 
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 akaratát, 

 ízlését, 

 állóképességét, 

 mozgáskoordinációját, 

 alkalmazkodóképességét, 

 személyiségét. 

 

Követelmények 

 A tanuló ismerje a tanult alapfigurákat, az ezekből összeállított etűdöket, az ellentétes 

törzsmozdulat és a testhajlás fogalmát. 

 A tanuló legyen képes alkalmazni a standard táncokban használt ellentétes testmozdulatot 

és a testhajlást. 

 

A számonkérés formája 

 A tanulók minden évfolyamban a félévi és év végi vizsgán adnak számot tudásukról. A 

vizsga anyagát a szaktanár állítja össze.  

 A bemutatás párosan és csoportosan történik.  A minősítésre, az osztályzatra a szaktanár 

tesz javaslatot, a bizottság, szótöbbséggel dönt. 

 

Az érékelés szempontjai – minimum követelmények 

 Az adott évfolyam társastánc tananyagának ismerete 

 Párral való táncolás technikájának biztonságos elsajátítása 

 Stílusnak megfelelő előadásmód 

 

 A táncban alkalmazott térformák helyes, pontos bemutatása 

 Alkalmazkodás a csoportos munkában 

 

Magasabb évfolyamba lépés feltétele 

A minimum követelmények teljesítése. 

Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 
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6. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 Az új táncok alaplépéseinek elsajátítása és a már ismert táncok alapfiguráinak egymásra 

épülése. 

 A koncentrálóképesség, kombinációs készség, rendszerszemlélet fejlesztése. 

 A tanult technikai elemek együttes alkalmazása, a technikai elemek összefüggéseinek 

felismerése. 

 

Tananyag 

 A Bécsi keringő Reverse turn alapfigurája 

 Az Angol keringő Double reverse spin, Reverse pivot, Back lock, Progressive chasse to 

right alapfigurái 

 A Tangó Natural twist turn, Natural Promenade turn alapfigurái 

 A Quickstep Running finish, Natural turn and back lock, Double reverse spin alapfigurái 

 A Slowfox Closed telemark, Open telemark and feather ending, Top spin haladólépései 

 A Paso doble Attack, Separation, Sixteen, Twist turn, Promenade, Promenade close 

alapfigurái 

 A Cha–cha–cha Changing feet variációk 1, 2, 3 alapfigurái 

 A Rumba Forward walks in shadow position, Alemana from open facing position with 

handshake hold, Advanced opening out movement, alapfigurái 

 A Samba Travelling voltas, Criss cross , Volta spot turn to right for lady, Volta spot turn 

to left for lady, Continuous volta spot turn alapfigurái 

 A Jive Promenade walks slow, Promenade walks quick, Change of place with double spin 

haladólépései. 

 

Feladatok 

Ismertesse meg a tanulóval 

 a társastánc alapjait, 

 technikai elemeit, 

 a mozgás kapcsolatát a zenével, 

 a kombinációk és etűdök, koreográfiák megfelelő kivitelezését. 
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Alakítsa ki a tanulóban 

 a rendszeres munka természetes igényét, 

 a megfelelő munkafegyelmet, 

 az esztétikai érzéket, 

 az önkontroll alkalmazását. 

 

Fejlessze a növendék 

 fizikai állóképességét, 

 tánc iránti szeretetét, 

 ritmusérzékét, 

 technikai tudását, 

 koncentrálóképességét, 

 tér- és formaérzékét, 

 stílusérzékét, 

 előadói készségét. 

 

Ösztönözze a tanulót 

 a társastánccal kapcsolatos események, bemutatók megtekintésére, elemzésére, 

 a viselkedéskultúra alapszabályainak és magatartásformáinak alkalmazására a mindennapi 

életben és a társas érintkezésben, 

 táncművészeti előadások látogatására, 

 a televízió táncos műsorainak figyelemmel kísérésére. 

 

 

Tudatosítsa a tanulóban, hogy a tánctanulás fejleszti 

 akaratát, 

 ízlését, 

 állóképességét, 

 mozgáskoordinációját, 

 alkalmazkodóképességét, 

 személyiségét. 
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Követelmények 

 A tanuló ismerje a standard és latin táncok alaplépéseit, alapfiguráit, a Slowfox és a Jive 

tanult haladólépéseit. 

 A tanuló legyen képes a tanult lépések letáncolására szólóban és párban. 

 

A számonkérés formája 

 A tanulók minden évfolyamban a félévi és év végi vizsgán adnak számot tudásukról. A 

vizsga anyagát a szaktanár állítja össze.  

 A bemutatás párosan és csoportosan történik.  A minősítésre, az osztályzatra a szaktanár 

tesz javaslatot, a bizottság, szótöbbséggel dönt. 

 

Az érékelés szempontjai – minimum követelmények 

 Az adott évfolyam társastánc tananyagának ismerete 

 Párral való táncolás technikájának biztonságos elsajátítása 

 Stílusnak megfelelő előadásmód 

 A táncban alkalmazott térformák helyes, pontos bemutatása 

 Alkalmazkodás a csoportos munkában 

 

Magasabb évfolyamba lépés feltétele 

A minimum követelmények teljesítése. 

Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 

 

 

 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

A tanuló ismerje 

 A világtáncok kezdő– és haladólépéseit, tanult kombinációit, a korok szokásait, viselkedési 

szabályait, magatartásformáit. 
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 A standard táncok (Angol keringő, Tangó, Bécsi keringő, Slowfox, Quickstep) 

alaplépéseit, alapfiguráit, a latin–amerikai táncok (Samba, Cha–cha–cha, Rumba, Paso 

doble, Jive) alaplépéseit, alapfiguráit és tánctechnikai feladatait, a Slowfox és a Jive tanult 

haladólépéseit. 

 A szakkifejezéseket, fogalmakat, a szakmai anyagok hozzáférési lehetőségét. 

 A táncparkett szabályait 

 

A tanuló legyen képes 

 A tanultak gyakorlati alkalmazására és a világtáncok alapjainak kombinálására. 

 Az általánosan elfogadott viselkedési szabályok gyakorlati alkalmazására, a 

közösségépítésre. A másság elfogadására, véleménynyilvánításra és a demokratikus 

magatartásformák elsajátítására. 

 A tanult táncok (kombinációk, etűdök, koreográfiák) pontos és stílusos előadására, a páros 

és csoportos feladatok végrehajtására. 

 A fogalmak megértésére, értelmezésére, a helyes és kreatív nyelvhasználatra a társadalmi 

és kulturális tevékenység során. Anyanyelvén és a nemzetközi táncnyelven kommunikálni. 

 A térben történő eligazodásra, a zenei lüktetési rendhez, zenei egységhez való igazodásra. 

 Az önálló feladatvállalásra, az önálló ismeretszerzésre. 

 Művészi előadásra, az improvizációra, az alapfokú művészeti vizsga követelményeinek 

teljesítésére. 

 

A művészeti alapvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgából áll 

A vizsga tantárgya és időtartama: 

Társastánc főtárgy 

20–25 perc 

 

A vizsga tartalma 
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 A társastánc gyakorlati vizsga a szaktanár által összeállított tánckombinációk 

bemutatásából áll. 

 A tanulók párosan, csoportos formában, önálló előadásban mutatják be a táncokat 2–2 

percben, miközben számot adnak a standard és latin tánctartás, a különböző ritmusok, 

stílusok, táncirányok, tánctechnikák ismeretéről. 

 A standard táncok (Angol keringő, Tangó, Bécsi keringõ, Slowfox, Quickstep) alaplépései, 

alapfigurái, a latin–amerikai (Samba, Cha–cha–cha, Rumba, Paso doble, Jive) táncok 

alaplépései, alapfigurái, a Slowfox (Closed telemark, Open telemark and feather ending, 

Top spin) és a Jive (Promenade walks slow, Promenade walks quick, Change of place with 

double spin) haladólépései. 

 

A vizsga értékelése 

 a standard táncok és a latin–amerikai táncok kombinációinak pontos kivitelezése, 

 a zene és a tánc összhangjának betartása, 

 a technikai biztonság, 

 a tánc stílusának megfelelő előadásmód, 

 a térfegyelem és figyelmes együttműködés a csoportos munkában. 

 

VISELKEDÉSKULTÚRA 

A viselkedéskultúra tantárgy célja, hogy a tanulók megismerjék és elsajátítsák a mindennapi élet 

és a társas érintkezés viselkedéskultúrájának alapszabályait, magatartásformáit 

Az udvariasság, az ízléses megjelenés, az alkalmazkodó készség, kombinációs készség mellett 

kialakul a tanulóban az esztétikai minőség tisztelete, mások megismerésének igénye, az emberi 

jogok tiszteletben tartása 

 

Alapfokú évfolyamok 

 

3. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 Az önmegismerés, az önkontroll, az önfejlesztés igényének kialakítása. 

 

 A kezdeményezőképesség és a kreativitás fejlesztése. 
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 A kritikai gondolkodás megerősítése, a konfliktusok kezelése, az életminőség javítása. 

 

Tananyag 

 Viselkedésünk alapjai 

 Viselkedés táncos alkalmakkor 

 Az étkezés illeme 

 Testünk, ruhánk, környezetünk tisztasága 

 Nők és férfiak (fiúk és lányok) 

 Művelődés, szórakozás 

 Az ajándékozás illeme 

 Utazás, közlekedés 

 Kapcsolattartás távolról 

 Nemzeti sajátosságok 

 Amit még illik tudni 

 

Követelmények 

 A tanuló ismerje a táncos alkalmakkor való viselkedés szabályait és a köznapi élet 

illemtanát. 

 A tanuló legyen képes a helyes és kreatív nyelvhasználatra az oktatásban, a családi életben 

és a szabadidős tevékenységben, valamint a viselkedés általánosan elfogadott és a táncos 

alkalmakra vonatkozó szabályainak gyakorlati alkalmazására. 

 

Számonkérés formája 

A tanulók az alapfok 3. évfolyamában félévkor az órai munka alapján, év végén vizsgateszt 

kitöltése során adnak számot tudásukról. A teszt anyagát szaktanár állítja össze, és az elért 

eredmény szerint osztályoz 1-5-ig terjedő érdemjeggyel.  

 

Az értékelés szempontjai 

 a táncos alkalmakkor való viselkedés szabályainak ismerete  

 tájékozottság a köznapi élet illemtanában. 
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Magasabb évfolyamba lépés feltétele 

A minimum követelmények teljesítése. 

Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

Az illemmel, etikettel, protokollal foglalkozó hazai kiadású könyvek, kérdések–feleletek oktatási 

segédkönyv, intelligenciatesztek. 

 

 

 

 

TÁRSASTÁNCTÖRTÉNET 

A társastánctörténet tantárgy célja, hogy a tanuló megismerje a XIX. századi társastáncok 

kialakulását, történeti hátterét, neves hazai és nemzetközi alkotóit és műveiket. A társastáncok 

stílus és formavilágát, az európai és hazai táncmozgalmak törekvéseit, és műhelyeik fejlődését. 

 

 

Alapfokú évfolyamok 

 

5. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A tanuló táncelméleti, tánctörténeti tudásának, személyiségének, esztétikai és művészeti 

tudatosságának, nyelvi kommunikációjának fejlesztése, összegző és szintetizáló 

képességének javítása. 

 

Tananyag 

 A társastánc művészi és közhasznú formái. 

 A társasági táncélet alkalmai, eseményei. 

 A színpadi táncművészet legfontosabb ágazatai, korszakai. 
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 A standard és latin–amerikai táncok kialakulása, történeti háttere. 

 

Feladatok 

Ismertesse meg a tanulóval: 

 a tánc művészi,  és közhasznú formáit, 

 a társasági táncélet alkalmait, 

 a színpadi táncművészet legfontosabb ágazatait és korszakait, 

 az egyetemes és nemzeti táncművészet legjelentősebb művészeinek pályáját, 

 az egyetemes és nemzeti táncművészet néhány alapművét, s ezek elemzésén keresztül a 

táncirodalom különböző stílusait. 

 

Alakítsa ki a tanulókban: 

 az esztétikai érzéket, 

 a művészetek befogadására nyitott attitűdöt, 

 fogékonyságot a múlt és a jelen értékeinek befogadására. 

 

Fejlessze a tanuló: 

 nem verbális megnyilvánulások iránti fogékonyságát, 

 a tánc komplexitásából adódóan a társművészetek (zene, képzőművészet, színház) iránti 

érzékenységét, 

 vizuális memóriáját, 

 képzelőerejét. 

 

Ösztönözze a diákokat: 

 a rendszeres társasági, és színházi táncesemények látogatására, 

 az iskolán kívüli tánceseményeken való részvételre, 

 a rádió és televízió táncos-témájú műsorainak figyelemmel kísérésére. 

 

Tudatosítsa tanulóban: 

 a tánctörténeti ismeretek fejlesztik a személyiségét, az ízlését és fogékonyságát általában a 

művészetek, különösen az előadóművészetek iránt. 
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Követelmények 

 A tanuló ismerje a standard (Angol keringõ, Bécsi keringõ, Tangó, Slowfox, Quickstep) és 

latin–amerikai táncok (Samba, Cha–cha–cha, Rumba, Paso doble, Jive) történeti 

kialakulását, stílusjegyeit és formáit, a társasági táncélet alkalmait és eseményeit, a 

társastánc művészi és közhasznú formáit, a színpadi táncművészet legfontosabb ágazatait 

és korszakait. 

 A tanuló legyen képes felismerni a társastáncok stílusjegyeit, a társasági táncélet 

különböző alkalmait, jellemző stílusjegyeit. 

 

 

Számonkérés javasolt formája 

A tanulók minden évfolyamban félévi és év végi vizsgán adnak számot tudásukról. A vizsga 

anyagát a szaktanár állítja össze. A minősítésre, az osztályzásra a szaktanár jogosult. 

Az év végi osztályzatnak döntően az év közbeni munkán kell alapulnia. A tanuló teljesítményében 

nem az elsajátított lexikális tudást kell értékelni, hanem a tánc sajátosságaira való érzékenységet, 

a kialakult stílusismeretet, a szakmai szókincs és fogalomkészlet elsajátítását. 

 

Az értékelés szempontjai – minimumkövetelmények 

 az adott évfolyam tananyagának ismerete, 

 a művészetek iránti érzékenység, kreativitás. 

 

Magasabb évfolyamba lépés feltétele 

A minimum követelmények teljesítése. 

Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 

 

 

 

6. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
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 A tanuló stílusérzékének, elemző képességének, analizáló értelmezésének, aktív befogadó 

magatartásának, egyéni és közösségi alkotótevékenységének fejlesztése. 

 

Tananyag 

 A XIX. század társastánc élet (Ausztria, Csehország, Olaszország, Franciaország) 

nemzetközileg meghatározó alkotóműhelyei, képviselői. 

 Az európai táncmozgalmak törekvései és fejlődésük. 

 A XIX. századi hazai táncmozgalmak és műhelyek fejlődése. 

 

Feladatok 

Ismertesse meg a tanulóval: 

 a tánc művészi,  és közhasznú formáit, 

 a társasági táncélet alkalmait, 

 a színpadi táncművészet legfontosabb ágazatait és korszakait, 

 az egyetemes és nemzeti táncművészet legjelentősebb művészeinek pályáját, 

 az egyetemes és nemzeti táncművészet néhány alapművét, s ezek elemzésén keresztül a 

táncirodalom különböző stílusait. 

 

Alakítsa ki a tanulókban: 

 az esztétikai érzéket, 

 a művészetek befogadására nyitott attitűdöt, 

 fogékonyságot a múlt és a jelen értékeinek befogadására. 

 

Fejlessze a tanuló: 

 nem verbális megnyilvánulások iránti fogékonyságát, 

 a tánc komplexitásából adódóan a társművészetek (zene, képzőművészet, színház) iránti 

érzékenységét, 

 vizuális memóriáját, 

 képzelőerejét. 

 

Ösztönözze a diákokat: 
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 a rendszeres társasági, és színházi táncesemények látogatására, 

 az iskolán kívüli tánceseményeken való részvételre, 

 a rádió és televízió táncos-témájú műsorainak figyelemmel kísérésére. 

 

Tudatosítsa tanulóban: 

 ismeretek fejlesztik a személyiségét, az ízlését és fogékonyságát általában a művészetek, 

különösen az előadóművészetek iránt. 

 

 

 

Követelmények 

 A tanuló ismerje a XIX. század európai és magyarországi táncélet fejlődését, jeles 

képviselőit, munkásságukat, alkotásaikat, a meghatározó stílusjegyek alapján ismerje fel a 

kor társastáncainak formanyelveit. 

 A tanuló legyen képes felismerni a korszak alkotóinak formanyelvét és műveik értékeit. 

 

Számonkérés javasolt formája 

A tanulók minden évfolyamban félévi és év végi vizsgán adnak számot tudásukról. A vizsga 

anyagát a szaktanár állítja össze. A minősítésre, az osztályzásra a szaktanár jogosult. 

Az év végi osztályzatnak döntően az év közbeni munkán kell alapulnia. A tanuló teljesítményében 

nem az elsajátított lexikális tudást kell értékelni, hanem a tánc sajátosságaira való érzékenységet, 

a kialakult stílusismeretet, a szakmai szókincs és fogalomkészlet elsajátítását. 

 

Az értékelés szempontjai – minimumkövetelmények 

 az adott évfolyam tananyagának ismerete, 

 a művészetek iránti érzékenység, kreativitás. 

 

Magasabb évfolyamba lépés feltétele 

A minimum követelmények teljesítése. 

Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 
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Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

A tanuló ismerje 

 A standard (Angol keringő, Bécsi keringõ, Tangó, Slowfox, Quickstep) és latin–amerikai 

táncok (Samba, Cha–cha–cha, Rumba, Paso doble, Jive) közhasznú formáit, stílusjegyeit 

(jellege, ütem, tempó, ritmus). 

 A XIX. századi hazai és nemzetközi társastáncélet fejlődésének állomásait, 

alkotóműhelyeit és jeles képviselőit . 

 A magyar társasági táncélet alkalmait és eseményeit. 

 

 

 

A tanuló legyen képes 

 A tánc sajátosságaira való érzékenységre, a stílusismeretre, a szakmai szókincs és 

fogalomkészlet önálló használatára. 

 

 

 

A művészeti alapvizsga követelményei 

A vizsga részei 

A vizsga szóbeli vizsgából áll 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Társastánctörténet 

10 perc 

 

A vizsga tartalma 

A szaktanár által összeállított szóbeli tételsor alapján a tanulók számot adnak a XIX. századi 

magyar és európai társasági táncélet fejlődéséről, korszakairól és neves táncmestereikről. A 
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standard és latin–amerikai táncok kialakulásáról, történeti hátteréről, a társasági táncélet 

alkalmairól és eseményeiről: 

 A társasági élet alkalmai. 

 A nemzetközi és hazai társastáncélet legfontosabb korszakai, alkotói. 

 A színpadi táncmûvészet legfontosabb ágazatai, korszakai. 

 A hazai társastáncmozgalom kiemelkedõ táncprodukciói. 

 

A vizsga értékelése 

 A standard (Angol keringõ, Tangó, Bécsi keringõ, Slowfox, Quickstep) és latin–amerikai 

táncok (Samba, Cha–cha–cha, Rumba, Paso doble, Jive) közhasznú formáinak, 

stílusjegyeinek ismerete (jellege, ütem, tempó, ritmus). 

 A XIX. századi hazai és nemzetközi társastáncélet fejlõdésének, alkotómûhelyeinek és 

jeles képviselõinek ismerete. 

 A magyar társasági táncélet alkalmainak és eseményeinek ismerete. 

 

 

 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

A standard táncok, a latin amerikai táncok történeti kialakulását, stílusjegyeit és formáit tartalmazó 

társastánckönyv, a táncalkalmakkal, a nemzetközi és hazai táncélettel, a színpadi táncművészettel 

foglalkozó könyvek, oktatási segédanyagok, társastánc videokazetták, DVD–k, televízió, videó 

lejátszó, DVD lejátszó. 

 

 

TÁRSASTÁNC GIMNASZTIKA 

A társastánc gimnasztika oktatás elsődleges célja, hogy a tanuló a speciális társastáncformák és 

táncok elsajátításához megfelelő erőnlétben, izomzata gondosan előkészített és bemelegített 

állapotban legyen. Alapvető cél a sérülések elkerülése, a testtartási hibák javítása, a koordináció 

és a ritmikai készség fejlesztése. 
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Előképző évfolyamok 

 

1. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A helyes, tudatosan kontrollált légzéstechnika és testtartás megtanulása és alkalmazása, a 

koordinációs készséget fejlesztő gyakorlatok és motívumok elsajátítása, tudatos 

alkalmazása és kivitelezése. 

 

Tananyag 

 A kontrollált légzéstechnika elsajátítása 

 A mozdulat iránya 

 A mozdulat magassága és mélysége 

 A mozdulat ritmusa. 

 

Ismertesse meg a tanulóval: 

 a különböző technikák jellegzetes koordinációját és variációs lehetőségeit, 

 a mozgáselemek végrehajtásának meghatározott szabályait, 

 a harmonikus, esztétikus kivitelezés módjait. 

 

Fejlessze a tanuló 

 technikai adottságait, 

 mozgásmemóriáját, 

 koncentrálóképességét, 

 muzikalitását, 

 kreativitását, 

 tér- és formaérzékét, 

 előadói készségét, 

 személyiségét, 

 kapcsolatteremtő képességét. 
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Alakítsa ki a tanulóban: 

 a dinamikai és érzelmi váltások felismerésének fontosságát, 

 a munkában való részvételhez szükséges megfelelő magatartásformát, 

 a rendszeres munka igényét, 

 az önálló gondolkodás igényét, 

 az improvizáció és kompozíció tudatos használatát. 

 

Ösztönözze a tanulót: 

 az igényes munkára, 

 a tánc- és színházi események látogatására, 

 az érzelmi nyitottságra, 

 az egészséges életmódra. 

 

Adjon teret a tanuló 

 fantáziájának kibontakozására, 

 a kreativitás megnyilvánulására, 

 az improvizációs készség kibontására. 

 

Követelmények 

 A tanuló ismerje a helyes légzéstechnikát, az alaptartást és annak kontrollját, a mozdulatok 

sajátosságait, tájékozódást a térben. 

 A tanuló legyen képes a kontrollált légzésre és mozgásra, eligazodni a térben – színpadi 

térformákban – és zenei interpretációkra koordinált mozgáskombinációk kivitelezésére. 

 

A számonkérés formája 

 A tanulók a félévi és év végi vizsgán adnak számot tudásukról. A vizsga anyagát a 

szaktanár állítja össze. 

 Csoportosan történik. A minősítésre, az osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot, a bizottság 

szótöbbséggel dönt. 

 

Az értékelés szempontjai - minimumkövetelmények 
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 Az elsajátított tananyag tudásának szintje 

 a tanult mozgásformák önálló, tudatos, plasztikus végrehajtása 

 a képzéshez megfelelő tágság és hajlékonyság 

 a kialakult tudatos izomtevékenység, izommunka, izomérzékelés 

 a kreatív, önálló feladatmegoldás 

 

Magasabb évfolyamba lépés feltétele 

A minimum követelmények teljesítése. 

Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 

 

 

2. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A mozgás esztétikai törvényszerűségeinek megismerése és tudatos alkalmazása a 

gyakorlatokban, az akusztikus és vizuális képességek, ritmikai készségek és koordinációs 

képességek fejlesztése. 

 

 

 

Tananyag 

 A karok, törzs, lábak izomzatának erősítése. 

 Az egyensúlyi helyzet tudatos kialakítása. 

 A táncelőkészítő gimnasztikai gyakorlatok összeállítása etűd formában. 

 

Ismertesse meg a tanulóval: 

 a különböző technikák jellegzetes koordinációját és variációs lehetőségeit, 

 a mozgáselemek végrehajtásának meghatározott szabályait, 

 a harmonikus, esztétikus kivitelezés módjait. 
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Fejlessze a tanuló 

 technikai adottságait, 

 mozgásmemóriáját, 

 koncentrálóképességét, 

 muzikalitását, 

 kreativitását, 

 tér- és formaérzékét, 

 előadói készségét, 

 személyiségét, 

 kapcsolatteremtő képességét. 

 

Alakítsa ki a tanulóban: 

 a dinamikai és érzelmi váltások felismerésének fontosságát, 

 a munkában való részvételhez szükséges megfelelő magatartásformát, 

 a rendszeres munka igényét, 

 az önálló gondolkodás igényét, 

 az improvizáció és kompozíció tudatos használatát. 

 

Ösztönözze a tanulót: 

 az igényes munkára, 

 a tánc- és színházi események látogatására, 

 az érzelmi nyitottságra, 

 az egészséges életmódra. 

 

Adjon teret a tanuló 

 fantáziájának kibontakozására, 

 a kreativitás megnyilvánulására, 

 az improvizációs készség kibontására. 

 

Követelmények 
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 A tanuló ismerje a test izomzatának erősítését, az egyensúlyi helyzeteket, gyakorlatokat és 

etűdöket. A tanult mozgásformák önálló, plasztikus végrehajtását, a szakkifejezések 

tudatos használatát és ismeretét. 

 A tanuló legyen képes testének tudatos kontrolljára, izomzatának és testrészeinek 

erősítésére és bemelegítésére, egyensúlyi helyzetek kialakítására és tudatos alkalmazására. 

 

A számonkérés formája 

 A tanulók a félévi és év végi vizsgán adnak számot tudásukról. A vizsga anyagát a 

szaktanár állítja össze. 

 Csoportosan történik. A minősítésre, az osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot, a bizottság 

szótöbbséggel dönt. 

 

Az értékelés szempontjai - minimumkövetelmények 

 Az elsajátított tananyag tudásának szintje 

 a tanult mozgásformák önálló, tudatos, plasztikus végrehajtása 

 a képzéshez megfelelő tágság és hajlékonyság 

 a kialakult tudatos izomtevékenység, izommunka, izomérzékelés 

 a kreatív, önálló feladatmegoldás 

 

Magasabb évfolyamba lépés feltétele 

A minimum követelmények teljesítése. 

Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 

 

 

Alapfokú évfolyamok 

 

1. évfolyam 

Fejlesztési feladat 

 A természetes mozgásfajták megismerése, a mozgáskészségen alapuló mozgásérzék 

tudatosítása, a ritmika, az izomerő tudatos használata, az egyéni improvizáció fejlesztése. 
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Tananyag 

 Az előképző gyakorlatainak egymás utáni folyamatos összekapcsolása 

 A mozgás esztétikai törvényszerűségei 

 Lábgyakorlatok 

 Nyakgyakorlatok 

 Törzsgyakorlatok 

 Kargyakorlatok 

Ismertesse meg a tanulóval: 

 a különböző technikák jellegzetes koordinációját és variációs lehetőségeit, 

 a mozgáselemek végrehajtásának meghatározott szabályait, 

 a harmonikus, esztétikus kivitelezés módjait. 

 

Fejlessze a tanuló 

 technikai adottságait, 

 mozgásmemóriáját, 

 koncentrálóképességét, 

 muzikalitását, 

 kreativitását, 

 tér- és formaérzékét, 

 előadói készségét, 

 személyiségét, 

 kapcsolatteremtő képességét. 

 

 

 

Alakítsa ki a tanulóban: 

 a dinamikai és érzelmi váltások felismerésének fontosságát, 

 a munkában való részvételhez szükséges megfelelő magatartásformát, 

 a rendszeres munka igényét, 

 az önálló gondolkodás igényét, 

 az improvizáció és kompozíció tudatos használatát. 
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Ösztönözze a tanulót: 

 az igényes munkára, 

 a tánc- és színházi események látogatására, 

 az érzelmi nyitottságra, 

 az egészséges életmódra. 

 

Adjon teret a tanuló 

 fantáziájának kibontakozására, 

 a kreativitás megnyilvánulására, 

 az improvizációs készség kibontására. 

 

 

 

Követelmények 

 A tanuló ismerje a mozgás esztétikai törvényszerűségeit, a láb–, nyak–, törzs– és 

kargyakorlatokat, a tanult mozgásformák tudatos és plasztikus végrehajtását. Legyen 

kreatív, gondolatait tudja kifejezni nem csak verbális, hanem nonverbális kifejezési 

eszközök segítségével is. 

 A tanuló legyen képes testének és testrészeinek esztétikus használatára, mozdulatainak és 

tánckombinációinak tudatos értelmezésére és kivitelezésére. 

 

A számonkérés formája 

 A tanulók a félévi és év végi vizsgán adnak számot tudásukról. A vizsga anyagát a 

szaktanár állítja össze. 

 Csoportosan történik. A minősítésre, az osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot, a bizottság 

szótöbbséggel dönt. 

 

Az értékelés szempontjai - minimumkövetelmények 

 Az elsajátított tananyag tudásának szintje 

 a tanult mozgásformák önálló, tudatos, plasztikus végrehajtása 

 a képzéshez megfelelő tágság és hajlékonyság 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

3039 

 a kialakult tudatos izomtevékenység, izommunka, izomérzékelés 

 a kreatív, önálló feladatmegoldás 

 

Magasabb évfolyamba lépés feltétele 

A minimum követelmények teljesítése. 

Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 

 

2. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A tanuló tudatos izomhasználata, a mozgás esztétikai törvényszerűségeinek ismerete, 

kombinációs gyakorlatok, etűdök önálló összeállítása, a mozgásfolyamatok kontrollja. 

 

Tananyag 

 Lábgyakorlatok álló helyzetben 

 Törzsgyakorlatok (fekvésben, rúd mellett) 

 Hasizomgyakorlatok 

 Kargyakorlatok 

 Kombinációs gyakorlatok 

 

Ismertesse meg a tanulóval: 

 a különböző technikák jellegzetes koordinációját és variációs lehetőségeit, 

 a mozgáselemek végrehajtásának meghatározott szabályait, 

 a harmonikus, esztétikus kivitelezés módjait. 

 

Fejlessze a tanuló 

 technikai adottságait, 

 mozgásmemóriáját, 

 koncentrálóképességét, 

 muzikalitását, 

 kreativitását, 

 tér- és formaérzékét, 
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 előadói készségét, 

 személyiségét, 

 kapcsolatteremtő képességét. 

 

Alakítsa ki a tanulóban: 

 a dinamikai és érzelmi váltások felismerésének fontosságát, 

 a munkában való részvételhez szükséges megfelelő magatartásformát, 

 a rendszeres munka igényét, 

 az önálló gondolkodás igényét, 

 az improvizáció és kompozíció tudatos használatát. 

 

Ösztönözze a tanulót: 

 az igényes munkára, 

 a tánc- és színházi események látogatására, 

 az érzelmi nyitottságra, 

 az egészséges életmódra. 

Adjon teret a tanuló 

 fantáziájának kibontakozására, 

 a kreativitás megnyilvánulására, 

 az improvizációs készség kibontására. 

 

Követelmények 

 A tanuló ismerje álló és fekvő helyzetben a láb– és törzsgyakorlatokat, a 

hasizomgyakorlatokat és kombinációkat. 

 A tanuló legyen képes az esztétikus mozdulatok, erősítő és bemelegítő sorozatok 

kivitelezésére, az izomerősítő gyakorlatok valamint kombinációk helyes és tudatos 

bemutatására, művészi kifejezésére, interpretálására. 

 

 

A számonkérés formája 
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 A tanulók a félévi  és év végi vizsgán adnak számot tudásukról. A vizsga anyagát a 

szaktanár állítja össze. 

 Csoportosan történik. A minősítésre, az osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot, a bizottság 

szótöbbséggel dönt. 

 

Az értékelés  szempontjai - minimumkövetelmények: 

 Az elsajátított tananyag tudásának szintje 

 a tanult mozgásformák önálló, tudatos, plasztikus végrehajtása 

 a képzéshez megfelelő tágság és hajlékonyság 

 a kialakult tudatos izomtevékenység, izommunka, izomérzékelés 

 a kreatív, önálló feladatmegoldás 

 

Magasabb évfolyamba lépés feltétele: 

A minimum követelmények teljesítése. 

Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 

 

 

3. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 Az etűdkészítés szabályainak megismerése. 

 Az izolált testmozgások, kar – lábgyakorlatok elsajátítása. 

 Önálló kombináció és etűdkészítés. 

 

Tananyag 

 Karhajlítás, nyújtás, feszítés 

 Kézfej, ujjak tudatos használata 

 Lábgyakorlatok – alsó lábszár, felső lábszár függetlenített mozgásai, lábujjgyakorlatok 

 Törzsívek 

 Testhullám 
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Ismertesse meg a tanulóval: 

 a különböző technikák jellegzetes koordinációját és variációs lehetőségeit, 

 a mozgáselemek végrehajtásának meghatározott szabályait, 

 a harmonikus, esztétikus kivitelezés módjait. 

Fejlessze a tanuló 

 technikai adottságait, 

 mozgásmemóriáját, 

 koncentrálóképességét, 

 muzikalitását, 

 kreativitását, 

 tér- és formaérzékét, 

 előadói készségét, 

 személyiségét, 

 kapcsolatteremtő képességét. 

 

Alakítsa ki a tanulóban: 

 a dinamikai és érzelmi váltások felismerésének fontosságát, 

 a munkában való részvételhez szükséges megfelelő magatartásformát, 

 a rendszeres munka igényét, 

 az önálló gondolkodás igényét, 

 az improvizáció és kompozíció tudatos használatát. 

 

Ösztönözze a tanulót: 

 az igényes munkára, 

 a tánc- és színházi események látogatására, 

 az érzelmi nyitottságra, 

 az egészséges életmódra. 

 

Adjon teret a tanuló 

 fantáziájának kibontakozására, 

 a kreativitás megnyilvánulására, 

 az improvizációs készség kibontására. 
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Követelmények 

 A tanuló ismerje a hajlítást, feszítést, nyújtást, a kar– és lábgyakorlatokat, a test izolációt, 

a tudatos testhasználatot. 

 A tanuló legyen képes a testrészek izolációjára, önálló etűd készítésére, a zenei frázisok és 

lüktetések felismerésére, a gyakorlatok egységeinek megkülönböztetésére. 

 

A számonkérés formája 

 A tanulók a félévi és év végi vizsgán adnak számot tudásukról. A vizsga anyagát a 

szaktanár állítja össze. 

 Csoportosan történik. A minősítésre, az osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot, a bizottság 

szótöbbséggel dönt. 

Az értékelés  szempontjai - minimumkövetelmények 

 Az elsajátított tananyag tudásának szintje 

 a tanult mozgásformák önálló, tudatos, plasztikus végrehajtása 

 a képzéshez megfelelő tágság és hajlékonyság 

 a kialakult tudatos izomtevékenység, izommunka, izomérzékelés 

 a kreatív, önálló feladatmegoldás. 

 

Magasabb évfolyamba lépés feltétele 

A minimum követelmények teljesítése. 

Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

A gimnasztikai gyakorlatokat bemutató tankönyv, CD–k a ritmikus mozgáshoz, a terem méretének 

megfelel audio készülék (CD lejátszó). 

 

 

TÖRTÉNELMI TÁRSASTÁNC 

A tantárgy célja 
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A tanulókat megismertetni a XVI–XIX. századig terjedő időszak – a reneszánsz és barokk 

korszakok, valamint a XIX. század – báli táncainak korabeli anyagával, az adott korszakok 

szokásaival és illemtanával. 

A történelmi társastáncok célja, hogy előmozdítsa a tanulók mozgáskultúrájának, ezen belül 

koordinációs képességének, tér és formaérzékének, fizikai állóképességének fejlődését, továbbá a 

tanulók koncentráló képességének, zenei hallásának, ritmusérzékének, zenei és koreográfiai 

memóriájának, improvizációs készségének fejlesztését. 

Emellett alapozza meg és fejlessze a tanulók stílusismeretét, ízlését, magatartásának és társas 

kapcsolatainak kulturáltságát, társaival való együttműködési képességét. Járuljon hozzá a tanulók 

előadói készségének, művészi kifejező készségének sokirányú fejlődéséhez. 

Tágabb értelemben a tanuló váljon nyitottabbá az egyéb művészeti ágak irányába, fejlődjön 

komplex korszemlélete és legyen képes a tanultakat az iskolai tananyagba sokoldalúan 

visszakapcsolni. 

 

Alapfokú évfolyamok 

 

6. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A tanuló ismereteinek bővítése az adott történelmi társastáncanyag megfelelő korszakba 

való elhelyezése valamint a korabeli szokások és illemszabályok megismertetése által. 

 A tanuló mozgáskultúrájának, ritmusérzékének, zenei és koreográfiai memóriájának 

fejlesztése az adott mozdulat– és lépésanyagon keresztül. 

 A tanult történelmi társastáncok elnevezéseinek, az alkalmazott szakkifejezéseknek, azok 

jelentéseinek megismertetése. 

 A tanuló tér és formaérzékének, társaival való együttműködési képességének fejlesztése a 

koreográfiák által. 

 A tanuló improvizációs készségének, stílusérzékének fejlesztése. 
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Tananyag 

 XVI. századi reneszánsz társastáncok 

 Reneszánsz stíluselemek: testtartás, lábfejek helyzete, kéztartások, lépéstechnika, 

meghajlások 

 Francia reneszánsz körtáncok alaptípusai 

• Branle double, Branle simple, Branle gay, Branle de Bourgogne 

• Lépés és mozdulatanyag: double, simple, petit saut, pied en l’ air, reprise, branle, 

Capriole, révérence 

 A koreográfiák körben vagy láncban előadva. Díszítés improvizáció 

 A szabálytalan branle; – Branle coupé, Branle coupé, Charlotte, Branle coupé Aridan 

 Zenei anyag–memorizálás, koreográfiatanulás 

 Táncos játékok 

 A tréfás, utánzó branle; – Branle morgué, Branle des Chevaux, Branle des Lavandieres, 

Branle des Pois, Branle de la Montarde 

 Zenei anyag–memorizálás, koreográfiatanulás, improvizatív gesztus lehetőségek 

 Páros táncok 

 Lépõ tánc: Pavane 

• Lépésanyag: simple, double elõre és hátra, conversion, fleuret 

 Különbözõ térforma lehetõségek, koreográfiatanulás 

 Ugrós tánc: Gaillarde 

• Lépésanyag: Cinq pas: grue, saut majeur, posture, cadence 

 Egyéb mozdulatelemek: ruade, croisé 

 Cinq pas variációk: „croisé”, „pieds joints” 

 Pas raccourci: révérence passagiere 

 Egyéb variációk: fleuret, onze pas 

 Különbözõ lépéskötés lehetõségek, improvizáció 

 Improvizált csoportos forma: Gaillarde lyonnoise 

 Koreográfia: szóló párra 

 

 

 

Feladatok 

Ismertesse meg a tanulóval 
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 a különböző történelmi társastáncok fajtáit, 

 technikai elemeit, 

 a mozgás kapcsolatát a zenével, 

 a kombinációk és etűdök, koreográfiák megfelelő kivitelezését. 

 

Alakítsa ki a tanulóban 

 a rendszeres munka természetes igényét, 

 a megfelelő munkafegyelmet, 

 az esztétikai érzéket, 

 az önkontroll alkalmazását. 

 

Fejlessze a növendék 

 fizikai állóképességét, 

 tánc iránti szeretetét, 

 ritmusérzékét, 

 technikai tudását, 

 koncentrálóképességét, 

 tér- és formaérzékét, 

 stílusérzékét, 

 előadói készségét. 

 

Ösztönözze a tanulót 

 a társastánccal kapcsolatos események, bemutatók megtekintésére, elemzésére, 

 a viselkedéskultúra alapszabályainak és magatartásformáinak alkalmazására a mindennapi 

életben és a társas érintkezésben, 

 táncművészeti előadások látogatására, 

 a televízió táncos műsorainak figyelemmel kísérésére. 

 

 

 

Tudatosítsa a tanulóban, hogy a tánctanulás fejleszti 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

3047 

 akaratát, 

 ízlését, 

 állóképességét, 

 mozgáskoordinációját, 

 alkalmazkodóképességét, 

 személyiségét. 

 

Követelmények 

 A tanuló ismerje a tanult történelmi társastáncok elnevezéseit, az alkalmazott 

szakkifejezéseket, azok jelentését, tudja a megfelelő történelmi korszakba elhelyezni a 

tanult történelmi társastáncanyagot. 

 A tanuló legyen képes a tanult báli táncok pontos, stílusos bemutatására, a zene és tánc 

összhangjának betartására, a csoportmunkában, a térforma kialakításban való fegyelmezett 

együttműködésre. 

 

A számonkérés formája 

 A tanulók félévi és év végi vizsgán adnak számot tudásukról. A vizsga anyagát a szaktanár 

állítja össze.  

 A bemutatás csoportosan történik. A minősítésre az osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot, 

a bizottság szótöbbséggel dönt. 

 

Az értékelés szempontjai- minimumkövetelmények 

 Az adott évfolyam tananyagának ismerete 

 Az elsajátított táncok korhű, stílusos bemutatása 

 

Magasabb évfolyamba lépés feltétele 

A minimum követelmények teljesítése. 

Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 
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A nemzetközi és hazai társastáncélet legfontosabb korszakait, alkotóit, a színpadi táncművészet 

legfontosabb ágazatait, korszakait bemutató könyvek, oktatási segédanyagok, kiemelkedő 

táncprodukciókat tartalmazó videokazetták, DVD–k, televízió, videó lejátszó, DVD lejátszó. 

 

Szakirodalom 

Divattáncok, NPI. 1969.Társastánc pedagógusok kiskönyvtára. 

Szerdahelyi Tünde: Társastáncok kezdőknek, Népművelési Intézet, 1982. 

The Revised Technique of Latin American Dancing, London, 1981 

Szentpál Mária: Alapfokú társastánc ritmika 

Társastánc pedagógusok kiskönyvtára. 

Versenytánc útmutató, NPI. 1971. Társastánc pedagógusok kiskönyvtára. 

Alex Moore: Társastánc, Zeneműkiadó. 1985. 

Alex Moore: The Revised Techique of Ballroom Dancing. 1977. 

Illemtan I. ,  NPI. 1967. Tpk. 

Dr. Sille István: Illem, etikett, protokoll, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 1993 

 

 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

3049 

KÉPZŐ– ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG 

 

„Az alkotás nem ismer kényszert - a művészet szabad.”  

(Wassily Kandinsky) 

 

AZ ALAPFOKÚ KÉPZŐ– ÉS IPARMŰVÉSZETI OKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS 

FUNKCIÓI 

Az alapfokú mvészetoktatás célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a külvilág tudatos érzékeléséhez, 

tanulmányozásához, valamint a belsõ látás és a képzelet finomításához, tudatosításához. A tanulók 

belsõ világának gazdagítása teszi lehetõvé, hogy egész személyiségük használni és hasznosítani 

tudja az összegyûjtött és egyre tudatosabban szelektált vizuális információkat. Az élményszerû 

tapasztalások és képzetek teremtik meg az önmeghatározások és önkifejezések egyre 

differenciáltabb formáit. 

Az alapfokú mûvészetoktatás követelménye és tantervi programja lehetõséget nyújt az esztétikai 

érzékenység – nyitottság, igényesség, ízlés, erkölcsi fogékonyság – alakítására, a látás 

kimûvelésére és tudatosítására. 

A követelmény és tantervi program bõvíti a képi mûveltséget, a képi emlékezetet és képzeletet. A 

tervezõ, konstruáló, anyagformáló, eszközhasználó, tárgykészítõ és környezetalakító 

tevékenységek gyakorlata finomítja a kézügyességet, technikai érzékenységet, valamint erõs 

érzelmi–motivációs bázist teremt, mely fejleszti a gondolatok, érzések, elképzelések, tapasztalatok 

vizuális eszközökkel való megjelenítésének képességét is. 

A program keretében folyó vizuális nevelés alkalmat ad a képzõ– és iparmûvészeti tevékenységek 

iránt érdeklõdõ tanulók szellemi és gyakorlati képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különbözõ 

mûvészeti szakterületeken való jártasságok megszerzését. A képzés nagymértékben elõsegíti a 

tanulók személyiségfejlõdését és biztosítja a tehetséggondozás lehetõségét. Figyelembe veszi az 

életkori sajátosságokat; a tanulók érdeklõdésére, a kézmûves hagyományokra, valamint a 

klasszikus és kortárs képzõ– és iparmûvészeti, médiamûvészeti értékekre építve gyarapítja 

ismereteiket, s alakítja készségeiket. Az alapfokú és továbbképzõ évfolyamokon fejleszthetik 

vizuális mûveltségüket, és különféle szakirányú területeken szerezhetnek jártasságot. 

A vizuális mûvészeti oktatás megismerteti a tanulókkal az adott mûvészeti ág mûfaji sajátosságait, 

a mûvészi kommunikáció megjelenítési módjait. A képzés célja az is, hogy a múlt értékeit 

megszerettesse és tovább éltesse, segítsen a hagyománytisztelet megteremtésében.  
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A képző– és iparművészeti ág sajátosságai:  

 tevékenységközpontúság,  

 a tanulók a vizuális tananyagtartalmakat, feladatokat gyakorlati, tapasztalati módon, 

különbözõ tevékenységek által, komplex témákba ágyazottan dolgozzák fel, amelyben a 

cselekvésbõl származó tapasztalat adja a tanulás alapját, 

 feladattudatosság – egy témával, témakörrel való hosszabb idejû elmélyült foglalkozás, 

mely elõsegíti a tanulók türelmének, kitartásának fejlõdését, 

 alkotói magatartás – amelyben fontos szerepet kap a nyitottság, az egyéni látásmód, a 

lényegkiemelés, a problémaérzékenység és problémamegoldás képessége, 

 komplexitás – amely átjárhatóságot biztosít a képzõ– és iparmûvészeti, a népmûvészeti és 

médiamûvészeti területek között, illetve az egyéb mûvészeti ágak között, 

 folyamatszerûség az egyes feladatok végig vitelében és a szervesen kapcsolódó, egymásra 

épülõ feladatsorokban, projektekben, 

 kreatív cselekvõképesség, melynek fontos részterülete a kísérletezõ kedv, bátorság, 

lényeglátás, szituativitás, döntésképesség, nézõpontváltás, sorrendmódosítás, 

 interaktivitás és együttmûködési készség, mely feltételezi a személyközi kapcsolatok 

aktivitását, a kooperációt és innovációt, 

 tanulók önkifejezési készségének kialakítása és mélyítése a személyre szabott feladatok, 

egyéni korrektúra megvalósulása révén, 

 szociális érzékenység és empátia, az én– tudatosság, önszabályozás és önállóság 

fejlesztése. 

 

A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA 

Tanszakok és tantárgyak 

Képzõmûvészeti tanszak (elõképzõ 1–2. évfolyam + 1–3. alapfokú évfolyam) 

 

Fõtárgy: 

Vizuális alapozó gyakorlatok (elõképzõ 1–2. évfolyam) 

Grafika és festészet alapjai (1–3. alapfokú évfolyam) 
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Kötelező tantárgy: 

Vizuális alkotó gyakorlat (1–8. évfolyam) 

 

Választható tantárgy: 

Vizuális alapozó gyakorlatok (előképző 1–2. évfolyama) 

Népmûvészet (1–8. évfolyam) 

Mûvészettörténet (3–8. évfolyam) 

 

Tanszakok és fõtárgyaik a 4-8. alapfokú évfolyamáig 

 Fém– és zománcmûves tanszak – Fém– és zománcmûves mûhelygyakorlat 

 Fotó és film tanszak – Fotó és film mûhelygyakorlat 

 Grafika és festészet tanszak – Grafika és festészet mûhelygyakorlat 

 Környezet– és kézmûves kultúra tanszak – Környezet– és kézmûves kultúra 

mûhelygyakorlat 

 Szobrászat és kerámia tanszak – Szobrászat és kerámia mûhelygyakorlat 

 Textil– és bõrmûves tanszak – Textil– és bõrmûves mûhelygyakorlat 

 

Kötelezõ tantárgy: 

Vizuális alkotó gyakorlat (1–8. évfolyam) 

 

Választható tantárgyak: 

Népmûvészet (1–8 évfolyam) 

 

Moduláris rendszer szerint alapmodul a vizuális alkotó gyakorlat, a grafika és festészet alapjai, 

egyedi szakmai modul a műhelygyakorlat. 

A vizuális alapozó gyakorlatok az elõképzõ elsõ két évfolyamának komplex mûvészeti tantárgya. 

Sokszínû alkotó játékra ad lehetõséget. A legkülönfélébb anyagok, eszközök, technikák 

megismerése segíti a gyermekek kreativitásának kibontakozását és a tradicionális kézmûvesség 

értékeinek továbbadását. 
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A vizuális alkotó gyakorlat a képző– és iparművészeti ág, az ősi és kézmûves tárgyformálás, a 

médiamûvészet sokféle tevékenységének megismertetésére szolgál. Feladata a vizuális eszköztár 

bővítése, a mûvészi kifejezési formanyelv kialakítása, gazdagítása, változatos kreatív 

feladatsorokon keresztül. 

A grafika és festészet alapjai tantárgy a képi kifejezés változatos módjainak elsajátítását és 

alkalmazását teremti meg. 

Előkészíti és megalapozza a művészi igényű szakmai munkát. 

A mûhelygyakorlat lehetõvé teszi az õsi, a hagyományos és a kortárs képzõ– és iparművészeti, 

valamint médiamûvészeti szakirányú tevékenységek elsajátítását. A tanuló a helyi lehetőségektõl 

függően a mûhelygyakorlatok közül érdeklõdésének és képességének megfelelően választ. 

 

 

Óraterv 

 

Tantárgy Évfolyamok 

Előképző Alapfok 

1 2 1 2 3 4 5 6 

Főtárgy 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező 

tantárgy 

  2 2 2    

Kötelezően 

választható 

tantárgy 

     2 2 2 

Választható 

tantárgy 

2 2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 

Összes óra 2-4 2-4 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 

A fenti táblázat „Összes óra” rovatában az elsõ számok az ajánlott heti minimális óraszámra, míg 

a második helyen szereplõ számok a szakmai program optimális teljesítéséhez szükséges idõre 

utalnak. Az elõképzõ évfolyamokat nem kötelezõ elvégezni. 

A vizuális alkotó gyakorlat és a mûhelygyakorlatok óraszáma 1–3 vagy 3–1 arányban 

átcsoportosítható. 
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A fõtárgyak képzési ideje: 

2 elõképzõ évfolyam: Vizuális alapozó gyakorlatok 

3 alapfokú évfolyam: Grafika és festészet alapjai 

3 alapfokú évfolyam: Fém– és zománcműves mûhelygyakorlat, Fotó és film műhelygyakorlat, 

Grafika és festészet műhelygyakorlat, Környezet– és kézműves kultúra műhelygyakorlat, 

Szobrászat és kerámia műhelygyakorlat, Textil– és bőrműves műhelygyakorlat 

 

A tanítási órák ideje: 45 perc 

 

 

 

A KÉPZŐ– ÉS IPARMŰVÉSZETI OKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI 

KÖVETELMÉNYEI 

 

Kiemelt kompetenciák a képző– és iparmûvészeti oktatás területén 

A kiemelt kompetencia területek a vizuális mûvészeti alkotótevékenység által a személyiség 

fejlesztését, az önkifejezés kibontakoztatását segítik. 

Olyan tulajdonság–együttest alakítanak ki, amely lehetővé teszi a változó élethelyzetekhez való 

rugalmas alkalmazkodást, a probléma felismerést, a probléma megoldást. 

Bemeneti kompetenciák: iskolai előképzettség nem szükséges. 

 

Szakmai kompetenciák 

 A környezet által közvetített üzenetek befogadása 

 A környezet által közvetített üzenetek értelmezése 

 Tervezési készség 

 Alkotói magatartás 

 Kreativitás 

 Vizuális gondolkodás 

 Vizuális kifejezőkészség 

 Eszközhasználati készség 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

3054 

 

 Anyaghasználati készség 

 Komplex szemlélet 

 Tudatos környezetformálás igénye 

 Biztonságos munkavégzés képessége 

 Az esztétikum iránti igény és befogadóképesség 

 

 Problémaérzékenység 

 Véleményformálási képesség 

 

Személyes kompetenciák: 

 Nyitottság 

 Fejlődőképesség 

 Önállóság 

 Önkifejezés 

 Rugalmasság 

 Érzékenység 

 Kísérletezõ kedv 

 Interaktivitás (személyközi kapcsolatok aktivitása, kooperáció). 

 

Társas kompetenciák: 

 Motiválhatóság 

 Empatikus készség 

 Együttmûködési készség 

 Kezdeményezõkészség 

 Segítõkészség 

 

Módszerkompetenciák: 

 Figyelemösszpontosítás 

 Gyakorlatias feladatértelmezés 

 Ismeretek helyénvaló alkalmazása 

 Következtetési képesség 

 Kreativitás, ötletgazdagság 

 Módszeres munkavégzés 
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 Nyitott hozzáállás 

 Probléma felismerés, –megoldás 

 Tervezési készség 

 Új ötletek, megoldások kipróbálása 

 A munkakörnyezet tisztántartása 

 

A MÛVÉSZETI ALAPVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 

A mûvészeti alapvizsgára bocsátás feltételei 

Mûvészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú mûvészetoktatási intézmény utolsó 

alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 

A mûvészeti alapvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja 

A művészeti alapvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi vizsga tantárgy 

tekintetében – az alapfokú mûvészetoktatás követelményei és tantervi programja 

figyelembevételével kell meghatározni. 

A művészeti alapvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát szervező intézmény állítja 

össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a tanuló felkészültsége és gyakorlati 

tudása. 

Az alapvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá. Amennyiben az nem, felel meg a 

követelményeknek, átdolgoztathatja. 

 

A mûvészeti alapvizsga vizsgatantárgyak 

 Műhelygyakorlat 

 Vizuális alkotó gyakorlat 

 

A fentieken felül szabadon választható vizsgatantárgy: 

 Művészettörténet 

 Népmûvészet 

A szabadon választható vizsgatantárgyak esetén a mûvészeti alapvizsga írásbeli és szóbeli 

vizsgarészekbõl áll. A szabadon választható tantárgyak közül vizsgatantárgynak csak az a tantárgy 

választható, amelyet az intézmény pedagógiai programja szerint biztosít, valamint amely esetében 

a tanuló a tantárgy tanításának utolsó évfolyamán az előírt tantárgyi követelményeknek eleget tett. 
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A mûvészeti alapvizsga egyes részei alóli felmentés 

Mentesülhet (részlegesen vagy teljes mértékben) az adott tantárgyból a mûvészeti alapvizsga 

letétele alól az a tanuló, aki az országos mûvészeti tanulmányi versenyen – egyéni versenyzõként 

– helyezést ért el vagy a versenyfelhívásban meghatározott teljesítményi szintet teljesítette. 

Ha a tanuló már rendelkezik a képző– és iparművészeti ág valamelyik tanszakán megszerzett 

alapvizsga, akkor felmentés adható a vizuális alkotógyakorlat főtárgyból. A műhelygyakorlat 

vizsgarész alól felmentés nem adható. 

 

 

 

A mûvészeti alapvizsga minõsítése 

A tanuló teljesítményét a mûvészeti alapvizsgán vizsga tantárgyanként külön–külön osztályzattal 

kell minõsíteni. 

A mûvészeti alapvizsga eredményét a vizsga tantárgyakból kapott osztályzatok számtani közepe 

adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végzõdik, a vizsga tantárgy végsõ eredményének 

a meghatározásában a mûhelygyakorlat tantárgyból kapott osztályzat a döntõ. 

Eredményes mûvészeti alapvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi elõírt vizsga tantárgy 

vizsgakövetelményeit teljesítette. 

Sikertelen a mûvészeti alapvizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészbõl, illetve vizsga tantárgyból 

elégtelen érdemjegyet kapott. Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészbõl, 

illetve vizsga tantárgyból kell javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem 

teljesítette. 

 

 

KÉPZÕMÛVÉSZETI TANSZAK 

 

TANTÁRGYAK 

VIZUÁLIS ALAPOZÓ GYAKORLATOK 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

3057 

A vizuális alapozó gyakorlatok célja az érzékelés, a befogadó készségek fejlesztése. A mûvészettel 

való játékos ismerkedésen keresztül a pozitív lelki tulajdonságok gyarapítása, az esztétikai 

érzékenység, a nyitottság kialakítása. A kifejezéshez, alkotáshoz szükséges képességek 

fejlesztése. 

Az alapozó gyakorlatok feladata az alkotói képességek fejlõdéséhez való hozzájárulás komplex, 

játékos, élményszerû mûvészeti tevékenységek által. 

 

Elõképzõ évfolyamok 

 

1–2. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A közvetlen érzéki tapasztalás (hallás, látás, tapintás) útján megszerzett élmények képi, 

plasztikai feldolgozási képességének fejlesztése. 

 A természeti és tárgyi környezet szépségeinek felfedeztetése. 

 A hagyományok élményszerû megismertetése. 

 Egyszerû kézmûves tevékenységek iránti nyitottság kialakítása: 

 Az arányok, színek, formák, felületek, tömegek és a tér felfedeztetése játékos 

tevékenységeken keresztül. 

 Az önkifejezés változatos formáinak megismertetése. 

 Az egyéni és csoportos alkotómunka alapelemeinek elsajátíttatása. 

 Örömteli munkával a személyes megnyilvánulásnak teret adó alkotótevékenység 

motiválása. Kreatív munkára és gondolkodásra nevelés. 

 

Tananyag 

 Feladatcsoportok 

 Érzékszervi tapasztalások 

• Színek, formák, hangok megfigyelése, hasonlóságaik észrevétele 

• Hangokkal, mozgással, látvánnyal való analogikus játékok 

• Dramatizálással, mozgással, hanggal érzelmek, élmények kifejezése 

• A ritmus és a megélt mozgás vizuális megjelenítése 

 Vonal, forma 

• A vonal és a folt megjelenési formái a valóságban és a képzõmûvészetben 

• A forma gazdasága 
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• Pont–, vonal–, folt– és formaképzõ játékok 

 Felületek 

• A környezet felületeinek megismerése élményszerû tapasztalatok biztosításával 

• Felületképzési játékok síkban és plasztikában változatos anyagokkal 

 Méretek és arányok 

 A méretek és arányok érzékletes megtapasztalása (kisebb, nagyobb; hosszabb, rövidebb, 

sovány, kövér) 

• Játékos arányváltó feladatok 

 A színek világa 

• A színek hangulati hatásának átélése, alkalmazása 

• Színkeverési játékok 

 Téri élmények 

• A sík és a tér megtapasztalása 

• Térjátékok (kinn, benn fent, lent). Zárt és nyitott terek 

• Téri élmények rajzi, plasztikai megjelenítése 

 Idő élmények 

• Az idõ múlásának és a változás megtapasztalása 

• Eseménysort kifejezõ képsorozat, leporelló készítése 

• Egyszerû animációs játékok 

 Mese és valóság 

• A mesebeli világok, lények, történések síkban és plasztikában 

• Környezetünk formái, szereplõi sík és plasztikus formában 

 

 

 Tárgykészítés 

• Játékok, használati és ajándéktárgyak létrehozása (mézeskalács, textilfonatok, 

papírhajtogatások, papírdombormû, agyag– vagy gipszfigurák) 

• Hagyománytárgyak készítése. 

 

Számonkérés javasolt formája 

 A tanulók bemutató óra keretében, illetve témazáró kiállítással adnak számot tudásukról. 

 A minősítésre, az osztályzásra a szaktanár jogosult. Az év végi osztályzatnak döntően az 

év közbeni munkán kell alapulnia.  
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Az értékelés szempontjai – minimumkövetelmények 

 az adott évfolyam tananyagának ismerete, 

 a művészetek iránti érzékenység, kreativitás. 

 

Magasabb évfolyamba lépés feltétele 

A minimum követelmények teljesítése. 

Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 

 

 

VIZUÁLIS ALKOTÓ GYAKORLAT 

A vizuális alkotó gyakorlat célja a tanuló egyéni, kreatív személyiségjegyeinek elõhívása, az 

ismeretek, élmények feldolgozásának segítése, a pozitív lelki tulajdonságok megerõsítése a képi 

emlékezet és képzelet gazdagításával, a vizuális gondolkodás és kifejezõkészség fejlesztésével, 

valamint az esztétikai érzékenység és befogadó készség kialakításával. 

A tantárgy feladata a tanulók életkori sajátosságainak megfelelõ, erõs belsõ motivációra épülõ, 

változatos alkotó folyamatok biztosítása, melyek lehetõvé teszik a csoportos és egyéni kreatív 

tevékenységformák megismerését, feltárják az értékmegõrzés, értékteremtés lehetõségeit, 

kialakítják a formák, színek használatában való jártasságot. Az egyes témák, témacsoportok 

változatos feldolgozása, a különféle képzõmûvészeti technikák gyakorlásához szükséges eszközök 

és anyagok használatának megismertetése, a népmûvészeti és mûvészettörténeti ismeretek aktív 

beépítése az alkotó tevékenységbe. A baleset–, munka– környezet és tûzvédelmi szabályok 

betartatása. 

 

Alapfokú évfolyamok 

 

1. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 Az alapvetõ képzõmûvészeti technikák segítségével a látvány és jelenségek 

befogadására, értelmezésére való ösztönözés, gondolatainak, terveinek képi 

vagy plasztikai megoldásán keresztül. 
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 A mûvészeti tevékenységekhez szükséges eszközhasználat, anyagalakítás 

megismertetése kép és tárgykészítés vagy egyéb alkotófolyamat végigvitelével. 

 A tanuló figyelmes, kitartó munkavégzésének fejlesztése. 

 

Tananyag 

 Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek 

 A síkbeli és plasztikus munkákhoz szükséges anyagok és eszközök 

 Különféle képzõ– és iparmûvészeti, népmûvészeti, médiamûvészeti technikák 

 Kézmûves és népmûvészeti technikák 

 Mesék jellegzetes történetvezetése 

 

 Témavariációk és különbözõ méretû alkotások készítésének sajátosságai 

 Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 

 

Feladatcsoportok 

 Mesék, kalandos történetek 

 Egyéni fantáziára épülő illusztratív mesefeldolgozások 

 Elbeszélés vonalakkal, különbözõ vonalminõségek keresése 

 Vonalrajzos kompozíciók különféle alapformákban, hangsúlyos kontúrok 

alkalmazásával (ceruza, filctoll, zsírkréta és vízfesték) 

 Színes világok megelevenítése 

 Kitalált történetek feldolgozása színes kompozícióban 

 A színek hatása, érzelmi ereje 

 Színkontrasztok, színharmóniák (színes ceruza, pasztell, tempera, kevert 

technikák) 

 Plasztikus figurák 

 A szereplõk megjelenítése – mesehõsök, állatfigurák (mintázás agyagból, 

gipszfaragás, papírmasé) 

 Figurateremtés, jellegzetes arányok, karakterjegyek – bábfigurák készítése 

 Megszemélyesítés 

 Síkfigurák kialakítása (papírtépés, ragasztás, kivágás, festés) 

 Álarcok, maszkok, készítése (papír, gipsz, agyag, papírmasé) 

 Mesék birodalma 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

3061 

 A kiválasztott mesehõsök környezetének feldolgozása különféle technikákkal 

(ceruzák, tollak, tusrajz) 

 A természeti és ember alkotta környezet modellezése, újrateremtése a fénymásolt 

elemek, motívumok segítségével 

 Hangulati elemek megjelenítése (vidám, mozgalmas, kopár, félelmetes) 

 Varázslatos tárgyak, különös eszközök 

 Edények, eszközök kialakítása (agyagból, karcolt díszítéssel) 

 Az adott történethez kapcsolódó valós tárgyak, varázseszközök készítése 

 

 A gyapjú–, a textilanyagok tulajdonságai, felhasználási lehetõségei 

 Különféle hagyományos kézmûves technikák, díszítési módok alkalmazása 

 Természetes anyagok, ágak, termések alakítása, felhasználásuk más anyagokkal 

együtt 

 Figura és mozgás 

 A történet szereplõinek megjelenítése ecsetvázlattal, színfoltokkal (álló–, guggoló, 

több–kevesebb figura, árnyképek) 

 Mozgás, mozdulat, mozdulatsor megjelenítése egyszerû animációs eszközökkel 

 Emberi figurák és állatfigurák mintázása – különféle mozdulatok megjelenítése 

 Minta, jel, jelkép 

 A mintaképzés síkbeli és plasztikus módjai 

 Megõrzött nyomok az agyaglapon (üzenetek, lenyomatok készítése különbözõ 

eszközökkel) 

 A törzsi mûvészet mintakincse, motívumgyûjtés (sgrafitto jellegû viaszos technika, 

festés, karcolás agyagba) 

 Papírkivágások – szimmetria, pozitív–negatív formák, ritmusok, sorminták 

 Fonások papírcsíkokkal, színes fonalakkal, zsinórokkal 

 Szám–, állati és növényi szimbólumok a mesék világában 

 Pecsétek, szerencsét hozó tárgyak, amulettek készítése (agyag, gipsz, talált, 

gyûjtött tárgyak) 

 Időkerék – évszakváltások 

 Az évszakokhoz fûzõdõ népi hagyományok képi, plasztikai feldolgozása 

 Mézeskalácsformák rajzolása, tervezése 

 A népi kézmûvesség néhány jellegzetes eleme, technikája 

 Értékelés és kiállítás–rendezés 
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Követelmény 

A tanuló ismerje: 

 a témához kapcsolódó formákat, színeket, motívumokat, 

 az alapvető ábrázolási technikákat, 

 az egyszerû kézmûves technikai fogásokat, plasztikus megoldásokat. 

Legyen képes: 

 motívumgyűjtésre, feldolgozásra, 

 vázlatok készítésére, 

 vizuális eszköztárának, folyamatos bővítésére és sokszínû alkalmazására, 

 ügyelni a képek kidolgozottságára, technikai következetességére. 

 

 

Számonkérés javasolt formája 

 A tanulók bemutató óra keretében, illetve témazáró kiállítással adnak számot tudásukról. 

 A minősítésre, az osztályzásra a szaktanár jogosult. Az év végi osztályzatnak döntően az 

év közbeni munkán kell alapulnia.  

 

Az értékelés szempontjai – minimumkövetelmények 

 az adott évfolyam tananyagának ismerete, 

 a művészetek iránti érzékenység, kreativitás. 

 

Magasabb évfolyamba lépés feltétele 

A minimum követelmények teljesítése. 

Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 

 

2. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
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 A vizuális mûvészetek mûfaji sajátosságainak, anyagainak és eszközeinek 

megismertetése a kézmûves tárgyformálás egyes elemeinek, technikai 

fázisainak kipróbálásán keresztül. 

 Az alkotási folyamat során a képzelet, a tapasztalat és az emlékezet 

élményanyagának mozgósítása, az önkifejezés lehetõségeinek felfedeztetése. 

 A környezet által közvetített üzenetek befogadtatása, értelmezése. 

 A tanuló egyéni, kreatív személyiségjegyeinek elõhívása, az ismeretek, 

élmények feldolgozásának segítése. 

 A tanuló érdeklõdésének felkeltése, fenntartása, kitartó munkavégzés 

képességének fejlesztése. 

Tananyag 

Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek 

Ábrázolás és tárgyalkotás az életkori sajátosságoknak megfelelõ, változatos alkotó folyamatokba 

illesztve 

A síkbeli és plasztikus munkákhoz szükséges anyagok, eszközök csoportos és egyéni kreatív 

használata 

 

Az értékmegõrzés, értékteremtés lehetõségei 

A formák, színek használatában való jártasság 

Kézműves és képzőművészeti technikák 

Az egyes témák, témacsoportok többirányú feldolgozása 

A különböző méretű alkotások készítésének sajátosságai 

Népművészeti hagyományok, művészettörténeti érdekességek 

Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 

 

 

Feladatcsoportok 

 Elbeszélés vonalakkal 

 Hétköznapi történetek fõ motívumainak megjelenítése 

 Feldolgozása különféle vonalrajzos kompozíciókban 
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 Hangsúlyos kontúrok alkalmazása (ceruzák, tollak, tusrajz) 

 Leporelló készítése az egyes jelenetek összeállításával 

 A színek érzelmi ereje 

– Saját élmények feldolgozása színes kompozíciókban 

– Színkontrasztok, színharmóniák alkalmazása (színes ceruza, pasztell, tempera, kevert technikák) 

 Plasztikus figurák – formai felfedezések 

– Kedvenc állatok – állatfigurák és figurális dombormû mintázása 

– Sosemvolt lények életre keltése (mintázás agyagból, gipszfaragás, papírmasé) 

– Agyagplasztikák, figurák készítése, díszítésük földfestékkel 

 Szabadon formálható anyag 

– Ünnepek régen és ma 

– Személyes tárgyak, ünnepi ajándékok készítése különféle anyagokból 

– Az ünnep díszletei 

 Tér és idõ feldolgozása 

– Adott történet, valamilyen folyamat megjelenítése képsorozattal vagy egyszerû fázisrajzokkal 

(tempera, tollrajz) 

– Eseménynaptár – képsorozatok készítése monokróm és színes technikákkal 

– Az otthoni környezet modellezése agyagból. A tér átalakítása 

– A mi városunk – nagyméretû, színes kompozíciók, csoportmunkában (plasztikus megjelenítés 

papír, papírmasé és más anyagokkal) 

 Minta, jel, jelkép 

– A mintaképzés síkbeli és plasztikus módjai 

– A magyar népmûvészet mintakincse – motívumgyûjtés 

– Fonások hánccsal, színes fonalakkal, zsinórokkal 

– Növények stilizált megjelenítése (sgrafitto jellegû viaszos technika, festés, karcolás agyagba) 

– Geometriai szimbólumok (négyzet, kör, felfelé – lefelé mutató háromszög, csillag, egymásba 

kapcsolódó körök) 

– Pecsét faragása, idolok, amulettek készítése (agyag, gipsz) 

 A tárgykészítés folyamata 
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– Ismerkedés a gyapjú–, a textilanyagok tulajdonságaival, felhasználási lehetõségeivel 

– Ünnepi jelkép megjelenítése nemezen (tarsolyfedõlap) 

– Különféle hagyományos kézmûves technikák, díszítési módok alkalmazása 

– Természetes anyagok, ágak, termések alakítása, felhasználásuk más anyagokkal együtt 

– Ragasztóanyagok, ragasztási technikák megismerése 

– Ékszerkészítés gyönggyel és más természetes anyagokkal 

 Évszakváltás 

– Az ünnepekhez fûzõdõ népi hagyományok képi, plasztikai feldolgozása 

– Mézeskalácsformák rajzolása, tervezése 

– A népi kézmûvesség néhány jellegzetes eleme, technikája 

– Változások az ünnepi szokások körében – páros képek készítése 

 Megszemélyesítés 

– Én és a külvilág – Önarckép, jellegzetes arányok, karakterjegyek 

– Az önismeret útjai – az emberi arc arányai, a karakter, a mimika megjelenítése 

– Meglévõ portréfotók felhasználása, nagyítása (ismétlõdések, átírások, fénymásolatok 

segítségével) 

– Alakoskodások – szimbolikus tartalmak megjelenítése az arcábrázoláson keresztül 

– Maszkok, készítése (papír, gipsz, agyag, papírmasé) 

 Értékelés és kiállítás–rendezés 

 

 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 

 a témához kapcsolódó formákat, színeket, motívumokat, 

 az alapvetõ ábrázolási technikákat, 

 az egyszerû kézmûves technikai fogásokat, plasztikus megoldásokat. 

Legyen képes: 

 motívumgyűjtésre, feldolgozásra, 
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 vázlatok készítésére, 

 vizuális eszköztárának, folyamatos bõvítésére és sokszínű alkalmazására, 

 ügyelni a képek kidolgozottságára, technikai következetességére. 

 

 

 

Számonkérés javasolt formája 

 A tanulók bemutató óra keretében, illetve témazáró kiállítással adnak számot tudásukról. 

 A minősítésre, az osztályzásra a szaktanár jogosult. Az év végi osztályzatnak döntően az 

év közbeni munkán kell alapulnia.  

 

Az értékelés szempontjai – minimumkövetelmények 

 az adott évfolyam tananyagának ismerete, 

 a művészetek iránti érzékenység, kreativitás. 

 

Magasabb évfolyamba lépés feltétele 

A minimum követelmények teljesítése. 

Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 

 

3. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 Az ismeretek, élmények befogadásának, feldolgozásának segítése, a tanulók 

életkori sajátosságainak megfelelõ, változatos alkotó folyamatokba való 

bevonásával. 

 A csoportos és egyéni alkotótevékenységek formáinak megismertetésével a 

tanuló kreatív személyiségjegyeinek, pozitív lelki tulajdonságainak előhívása, 

megerősítése. 

 A képi emlékezet és képzelet gazdagítása, az esztétikai érzékenység, nyitottság 

kialakítása. 
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 A népmûvészeti és mûvészettörténeti ismeretek alkotó tevékenységhez 

kapcsolódó aktív beépítése. 

 A vizuális kifejezéshez, alkotáshoz szükséges készségek fejlesztése. 

 

Tananyag 

 Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek 

 Ábrázolási és tárgyalkotási ismeretek 

 A síkbeli és plasztikus munkákhoz szükséges anyagok és eszközök 

 Különféle képzõ– és iparmûvészeti, népmûvészeti, médiamûvészeti technikák 

 Népmûvészeti ismeretek, mûvészettörténeti érdekességek 

 Kézmûves és népmûvészeti technikák 

 Témavariációk és különbözõ méretû alkotások készítésének sajátosságai 

 Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 

 

Feladatcsoportok 

 Elbeszélés vonalakkal 

– Legendás történetek megjelenítése, feldolgozása különféle vonalrajzos kompozíciókban 

– Hangsúlyos kontúrok alkalmazása (ceruzák, tollak, tusrajz) 

– Leporelló készítése az egyes jelenetek összeállításával 

 A színek érzelmi ereje 

– Természeti erõk megelevenítése színekkel, az adott jelenségek saját élményekre épülõ (vagy 

színházra, táncra, mesékre támaszkodó) feldolgozása színes kompozícióban 

– Színkontrasztok, színharmóniák alkalmazása 

– A színek és alkalmazott technikák megjelenítõ és hangulatközvetítõ képessége (színes ceruza, 

pasztell, tempera, kevert technikák) 

 Plasztikus figurák – formai felfedezések 

– Figurateremtés, jellegzetes arányok, karakterjegyek felfedezése 

– Táltosok, paripák, félelmetes szörnyállatok – képzelet és elõtanulmányok alapján (figurális 

dombormû mintázása agyagból, gipszfaragás, papírmasé) 

– Növények, termések formája, szerkezete, színei (színes ceruza, kréta, akvarell) 

 Szabadon formálható anyag 
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– Agyagedény formálása felrakással 

– Agyagplasztikák, állatfigurák készítése, díszítésük földfestékkel, bekarcolt mintákkal 

– Állatok ábrázolása emlékképek vagy közvetlen látvány alapján – tömeg, arányok, mozgás 

érzékeltetése 

 Tér és idő feldolgozása 

– Természeti erők, különleges és félelmetes természeti jelenségek felidézése, megjelenítése 

képsorozattal (tempera, tollrajz) 

– Különbözõ kompozíciók készítése spirál– és hullámmotívum felhasználásával 

– A természet körforgása (olajpasztell, tempera, fotó, montázs, kollázs) 

 Minta, jel, jelkép 

– Életfa motívum, varázslatos növények megjelenítése népmesék, legendák alapján, (sgrafitto 

jellegû viaszos technika, festés, karcolás agyagba, gipszbe) 

– Papírkivágások – szimmetria, pozitív–negatív formák, ritmusok, sorminták 

– A varrás, hímzés alapfogásai, formaalkotó és dekoratív szerepük 

– Egyéni fantáziára épülõ illusztratív feldolgozások 

– Az elvonatkoztatás útja és célja – anyaggyûjtés 

– A tûz, víz, föld, levegõ – szimbólumok a különbözõ kultúrákban 

– Sárga, narancs, piros, barna, lila, zöld, fehér, arany. Színszimbólumok használata (papírragasztás 

kivágott színes motívumok kompozícióba rendezésével) 

 A tárgykészítés folyamata 

– Az adott témakörhöz, történethez kapcsolódó valós tárgyak, varázseszközök készítése 

– Különféle hagyományos kézmûves technikák, díszítési módok alkalmazása 

– Állat alakú és antropomorf edény készítése agyagból 

– A textilanyagok, a gyapjú alkalmazási lehetõségei 

– Nemezfigura készítése 

– Tárgykészítés népi hagyományok alapján, a keleti és a mai kultúra esztétikája szerint 

– Természetes anyagok, ágak, termések alakítása, felhasználásuk más anyagokkal együtt 

– Ragasztóanyagok, ragasztási technikák használata 
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– Ékszerkészítés gyöngyfûzéssel 

 Évszakváltás 

– Az évszakokhoz fûzõdõ népi hagyományok képi, plasztikai feldolgozása 

– Mézeskalácsformák rajzolása, tervezése 

– A népi kézmûvesség néhány jellegzetes eleme, technikája 

– Megszemélyesítés 

– Mozgatható bábfigurák készítése. Karakterábrázolás és a mozgatás lehetõségei 

– Zsineggel mozgatható figurák, pálcára vagy lécre szerelt bábok (papírkivágás, mozgatható 

elemek összeállítása, festés) 

– Álarcok, maszkok, készítése (papír, gipsz, agyag, papírmasé) 

Értékelés és kiállítás–rendezés 

 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 

 a témához kapcsolódó formákat, színeket, motívumokat, 

 az alapvetõ ábrázolási technikákat, 

 a kézmûvesség, a hagyományos népi kultúra egyes szokásait, tárgyait és technikáit, 

 az egyszerû kézmûves technikai fogásokat, plasztikus megoldásokat, 

 a vizuális mûvészetek formáit, sajátosságait, anyagait és eszközeit. 

 

Legyen képes: 

 motívumgyûjtésre, feldolgozásra, 

 a látvány és jelenségek értelmezésére, 

 vázlatok készítésére, átírásra, 

 vizuális eszköztárának, folyamatos bõvítésére és sokszínû alkalmazására, 

 ügyelni a képek kidolgozottságára, technikai következetességére. 

 

Számonkérés javasolt formája 

 A tanulók bemutató óra keretében, illetve témazáró kiállítással adnak számot tudásukról. 
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 A minősítésre, az osztályzásra a szaktanár jogosult. Az év végi osztályzatnak döntően az 

év közbeni munkán kell alapulnia.  

 

Az értékelés szempontjai – minimumkövetelmények 

 az adott évfolyam tananyagának ismerete, 

 a művészetek iránti érzékenység, kreativitás. 

 

 

Magasabb évfolyamba lépés feltétele 

A minimum követelmények teljesítése. 

Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 

 

 

4. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A látás és a látványértelmezõ képesség tudatosítása, fejlesztése. 

 A kézmûves tárgyalkotás, a képzõ– és iparmûvészeti, médiamûvészeti 

tevékenységek megalapozása. 

 A látvány utáni ábrázolás alapvetõ törvényszerûségeinek felismertetése, a 

vizuális nyelvrendszer alapjainak elsajátíttatása. 

 A kifejezéshez, alkotáshoz szükséges képességek továbbfejlesztése, a képi 

mûveltség bõvítése. 

 A tanuló kitartó, feladattudatos munkavégzésének segítése. 

 

Tananyag 

 Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek 

 A látvány megfigyelése, értelmezése, rögzítése 

 Síkbeli és plasztikus munkákhoz szükséges anyagok és eszközök 

 Különféle képzõ– és iparmûvészeti, népmûvészeti, médiamûvészeti technikák 

 Az egyes mûfajokra jellemzõ elõadásmódok 
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 A középkor mûvészettörténeti érdekességei 

 Az egyes népmûvészeti tájegységekre jellemzõ stílusjegyek, technikák 

 A formák, színek tudatos használata és a térábrázolás kérdései 

 A tárgyalkotás, a tárgykészítéshez kapcsolódó anyagok, egyes eljárások, technikák 

 Hagyományos és új médiumok 

 Tanulmányok, szabadkézi vázlatok, makettek 

 Témavariációk és különbözõ méretû alkotások készítésének sajátosságai 

 Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 

 

Feladatcsoportok 

 Történetszövés – történetábrázolás 

– Képzeletbeli utazás (egy középkori városban – illusztrációk különféle rajzeszközökkel, vagy 

képregényszerûen elmesélve) 

– A kor hétköznapjainak megjelenítése a megismert ábrázolási formák, stílusjegyek felidézésével. 

A tervek nagyítása, megfestése (képi, fotó, videó – vagy számítógépes feldolgozások) 

 Környezetábrázolás – hangulatteremtés 

– A környezet épített elemeinek rajza (homlokzatok) 

– kollázs különbözõ felületû, struktúrájú, textúrájú anyagokkal, tussal, páccal – makett készítése 

vegyes technikával 

– Makettkészítés (házak, lakótornyok, várak) különféle anyagok felhasználásával 

 Színharmóniák 

– A monokróm színhasználattól a komplementer színpárokig 

– Egy fõszínre hangolás, fõszín és elsõdleges keverékszínei 

– Tiszta színekbõl és szürkékbõl építkezõ képek 

 Rész és egész 

– Papírmozaik készítése (ókori vagy bizánci minták alapján) 

– Üvegablakok 

– Rózsaablak – színes kép készítése 

– Királyfejek, egészalakos figurák rajza viaszolt, festett alapról visszakaparásos technikával 

 Képeskönyv 
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– A mai életünk kódexe 

– Cél és célszerûség, a könyvkötés alapfogásai 

– A papír tulajdonságai 

– Betûkép, iniciálé készítése, szövegírás (temperafestés, kézírás vágott hegyû tollal) 

 Mintakincs 

– Az adott korra jellemzõ minták, díszítések gyûjtése, vázlatfüzetbe rajzolása 

– A gyûjtött minták egy–egy részletének nagyítása, új kontextusba helyezése (vízfestés, ecsetrajz, 

különbözõ léptékben – páros munka) 

– Ornamentika szerkesztése, rajzolása természeti motívumok, növények, felhasználásával 

(akvarell ceruza, vízfestékek, sablonok) 

 Plasztika 

– Oszlopszobrok. Szoborfaragás (egyszerûen formált emberfigurák gipszbõl, ytong téglából, 

purhabból) 

– Vízköpõk. Fantasztikus figurák, állatalakok (gótikus templomokról; mintázás agyagból) 

– Figurateremtés valódi állatok és képzeletbeli szörnyek megformálásával 

 Öltözéktervezés 

– Sisak készítése. A viselhetõség és a méretek figyelembe vétele 

– A szín– és az anyagválasztás szerepe (papír, textilanyagok felhasználása, karcolás, hajtás, 

ragasztás, festés, varrás) 

 Arcképtár 

– Önarckép különbözõ elképzelt szerepben, jelmezben és korban való ábrázolása 

– Önarckép gyûjtemény mai környezetben (ceruza, krétarajzok, tempera) 

 Értékelés és kiállítás–rendezés 

 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 

 a választott kor mûvészetét, kézmûves kultúráját, tárgyait, 

 a vizuális kifejezés formáit, eszközeit, elemeit és nyelvezetét, 

 a tervezéstõl a tárgyalkotásig tartó kreatív folyamat részeit, 
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 a legfontosabb baleset és munkavédelmi tudnivalókat. 

 

Legyen képes: 

 a látvány és jelenségek értelmezésére, rögzítésére, 

 egy gondolat, téma kibontására, sík és plasztikus variációinak létrehozására, 

 motívumgyûjtésre, feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra, 

 a perspektivikus ábrázolás alapszabályai szerint tárgycsoportok, figurák 

ábrázolására, 

 színtani alapismereteinek felhasználásával önálló képek készítésére, 

 kompozíciós ismereteinek alkalmazására, 

 változatos – forma – faktúra és felületminõségek létrehozására, 

 különbözõ anyagokkal és eszközökkel, változatos konstrukciók–tárgyak 

létrehozására, 

 egyéni eszközhasználatra, 

 a mûalkotások értõ befogadására, 

 vizuális eszköztárának, folyamatos bõvítésére és alkalmazására, 

 a legfontosabb baleset– és munkavédelmi szabályok betartására. 

 

Számonkérés javasolt formája 

 A tanulók bemutató óra keretében, illetve témazáró kiállítással adnak számot tudásukról. 

 A minősítésre, az osztályzásra a szaktanár jogosult. Az év végi osztályzatnak döntően az 

év közbeni munkán kell alapulnia.  

 

Az értékelés szempontjai – minimumkövetelmények 

 az adott évfolyam tananyagának ismerete, 

 a művészetek iránti érzékenység, kreativitás. 

 

Magasabb évfolyamba lépés feltétele 

A minimum követelmények teljesítése. 

Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 
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5. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 Az emberi és a természeti környezet esztétikumának felismertetése, a 

mûvészetek, alkotási tevékenységek iránti érdeklõdés megerõsítése. 

 A látás és a látványértelmezõ képesség pontosítása, fejlesztése. 

 A kézmûves tárgyalkotás, a képzõ– és iparmûvészeti, médiamûvészeti 

tevékenységek körének bõvítése. 

 A látvány utáni ábrázolás törvényszerûségeinek felismertetése, a vizuális 

nyelvrendszer alkalmazásának fejlesztése a különbözõ feladatok során. 

 A manuális tudás és az alkotóképesség továbbfejlesztése, a stílusérzék 

megalapozása. 

 

Tananyag 

 Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek 

 A látvány megfigyelése, perspektivikus ábrázolása 

 Rajzeszközök, plasztikus és modellezõ anyagok és eszközök 

 Különféle képzõ– és iparmûvészeti, népmûvészeti, médiamûvészeti technikák 

 Az egyes mûfajokra jellemzõ elõadásmódok 

 Az ókori antik világ és a reneszánsz mûvészettörténet érdekességei 

 Az egyes népmûvészeti tájegységekre jellemzõ stílusjegyek, technikák 

 A formai, színtani alapismeretek 

 A tárgyalkotás, a tárgykészítéshez kapcsolódó anyagok, egyes eljárások, technikák 

 Hagyományos és új médiumok 

 Az elõképek megismerése, feldolgozása – tanulmányrajzok, vázlatok, makettek, modellek 

 Témavariációk és különbözõ méretû alkotások készítésének sajátosságai 

 Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 

 

Feladatcsoportok 

 Történetábrázolás 

– Életképek (reneszánsz palotában; illusztrációk különféle színes eszközökkel vagy 

képregényszerûen elmesélve) 
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– A kor ünnepeinek megjelenítése a megismert ábrázolási formák, stílusjegyek felidézésével (képi, 

fotó, videó vagy számítógépes feldolgozások) 

 Tornyok, várak, paloták 

– Épületábrázolás tusrajzzal 

– Struktúra – textúra, formaszerkezet és felületi megjelenés (kollázs különbözõ felületû, 

struktúrájú, textúrájú anyagokkal, tussal, páccal) 

– Makettkészítés különféle anyagok felhasználásával csoportmunkában 

Színharmóniák 

– Tájképek különbözõ fényviszonyok között – csak színfoltokkal festve – hajnalban, délben, 

szürkületben, éjszaka (gyûjtés elektronikus formában is, kísérletek a számítógépes grafikai 

programok használatával) 

– Telt és tört színek, komplementer színek és különbözõ árnyalataik (festés akvarellel, krétával, 

kevert eljárással) 

 Környezetábrázolás – kép és valóság 

– A tárgyak és a természeti környezet megfigyelése 

– Az ablakon át látható világ (ábrázolás pitt–krétával, festéssel) 

– A vonalperspektíva, levegõ és színperspektíva felfedezése 

– Elõtér – középtér – háttér (tusrajzok, szénrajzok) 

– Öltözéktervezés 

– A szín– és az anyagválasztás szerepe 

– Fejfedõk (bohócsipka) készítése a viselhetõség és a méretek figyelembe vétele (papír és 

textilanyagok felhasználása, karcolás, hajtás, ragasztás, festés, varrás) 

 Képeskönyv 

– A természet törvényeinek, jelenségeinek megfigyelése, összegyûjtése, lejegyzése 

– Növények, állatok minél pontosabb megfigyelés alapján készült illusztrációi 

– Magyarázó rajz, részletek és leírások a tervlapon (aprólékos ceruza és tusrajzok, temperafestés, 

kézírás vágott hegyû tollal) 

 Mintakincs 

– A korra jellemzõ textilminták, díszítések gyûjtése, vázlatfüzetbe rajzolása 
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– Gyûjtött minták egy–egy részletének nagyítása, új kontextusba helyezése (vízfestés, ecsetrajz, 

különbözõ léptékben – páros munka) 

– Ornamentika szerkesztése, rajzolása természeti motívumok, növények felhasználásával (akvarell 

ceruza, vízfestékek, sablonok,) 

– Egyszerû díszítõelemek szimmetrikus, pozitív–negatív formákká, ritmussá rendezése 

– Természetes formák redukálása, egyszerûsítése, stilizálása, szín– és forma–variációk létrehozása 

(papírmetszet létrehozása) 

 Arcképtár 

– Hétköznapi tömeg (piaci sokadalom) összeállítása nagyméretû kartonra (saját, választott 

figurákkal) 

– Különbözõ korú és karakterû emberek portréja. (Csoportmunka. Ceruza, krétarajzok, tempera) 

 Fény– árnyék jelenségek 

– Titokzatos terek létrehozása, a fény–árnyék hatások felhasználásával 

– Vázlatok készítése jellegzetes fény–árnyék viszonyok bemutatására 

– Térkonstrukció talált, gyûjtött tárgyakból, lepedõkbõl, zsinórokból, kartonokból többféle 

bevilágítással (közös, csoportos alkotás) 

– Fényképek, videó készítése a terek bejárásával, a korábbi munkák térbe helyezése, „helyzetbe 

hozása” 

 Értékelés és kiállítás–rendezés 

 

 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 

 az adott kor mûvészetét, kézmûves kultúráját, tárgyait, 

 a vizuális kifejezés formáit, eszközeit, elemeit és nyelvezetét, 

 a tervezéstõl a tárgyalkotásig tartó kreatív folyamat részeit, 

 a legfontosabb baleset és munkavédelmi tudnivalókat. 

 

Legyen képes: 
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 a látvány és jelenségek értelmezésére, rögzítésére, 

 egy gondolat, téma kibontására, sík és plasztikus variációinak létrehozására, 

 motívumgyûjtésre, feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra, 

 a perspektivikus ábrázolás alapszabályai szerint tárgycsoportok, figurák 

ábrázolására, 

 színtani alapismereteinek felhasználásával önálló képek készítésére, 

 kompozíciós ismereteinek alkalmazására, 

 változatos forma–, faktúra– és felületminõségek létrehozására, 

 különbözõ anyagokkal és eszközökkel, változatos konstrukciók, tárgyak 

létrehozására, 

 egyéni eszközhasználatra, 

 a mûalkotások értõ befogadására, 

 vizuális eszköztárának, folyamatos bõvítésére és alkalmazására, 

 a legfontosabb baleset– és munkavédelmi szabályok betartására. 

 

Számonkérés javasolt formája 

 A tanulók bemutató óra keretében, illetve témazáró kiállítással adnak számot tudásukról. 

 A minősítésre, az osztályzásra a szaktanár jogosult. Az év végi osztályzatnak döntően az 

év közbeni munkán kell alapulnia.  

 

Az értékelés szempontjai – minimumkövetelmények 

 az adott évfolyam tananyagának ismerete, 

 a művészetek iránti érzékenység, kreativitás. 

 

Magasabb évfolyamba lépés feltétele 

A minimum követelmények teljesítése. 

Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 

 

 

6. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A látvány és a tanult ábrázolás összhangba hozása a személyes mondanivalóval. 
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 A természet– és emberábrázolás különbözõ formáinak megismertetése. 

 A stílus– és arányérzék továbbfejlesztése. 

 Az önálló kézmûves tárgyalkotás technikájának megválasztására, a képzõ– és 

iparmûvészeti, médiamûvészeti tevékenységek eszköztárának biztonságos 

használatára való képesség fejlesztése. 

 A látvány utáni ábrázolás árnyaltabbá tétele, a kompozíció, a szín és az 

elõadásmód finomítása. 

 A képi mûveltség bõvítése. 

 

Tananyag 

 Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek 

 Rajzeszközök, vizes bázisú festékek és plasztikus anyagok 

 A képzõ– és iparmûvészeti, népmûvészeti, médiamûvészeti technikák 

 A barokk mûvészettörténeti korszakára jellemzõ stílusjegyek, technikák 

 A stíluskorszakra jellemzõ elõadásmódok 

 Témavariációk és különbözõ méretû alkotások készítésének sajátosságai 

 Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 

 

Feladatcsoportok 

 Történetábrázolás 

– Mozgalmas jelenetek (Álarcosbál egy barokk kastélyban. Illusztrációk különféle színes 

eszközökkel vagy képregényszerûen elmesélve) 

– Groteszk, vígjátéki történetelemek illusztratív feldolgozása a megismert ábrázolási formák, 

stílusjegyek felidézésével (képi, fotó, videó vagy számítógépes feldolgozások) 

 Tornyok, várak, paloták 

– Épületek belseje, bútorai 

– Épületábrázolás tusrajzzal, vegyes technikával (kollázs különbözõ felületû, struktúrájú, textúrájú 

anyagokkal, tussal, páccal) 

 Színharmóniák 

– Öltözetek pasztellszínekkel (gyûjtés elektronikus formában, kísérletek a számítógépes grafikai 

programok használatával) 

– Színhangulatok festése zenei hangzásokra (akvarell, kréta kevert eljárások) 
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 Öltözék 

– Legyezõ és maszk készítése a mûködés és a méretek figyelembe vétele 

– A szín– és az anyagválasztás szerepe (papír, textilanyagok felhasználása, karcolás, hajtás, 

ragasztás, festés, varrás) 

 Kép és valóság 

– A térábrázolási konvenciók, optikai csalódások, illúziókeltés 

– A perspektíva és az axonometria fintorai (Escher rajzai, térformái. Gyûjtések) 

– Tárgyak ábrázolása eltérõ, végletes nézõpontokból – alulnézet, felülnézet, közelrõl – és –  s 

messzire távolodva (grafit, szén, pittkréta) 

 

 Mintakincs 

– Épületdíszítések, minták gyûjtése, rajzolásuk vázlatfüzetbe 

– Gyûjtött minták egy–egy részletének nagyítása, új kontextusba helyezése (vízfestés, ecsetrajz, 

különbözõ léptékben 

– páros munka) 

– Ornamentika szerkesztése, rajzolása természeti motívumok, növények, csiga, kagylómotívumok 

felhasználásával (akvarell ceruza, vízfestékek, sablonok) 

 Arcképtár 

– Arcképek díszes keretben 

– Különbözõ korú és karakterû emberek portréja (ceruza, krétarajzok, tempera) 

A tárgyak egyedi vonásai 

– Lakomák gazdag tárgyi világa. Gyûjtés a németalföldi festmények és mai fotók, installációk 

körében 

– Hasonlóság és különbözõség. Azonos funkciójú tárgyak megfigyelése, egyedi vonásaik, 

különbözõségeik felfedezése (ceruza, vízfesték) 

A tárgyak összhangja 

– Hangszerek 

– Klasszikus és saját megoldások 
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– Csendélet, drapériák, hangszerek beállításával (összefogott kompozíciók, finom 

részletmegoldások. Pasztellkréta) 

 Vizsgamunka készítése 

 Értékelés és kiállítás–rendezés 

 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 

 az adott kor mûvészetét, kézmûves kultúráját, tárgyait, 

 a vizuális kifejezés formáit, eszközeit, elemeit és nyelvezetét, 

 a tervezéstõl a tárgyalkotásig tartó kreatív folyamat részeit, 

Mûvészettörténet (3–8. évfolyam) 

A tantárgyak tartalmaa legfontosabb baleset és munkavédelmi tudnivalókat. 

Legyen képes: 

 a látvány és jelenségek értelmezésére, rögzítésére, 

 egy gondolat, téma kibontására, sík és plasztikus variációinak létrehozására, 

 motívumgyûjtésre, feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra, 

 a perspektivikus ábrázolás alapszabályai szerint tárgycsoportok, figurák 

ábrázolására, 

 színtani alapismereteinek felhasználásával önálló képek készítésére, 

 kompozíciós ismereteinek alkalmazására, 

 változatos forma–, faktúra– és felületminõségek létrehozására, 

 különbözõ anyagokkal és eszközökkel, változatos konstrukciók, tárgyak 

létrehozására, 

 egyéni eszközhasználatra, 

 a mûalkotások értõ befogadására, 

 vizuális eszköztárának, folyamatos bõvítésére és alkalmazására, 

 a legfontosabb baleset– és munkavédelmi szabályok betartására. 

 

 

Számonkérés javasolt formája 

 A tanulók bemutató óra keretében, illetve témazáró kiállítással adnak számot tudásukról. 
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 A minősítésre, az osztályzásra a szaktanár jogosult. Az év végi osztályzatnak döntően az 

év közbeni munkán kell alapulnia.  

Az értékelés szempontjai – minimumkövetelmények 

 az adott évfolyam tananyagának ismerete, 

 a művészetek iránti érzékenység, kreativitás. 

 

Magasabb évfolyamba lépés feltétele 

A minimum követelmények teljesítése. 

Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 

 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

A tanuló ismerje: 

 a vizuális mûvészetek eszköztárát, 

 a tárgytervezés és tárgykészítés fázisait, 

 a rajzolás, festés, térmûvészet mûfaji sajátosságait, anyagait és eszközeit, 

 a különbözõ ábrázolási és tárgyalkotó technikákat, 

 a legjelentõsebb mûvészettörténeti korszakok mûvészetének jellegzetességeit, 

kultúráját, tárgyait, 

 a legfontosabb baleset– és munkavédelmi tudnivalókat. 

 

 

A tanuló legyen képes: 

 az alkotói munka végigvitelére, 

 a látvány és jelenségek megragadására, visszaadására, 

 motívumgyûjtésre, feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra, 

 a perspektivikus ábrázolás szabályainak alkalmazására, 

 színtani ismereteinek felhasználására, 

 kompozíciós ismereteinek alkalmazására, 

 sokféle eszköz– és anyaghasználatra a kifejezés érdekében, 

 konzekvens munkák elkészítésére, 

 a mûvészettörténeti korok, stílusok megkülönböztetésére, értõ befogadására, 
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 a legfontosabb baleset– és munkavédelmi szabályok betartására. 

 

A mûvészeti alapvizsga követelményei 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészbõl áll. 

 

A vizsga tantárgya és idõtartama: 

Vizuális alkotó gyakorlat 

– vizsgamunka bemutatása 15 perc 

– helyszíni feladat megoldása 105 perc 

 

A vizsga tartalma 

A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhetõ legyen a tanuló 

tervezõ, alkotó, konstruáló, tárgykészítõ képessége. A feladatmegoldás tükrözze a tanulónak a 

vizuális alkotó gyakorlatok során megszerzett tudását a mûvészeti ág anyagairól, mûfaji 

sajátosságairól, esztétikai törvényszerûségeirõl, megszerzett ismeretét. A megvalósított 

vizsgamunka mutassa be a tanuló technikai jártasságát, tudását. 

 

A vizuális alkotó gyakorlat alapvizsga két részbõl tevõdik össze: 

A) Dokumentációval együtt benyújtott kész kép, képsorozat vagy tárgy, tárgycsoport. 

A benyújtott vizsgamunka – tanári irányítással megvalósított – tervezési munka alapján, 

szabadon választott technikával létrehozott alkotás, amely lehet: 

– tárgy, tárgyegyüttes, 

– festészeti, grafikai alkotás–sorozat, 

– szobor, térkonstrukció és variációi. 

B) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített kész kép vagy tárgy. 

Az intézmény által meghatározott vizsgafeladat tervvázlat alapján, szabadon választott 

anyaggal és technikával létrehozott alkotás, amely lehet: 
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– tárgy, 

– festészeti, grafikai alkotás, 

– szobor, térkonstrukció 

 

A vizsga értékelése 

A vizuális alkotó gyakorlat alapvizsga értékelésének általános szempontjai: 

– esztétikai érzékenység, mûvészeti ismeretek jelenléte, 

– tervezési, plasztikai tárgyformáló készség, 

– a kísérletezõ kedv és kreativitás megjelenése, 

– alapvetõ anyag–, eszköz– és szerszámhasználati ismeret, jártasság, 

– térformálás, konstruáló és kompozíciós készség, 

– a tartalomnak megfelelõ anyag, forma, szín, technika és kifejezésmód használata, 

– az elkészült munka egyedisége, összhangja. 

 

 

GRAFIKA ÉS FESTÉSZET ALAPJAI 

A grafika és festészet alapjai tantárgy célja a képi világ, a képi kifejezés különbféle módjainak 

megismertetése. A fantázia kibontakoztatása, a valósággal való összekapcsolása. Változatos 

felfedezõ és alkotó folyamatokon keresztül hozzásegíteni a tanulókat az önálló, kreatív 

tevékenységekhez. 

A tantárgy feladata elõkészíteni és megalapozni a mûvészi igényû szakmai munkát. 

 

Alapfokú évfolyamok 

1. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A környezet esztétikumára érzékeny nyitott szemlélet kialakítása. 

 A grafikai és festészeti munkához szükséges eszköz– és anyaghasználati 

készség fejlesztése. 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

3084 

 

 A vonallal, színnel, felülettel, díszítménnyel, kompozícióval kapcsolatos 

tapasztalatok játékos gazdagítása. 

 A képalkotáshoz szükséges érzéki tapasztalások és technikai ismeretek átadása. 

 Örömteli munkával a személyes megnyilvánulásnak teret adó 

alkotótevékenység motiválása. 

 Kreatív gondolkodásra, alkotásra nevelés. 

 

 

Tananyag 

Grafikai és festészeti ismeretek 

A vonal megjelenési formái 

A szín szerepe az érzelmek, hangulat kifejezésében 

A forma, folt, felület és textúra jelentése és létrehozásának lehetõségei 

A gyûjtés, gyûjtemény létrehozásának módjai 

Részlet és nagyítás 

A díszítés sajátosságai 

A nyomhagyás egyszerû technikái 

Kompozíciós alapismeretek 

Az illusztratív ábrázolás 

Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek 

 

Feladatcsoportok 

A vonal 

 A vonal megjelenési formái a valóságban és a képzõmûvészetben. Játékos 

felfedezések 

 A vonal mint mozgásnyom 

 Eltérõ célú és irányú mozgások megfigyelése, létrehozása 

 Változatos mozdulatokkal, mozgással hagyott nyomok más–más felületeken és 

anyagokon 
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A szín 

 Szín és mozgás 

 Különbözõ mozgások, mozdulatok (simogatás, dobolás) által keltett érzelmek 

kifejezése színekkel 

 Mozdulatok, mozdulatsorok színes lenyomatai nagyméretû felületeken kézzel, 

szivaccsal, széles ecsettel 

 Színek és élmények közti asszociatív kapcsolat 

 Érzelmek, hangulatok megjelenítése különbözõ formájú és anyagú felületeken 

absztrakt színfoltokkal 

 A kedvenc tárgy, lény jellemének kifejezõ ábrázolása színekkel szokatlan 

formájú felületeken 

 A tárgy, lény hangulatváltozásainak megjelenítése színek segítségével 

Felület és forma 

 Különféle felületek és formák által kiváltott érzelmek 

 Játékos forma– és felületalakítási kísérletek 

 Gesztusok által létrehozott foltok, felületek 

 Különbözõ érzelmi állapotok lenyomata 

Felület és textúra 

 A környezet felületeinek megismerése élményszerû tapasztalatok által 

 Vizuális és taktilis érzékelés közti kapcsolat 

 Különbözõ felületû, textúrájú anyagok gyûjtése, meghatározott szempontok 

szerinti csoportosításaik 

 A gyûjtött anyagok kollázsként való felhasználása 

 Különbözõ anyagok felületének tapintással való érzékelése (bekötött szemmel) 

 A tapintási élmények megfogalmazása, megjelenítése, tapintási napló, térkép 

készítése 

 

 

Minta a környezetben 

 Környezetünkben levõ tárgyakon található mintákból gyûjtemény létrehozása 

 A gyûjtött minták egy–egy részletének nagyítása, új kontextusba helyezése 

Díszítés, díszítmények 
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 Lapok felületek díszítése grafikai és festészeti technikákkal, jelentést hordozó 

motívumokkal 

Nyomhagyás 

 Különbözõ formájú, felületû tárgyakkal foltok, rajzolatok létrehozása 

 Az elkészített nyomatok kiegészítése, továbbfejlesztése jelentést hordozó 

illusztratív alkotássá tussal, filctollal, festékkel 

Kompozíció 

– Képi elemek rendezése 

– Ugyanazon elemekbõl eltérõ hatású, egyensúlyú kompozíciók összeállítása 

monokróm festéssel, kollázzsal, egyszerû nyomhagyással 

Képalkotás 

– Illusztrációk készítése mesék, események szereplõinek nagyméretû ábrázolásával 

– Történetek, mesék jeleneteinek illusztratív megfogalmazása grafikai és festészeti eszközökkel, 

anyagokkal (grafit, toll, kréta, vízfesték, kollázs) 

Értékelés és kiállítás–rendezés 

 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 

 a vonal megjelenési formáit, 

 a szín szerepét az érzelmek, hangulat kifejezésében, 

 a forma, folt, felület és textúra jelentését és létrehozásának lehetõségeit, 

 a díszítés sajátosságait, 

 a nyomhagyás egyszerû technikáit, 

 a kompozíciós alapismereteket, 

 az illusztratív ábrázolás alapjait. 

Legyen képes: 

 mozgásnyomok vonallal történõ rögzítésére, 

 az érzelmek vonallal, színnel történõ ábrázolása, 

 forma, folt, felület és textúra létrehozására, 

 a nyomhagyás egyszerû technikáinak alkalmazására, 

 képalkotásra, 
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 gyûjtemény létrehozására, 

 eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 

 

SZÁMONKÉRÉS JAVASOLT FORMÁJA 

A tanulók bemutató óra keretében illetve házi kiállításon adnak számot tudásukról 

A minősítésre, az osztályzásra a szaktanár jogosult. 

Az év végi osztályzatnak döntően az év közbeni munkán kell alapulnia.  

 

Az értékelés szempontjai – minimumkövetelmények: 

 az adott évfolyam tananyagának ismerete, 

 a művészetek iránti érzékenység, kreativitás. 

 

 

MAGASABB ÉVFOLYAMBA LÉPÉS FELTÉTELE: 

A minimum követelmények teljesítése. 

Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 

 

2. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A grafikai és festészeti munkához szükséges eszköz– és anyaghasználati 

készség fejlesztése. 

 A vonallal, színnel, felülettel, díszítménnyel, kompozícióval kapcsolatos 

tapasztalatok gazdagítása. 

 A képalkotáshoz szükséges érzéki tapasztalások és technikai ismeretek átadása. 

 Örömteli munkával a személyes megnyilvánulásnak teret adó 

alkotótevékenység motiválása. 

 Kreatív gondolkodásra, alkotásra nevelés. 

Tananyag 

Grafikai és festészeti ismeretek 
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Vonal a térben 

A szín szerepe és hatása a tárgyakon és a térben 

A színek és lelki minõségek 

Felület és textúra kontrasztok és létrehozásának lehetõségei 

A gyûjtés, gyûjtemény létrehozásának módjai 

A díszítés sajátosságai 

A tárgyak funkciója és díszítése közti kapcsolat 

Egyszerû nyomatok 

A kiemelés 

Az illusztratív ábrázolás 

Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek 

 

Feladatcsoportok 

A vonal 

 Vonalak a térben 

 Vonalszerû anyagokkal (kötél, szalag) térjátékok, installációk létrehozása 

 A létrehozott vonalterek megjelenítése különbözõ grafikai eszközökkel 

 Az elkészült grafika továbbfejlesztése, alakítása variációk, sorozatok 

formájában 

A szín 

 A színek és térbeli formák kapcsolata a mesékben és a valóságban 

 Színes terek, téri formák létrehozása, térátalakítások 

 Különbözõ színû vagy különbözõ színûre festett talált tárgyak (textilek, 

dobozok, fonalak) segítségével eltérõ funkciójú és hangulatú színes terek 

megépítése 

 A létrehozott terek által nyújtott élmények megjelenítése festéssel, kollázzsal 

 Tulajdonságok, fogalmak rokonítása, összekapcsolása színekkel és egyszerû 

térbeli formákkal, tárgyakkal 

 Térbeli formák, tárgyak felületének átalakítása festéssel, tárgymesék 

létrehozása 
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 Egy konstruált tér hangulatának, jelentésének módosítása színcserével 

 

 

 

Felület és forma 

 Ellentétek, felületi kontrasztok 

 Semleges, nyugodt felületeken markáns ellentétek, felületi kontrasztok 

létrehozása 

 A gesztusokkal létrehozott foltok, felületek által közvetített információk 

 

Felület és textúra 

 Különbözõ felületeket, textúrákat ábrázoló képek, fotók gyûjtése, 

csoportosítási lehetõségek 

 A gyûjtött fotók, fénymásolatok grafikai kiegészítései, átalakításai 

 Az elkészült lapokból illetve a gyûjtött fotókból kollázsok, képtárgyak 

készítése 

 

 

Minta a környezetben 

 Növények, állatok fotóin, illetve mikroszkopikus felvételeken található minták, 

mintázatok gyûjtése 

 A gyûjtött mintakincs szabad felhasználása méret és léptékváltással 

Díszítés, díszítmények 

 Funkcióval, jelentéssel bíró plasztikus tárgyak felületének megmunkálása, 

díszítése grafikai és festészeti technikákkal 

Egyszerû nyomatok 

 Képi üzenetek létrehozása egyszerû sokszorosítási technikákkal (papírdúc, 

papír– vagy mûanyagkarc, sablon átfújással) 

Kompozíció 

 A kiemelés szerepe és lehetõségei a valóságban, a mesékben és a különbözõ 

mûvészeti ágakban 
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 A kép egyes szereplõinek, elemeinek hangsúlyozása (formával, mérettel, 

színnel, aránnyal, nézõponttal, felülettel, kontraszt alkalmazásával, 

elhelyezéssel) 

Képalkotás 

 Illusztrációk készítése 

 Történetek, mesék jeleneteinek illusztratív ábrázolása grafikai és festészeti 

eszközökkel, anyagokkal, valamint ezek kombinált megoldásaival (festett 

ceruzarajz, színezett tollrajz, kollázs, vegyes technika) 

Értékelés és kiállítás–rendezés 

 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 

 vonal a térképzõ szerepét, 

 a szín szerepét, hatását a tárgyakon és a térben, 

 felület és textúra kontrasztok létrehozásának lehetõségeit, 

 a gyûjtés, gyûjtemény létrehozásának módjait, 

 a díszítés sajátosságait, 

 a tárgyak funkciója és díszítése közti kapcsolatot, 

 a kiemelés módjait, 

 az illusztratív ábrázolás sajátosságait. 

 

Legyen képes: 

 vonalvariációk létrehozására, 

 a lelki minõségek kifejezésére, 

 felület és textúra kontrasztok létrehozására, 

 egyszerû nyomatok készítésére, 

 képalkotásra, 

 gyûjtemény létrehozására, 

 eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 

 

 

SZÁMONKÉRÉS JAVASOLT FORMÁJA 
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A tanulók bemutató óra keretében valamint kiállítással adnak számot tudásukról 

A minősítésre, az osztályzásra a szaktanár jogosult. 

Az év végi osztályzatnak döntően az év közbeni munkán kell alapulnia.  

 

Az értékelés szempontjai – minimumkövetelmények: 

 az adott évfolyam tananyagának ismerete, 

 a művészetek iránti érzékenység, kreativitás. 

 

 

MAGASABB ÉVFOLYAMBA LÉPÉS FELTÉTELE: 

A minimum követelmények teljesítése. 

Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 

 

3. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A grafikai és festészeti munkához szükséges eszköz és anyaghasználati készség 

fejlesztése. 

 A vonallal, színnel, felülettel, díszítménnyel, kompozícióval kapcsolatos 

tapasztalatok gazdagítása. 

 A képalkotáshoz szükséges érzéki tapasztalások és technikai ismeretek átadása. 

 Örömteli munkával a személyes megnyilvánulásnak teret adó 

alkotótevékenység motiválása. 

 Kreatív gondolkodásra, alkotásra nevelés. 

 Az önkifejezés változatos formáinak alkalmazása. 

 

Tananyag 

Grafikai és festészeti ismeretek 

A vonal és a mozgás–változás 

A színek egymáshoz való viszonya 
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A színek érzelmi minõsége 

Színharmóniák, színkontrasztok 

A forma, folt, felület és textúra kifejezõ használata 

A gyûjtés, gyûjtemény felhasználásának lehetõségei 

A funkció és díszítés 

Egyedi motívumok, motívumrendszer 

Dombornyomat 

Kompozíciós variációk 

Illusztratív sorozatok 

Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek 

 

 

Feladatcsoportok 

A vonal 

 Változások vizuális nyomai 

 A valóságos és képzeletbeli változások nyomainak megjelenítése különbözõ 

grafikai és festészeti technikákkal 

 Improvizatív és tudatos vonal– és hangjátékok 

 Különbözõ hatású, karakterû hangok, zajok, zenék inspiráló hatására különbözõ 

karakterû vonalak, rajzos vonalszövetek készítése 

 

A szín 

 Színfoltok festése zene hangulatára 

 A színek egymáshoz való viszonya, a színek érzelmi minõsége 

 Természeti jelenségek színekkel és színárnyalatokkal való kifejezése 

 Egy–egy szín más színekkel való kapcsolatának mesén, dramatikus játékon 

keresztül történõ átélése, az élmények megfestése 

 Árnyalt vizuális minõségek, színharmóniák 
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 Fogalmakkal, hangokkal, mozdulatokkal leírható tartalmak megjelenítése 

színek, színharmóniák által 

 Színkontrasztok, tartalmi ellentétek 

 Színkontrasztok, színellentétek festése – melyek tartalmi ellentéteket és belsõ 

élményeket juttatnak felszínre – különös tekintettel a sötét–világos kontrasztra 

A felület 

 Felület és ábrázolási szándék 

 Különbözõ érzelmi, hangulati állapotok megjelenítése a megismert 

technikákkal, felületalakítási lehetõségekkel változatos mûfaji kísérletek során 

 Foltok, folthatárok 

 A valóságban látható éles és elmosódott kontúrok megfigyelése és 

megjelenítésük 

 Transzparencia, ellenfény, a részletek láthatósága 

Textúra képzés 

 Különbözõ anyagok segítségével, felhasználásával (homok, gipsz, fonal, drót, 

szögek) változatos textúrájú felületek létrehozása 

 Az elkészült lapokból képtárgyak készítése 

Minta a környezetben 

 Mûalkotásokról, építményekrõl, fotókról minták, ornamentikák gyûjtése 

 A gyûjtött és továbbgondolt mintakincs felhasználása tárgyakon 

Díszítés, díszítmények 

 Funkcióval, jelentéssel bíró mikroterek külsõ– belsõ elemeinek díszítése 

grafikai és festészeti technikákkal 

 A mikroterek lakóinak, lényeinek egyedi megjelenítése 

Sablon nyomatok 

 Meghívó, plakát, képregény készítése sablonnyomat segítségével (kivágott 

papír vagy mûanyag motívumokkal) 

Dombornyomatok 

 Különbözõ anyagok, tárgyak segítségével plasztikus papírnyomatok készítése 

Kompozíció 

 Komponálási módok 

 Játékos kísérletek, variációk egy saját alkotás, illetve különbözõ reprodukciók 

képi elemeinek, szereplõinek átrendezésére 
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Képalkotás 

 Illusztrációk készítése 

 Történetek, mesék jeleneteinek illusztratív ábrázolása sorozatokban grafikai és 

festészeti technikákkal (monotípia és kollázs–technika vonalas, festett 

kiegészítéssel, krétarajzzal, karcnyomatokkal) 

Értékelés és kiállítás–rendezés 

 

 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 

 a mozgás–változás vonallal történõ kifejezésének lehetõségeit, 

 a színek egymáshoz való viszonyát, 

 a színek érzelmi minõségét, 

 a színharmóniákat, színkontrasztokat, 

 a gyûjtés, gyûjtemény felhasználásának lehetõségeit, 

 a funkció és díszítés kapcsolatát, 

 a dombornyomat készítésének technikáját. 

Legyen képes: 

 a vonal, forma, folt, felület, szín és textúra kifejezõ használatára, 

 egyedi motívumok, motívumrendszer alkalmazására, 

 dombornyomat készítésére, 

 a kompozíciós variációk, illusztratív sorozatok készítésére, 

 eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 

 

 

SZÁMONKÉRÉS JAVASOLT FORMÁJA 

A tanulók bemutató óra keretében valamint kiállítással adnak számot tudásukról 

A minősítésre, az osztályzásra a szaktanár jogosult. 

Az év végi osztályzatnak döntően az év közbeni munkán kell alapulnia.  

Az értékelés szempontjai – minimumkövetelmények: 
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 az adott évfolyam tananyagának ismerete, 

 a művészetek iránti érzékenység, kreativitás. 

 

MAGASABB ÉVFOLYAMBA LÉPÉS FELTÉTELE: 

A minimum követelmények teljesítése. 

Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 

 

 

GRAFIKA ÉS FESTÉSZET TANSZAK 

 

GRAFIKA ÉS FESTÉSZET MÛHELYGYAKORLAT 

A grafika és festészet mûhelygyakorlat célja olyan általános és speciális ismeretek átadása, melyek 

képessé teszik a tanulót önálló, színvonalas grafikai és festészeti alkotások létrehozására. Célja 

továbbá, hogy a tanulókat önmaguk megismeréséhez és a valóság törvényszerûségeinek egyre 

pontosabb és mélyebb megértéséhez juttassa a kritikus 

megfigyelés és gyakorlati tevékenységek segítségével. 

A mûhelygyakorlat feladata a tanulói képzelet, a belsõ képek és a valóság törvényszerûségeibõl 

fakadó vizuális látványelemek összekapcsolásának elõsegítése. Feladata továbbá kreatív alkotói 

tevékenységen keresztül az emberi, társadalmi és mûvészeti problémákra való érzékenység és 

véleménynyilvánítási igény kialakítása. 

 

4. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A grafikai és festészeti munkához szükséges eszköz és anyaghasználati készség 

fejlesztése. 

 A vizuális kifejezés elemeinek eszközeinek felismerése, egyre tudatosabb 

alkalmazása. 

 A motívumgyûjtés és vázlatkészítés gyakorlatában való jártasság kialakítása. 

 A tanult grafikai és festészeti technikák alkalmazási képességének gyakorlása. 

 Az esztétikai érzékenység és kifejezõkészség fejlesztése. 
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 Az önállóság kialakítása. 

 A fegyelmezett munkavégzés szabályainak elsajátíttatása. 

 

Tananyag 

Grafikai és festészeti ismeretek 

Grafika és festészet technikai, mûfaji sajátosságai 

Vizuális kifejezés alapvetõ eszközei, szerepük 

A vonal megjelenési lehetõségei, kifejezõereje 

A fekete–fehér kontraszt hatása, használatának lehetõségei 

A tónus szerepe 

A színek érzelmi, hõ és figyelemfelhívó hatása 

A sötét–világos, a hideg–meleg színkontraszt 

A faktúra és textúra alakítás lehetõségei 

Képépítési és kompozíciós lehetõségek (szerves elrendezés, kiemelés–elhagyás, pozitív–negatív 

formák, szabályosság–szabálytalanság) 

Téma variációk és különbözõ méretû alkotások készítésének sajátosságai 

A ceruza–, tus–, pác–, akvarell– és krétarajz technikája 

Az anyagnyomatok, a monotypia, a magas nyomás mûveletei 

Kollázs és vegyes technikájú alkotások készítésének lehetõségei 

Az akvarell– és temperafestés eltérõ technikai sajátosságai 

A pasztellkép készítés technikája 

Az alkalmazott grafika mûfaji sajátosságainak megfelelõ betû, monogram, embléma, piktogram 

tervezése 

Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek 

 

Feladatcsoportok 

Vonal 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

3097 

 A vonal ritmust kifejezõ hatása 

 A vonal karaktermegjelenítõ szerepe 

 A vonal pszichikai kifejezõereje 

 Sorsok, korok, egyéniségek kifejezése különbözõ vonalhasználattal 

 Vonal a festészetben és a grafikában 

 Vonal a térben és képtárgyakon 

 Vonal a tájban, természetben, (monumentális) szabadtéri installációk, land 

art 

Szín 

 Színes fonalak, drapériák – színes terek, színkontrasztok 

 A színek hatása (érzelmi, hõ és figyelemfelhívó hatás) 

 A színek analogikus kapcsolata az érzetekkel, a különbözõ kifejezési 

nyelvekkel és szellemi tartalmakkal 

A fény és a sötét differenciálódása 

 A fény és a sötét által közvetített tartalmak (mesék, mítoszok, legendák) 

 Játék a fénnyel (lámpákkal, vetítõkkel) 

 Tárgyak, terek és a fény kapcsolata 

 Külsõ–belsõ élmények átélése, megtapasztalása és megjelenítése (zenei, 

akusztikai analógiák felismerése, létrehozása) 

 A fekete szín használata, a fekete–fehér kontraszt (fekete tér, fekete tárgy) 

 A szürkétõl a feketéig – grafikában és festészetben 

Felületképzés 

 Faktúra és textúra alakítás a grafika és festés eszközeivel 

 Felületkontrasztok létrehozása (különbözõ anyagok nyomataival, kollázzsal) 

 Lavírozott tus, pác és akvarell rajzok 

 

 A gyors, könnyed festés technikája 

 Festett ceruzarajzok. Különbözõ technikák vegyítése, kísérletezések 

Kifejezés, képalakítás 

 Organikus képalkotás (szerves elrendezés, kiemelés–elhagyás, pozitív–negatív 

formák, szabályosság–szabálytalanság) 

 Képi elemek átrendezése, variációk, kompozíciós lehetõségek 

Képalkotás 
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 Illusztráció készítése 

 Tusrajzzal a monokromitás, a foltképzés és a vonalrendszerek szerepének 

hangsúlyozása 

 Egyedi nyomtatással monotypia készítése 

Tér – környezet 

 A körülvevõ környezet elemei által létrehozott különbözõ méretû, nyitott és zárt 

terek 

 Térépítések és térjátékok a különbözõ érzékelési területek bekapcsolásával 

 Hagyományos és rendhagyó térképek készítése (hang–, taktilis–, hõtérképek) 

 Eltérõ hangulatú, méretû, arányú és szerkezetû terekben, (labirintusokban) átélt 

tapasztalások, élmények megjelenítése grafika, festészet és kevert technikák 

segítségével 

A betû és kép 

 Jel (egyedi, saját jel) 

 Betûkarakter, monogram 

 Az alkalmazott grafika mûfaji sajátosságaival embléma, piktogram tervezése 

 A kódextõl a könyvnyomtatásig 

 A nyomtatott írás és a kép használhatósága 

 Miniatúrák, óriásképek 

 

 

Mûalkotások 

 A feladatokhoz kapcsolódó grafikai, festészeti és egyéb alkotások inspirációs 

felhasználása 

 Anyagok, eszközök, megoldások a különbözõ korokban 

 A feladatokhoz kapcsolódó mûalkotások folyóiratokban, könyvtárban, 

interneten 

 Mûalkotások a környezetünkben, galériákban 

Értékelés és kiállítás–rendezés 
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Követelmény 

A tanuló ismerje: 

 a grafika és festészet alapvetõ technikai és mûfaji sajátosságait, 

 a grafikai és festészeti munkához szükséges anyagok és technikai eszközök 

szakszerû használatát, 

 a grafika és festészet néhány kiemelkedõ hazai és külföldi képviselõjét, kortárs 

alkotóit, 

 a vizuális kifejezés, képépítés törvényszerûségeit, kompozíciós lehetõségeit, 

 a legfontosabb munkavédelmi tudnivalókat. 

Legyen képes: 

 munkájához motívumokat gyûjteni és vázlatokat, színvázlatokat készíteni, 

 a vizuális kifejezõeszközök és módok (vonalak, színek, formák, felületek és 

kompozíciós lehetõségek) kifejezési szándék szerinti használatára, 

 a tanult grafikai és festészeti technikákkal (ceruza–, tus–, pác–, akvarell– és 

krétarajz, anyag nyomatok, monotypia, kollázs, akvarellfestés, temperafestés, 

pasztell és vegyes technika) alkotásokat létrehozni, 

 egy téma kapcsán variációkat és különbözõ méretû alkotásokat készíteni, 

 képzõmûvészeti alkotásokon a színek, vonalak felületek sajátosságait 

felismerni, 

 eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 

 

 

SZÁMONKÉRÉS JAVASOLT FORMÁJA 

A tanulók bemutató óra keretében valamint kiállítással adnak számot tudásukról 

A minősítésre, az osztályzásra a szaktanár jogosult. 

Az év végi osztályzatnak döntően az év közbeni munkán kell alapulnia.  

 

 

Az értékelés szempontjai – minimumkövetelmények: 

 az adott évfolyam tananyagának ismerete, 

 a művészetek iránti érzékenység, kreativitás. 
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MAGASABB ÉVFOLYAMBA LÉPÉS FELTÉTELE: 

A minimum követelmények teljesítése. 

Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 

 

5. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A környezet által közvetített üzenetek befogadásának és értelmezésének 

mélyítése. 

 A formák, színek változatos, gazdag használatának kialakítása. 

 A külsõ látvány és a lelki tartalmak érzékeny megjelenítésének fejlesztése. 

 A véleményformálás finomítása saját és mások mûveivel kapcsolatban. 

 A tanulók tervezési készségének és problémamegoldó képességének 

fejlesztése. 

 

Tananyag 

Grafikai és festészeti ismeretek 

A megvilágítás szerepe 

A fény és árnyék grafikai és festészeti eszközökkel való megjelenítésének lehetõségei 

A forma, méret, felület, szín és kompozíciós kontrasztok 

A redukció, a sûrítés, a fokozás és a kiemelés szerepe 

A felületgazdagítás lehetõségei 

A színperspektíva szerepe 

A különbözõ színviszonyok hatása, kifejezõereje 

Variációk, sorozatok készítése 

Nagyítások, méret és léptékváltások alkalmazása 

Eltérõ képkivágások hatásainak megtapasztalása és alkalmazása 

A sablonnyomat, dombornyomat technikája 
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A linómetszés technikája 

Alkalmazott vagy tervezõgrafika sajátosságainak megfelelõ tipográfia, könyvborító, plakát 

tervezése 

Jelmezek, maszkok, díszletek készítésének sajátosságai 

Egyszerû akció, performance létrehozása 

Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek 

 

Feladatcsoportok 

A fény és a sötét 

 Karakteresen eltérõ erejû, irányú megvilágítású tárgyak és terek létrehozása, 

megjelenítése 

 A fény és árnyék grafikai eszközökkel való kifejezése 

 Színes kompozíciók, és variációk készítése a látvány inspiráló hatására 

Kontrasztok 

 Forma, méret, felület, szín és kompozíciós kontrasztokra épített kép, képtárgy 

sorozatok, variációk létrehozása, a zene–hang, mozgás–tapintás, az irodalom és 

a képzõmûvészet inspiráló hatására 

 További lehetõségek, variációk és kísérletezések új médiumok, mûfajok 

segítségével 

Kifejezés – karakterek 

 Emberi és mitikus karakterek vizuális kifejezése 

 Emberek, hõsök, tárgyak jelleme, hangulatváltozásaik megjelenítése a festészet 

és grafika eszközeivel 

 Portrék, maszkok, jelmezek készítése 

 Kifejezõ karakterek létrehozásának inspirálása játékokkal és akciókkal 

 A kifejezés lehetõségei a redukció, a sûrítés, a fokozás, és a kiemelés 

eszközeivel 

 Egy téma feldolgozása a sablonnyomat (kivágott papír vagy mûanyag 

motívumokkal), dombornyomat, tus– és a temperatechnika lehetõségeit 

felhasználva 

 Felületgazdagítási lehetõségek 

 Dramatikus játék a kész alkotásokkal 
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Tér – környezet 

 A közvetlen környezet tárgyai, tárgykarakterek szembeállítása, csoportosítások 

 Tárgyátalakítások, átfestéssel, zavarófestéssel 

 Tárgyak idegen, megszokottól eltérõ környezetbe helyezése 

 Léptékváltás adta lehetõségek felhasználása 

 Egy tárgy részletének felnagyítása, változatos képkivágások 

 A látvány és fantázia képi elemeinek összekapcsolása egy tárgy, szerkezet belsõ 

terének ábrázolása során 

Írás – kép 

 Alkalmazott vagy tervezõgrafikai ismeretek segítségével könyvborító, plakát 

készítése 

 A képhez felirat tervezése (számítógép segítségével). Betû, tipográfia 

 A betû, írás és kép szabad mûfajú felhasználása 

Szín 

 „Szín–tér”, külsõ–belsõ terek színviszonyai 

 Az illúziókeltés lehetõségei 

 Színperspektíva 

 Kompozíciós változatok a színkontrasztra 

 A szín kifejezõereje, mélysége, mozgása a külsõ látvány és a lelki tartalmak 

megjelenítése során 

 Terek berendezése, benépesítése eltérõ méretû és színû figurákkal, szalagokkal, 

textilekkel, lámpákkal 

 Doboz szín–házak – azonos motívumok más–más színviszonyok között 

Képalkotás 

 A gouache technikájának ismerete 

 A linómetszés technikájának elsajátítása, sajátosságai, mûfaji követelményei, 

az anyag– és eszközhasználat specifikumai 

 Egydúcos linómetszet 

 Színes linómetszet kialakítása a dúc továbbvésésével 

 Különbözõ méretû illusztráció, illusztráció sorozat készítése zenei, irodalmi 

alkotáshoz 
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 Illusztráció készítése egyedi és sokszorosítási technikákkal (ecset– és tollrajz, 

gouache, linómetszet) 

Mûalkotások 

 A feladatokhoz kapcsolódó grafikai, festészeti és egyéb alkotások inspirációs 

felhasználása 

 Anyagok, eszközök, megoldások és stiláris jegyek a különbözõ korokban 

 A feladatokhoz kapcsolódó mûalkotások folyóiratokban könyvtárban, 

interneten 

 Mûalkotások a környezetünkben, galériákban 

Értékelés és kiállítás–rendezés 

 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 

 a szín kifejezõerejét, a színperspektíva szerepét, 

 a különbözõ színviszonyok hatását, 

 a sablonnyomat, dombornyomat, linómetszés technikáját. 

Legyen képes: 

 a tanult vizuális kifejezõeszközöket és módokat a képalkotási gyakorlatban 

alkalmazni, 

 a fény – árnyék – szín összefüggéseit felhasználni a külsõ látvány és a lelki 

tartalmak megjelenítése során, 

 alkalmazni a léptékváltás adta lehetõségeket, 

 véleményformálásra saját és mások mûveivel kapcsolatban, 

 eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 

 

 

SZÁMONKÉRÉS JAVASOLT FORMÁJA 

A tanulók bemutató óra keretében valamint kiállítással adnak számot tudásukról 

A minősítésre, az osztályzásra a szaktanár jogosult. 

Az év végi osztályzatnak döntően az év közbeni munkán kell alapulnia.  
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Az értékelés szempontjai – minimumkövetelmények: 

 az adott évfolyam tananyagának ismerete, 

 a művészetek iránti érzékenység, kreativitás. 

 

 

 

MAGASABB ÉVFOLYAMBA LÉPÉS FELTÉTELE: 

A minimum követelmények teljesítése. 

Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 

 

6. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A személyes kifejezési eszközök megtalálásának ösztönzése. 

 A kísérletezõ kedv, a döntésképesség és az alkotói magatartás fejlesztése. 

 A képépítési és kompozíciós törvényszerûségek tudatos használatának 

ösztönzése. 

 A tudatos környezetformálás igényének kialakítása. 

Tananyag 

Grafikai és festészeti ismeretek 

A színmodulációk, lokál és valõr színek 

A szín–önkontraszt és komplementer kontraszt hatásai 

A túlzás, fokozás szerepe 

Az egyensúly feltételei 

Az átírás módjai 

A dekoratív festészet sajátosságai 

A különbözõ stílusjegyek felismerésének szempontjai 
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Többdúcos linómetszet létrehozása 

Hidegtû vagy pusztatû technikája 

Az improvizatív és a tervezett mûvek közti különbségek 

Látványterv létrehozása 

Akrilfestés gyakorlata 

Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek 

 

Feladatcsoportok 

Képalkotás 

 Személyes jelentéssel bíró fogalmak, tartalmak, tárgyak grafikus megjelenítése 

(változás, kapcsolat, szembenállás) 

 Színes sokszorosítás. A színek felhasználásának lehetõsége a sokszorosított 

grafikában 

 Többdúcos linómetszet készítése 

 Alapszín keveredések, átfedések, új szín létrehozása, alányomás 

 Sorozat készítése amorf keretû linódúcokkal 

 Hidegtû 

 A hidegtû vagy pusztatû technika elsajátítása, a mélynyomás alapjai 

 Alapozatlan, puszta, felfényesített lemezre karcolás tûvel, a felületek 

megdolgozása jelet hagyó eszközökkel 

 A vonalkarakter lehetõségeinek kiaknázása a dúc felnagyításával 

 A magas– és a mélynyomás variálásának lehetõségei 

Stílusvariációk, átiratok 

 Különbözõ korok eltérõ stílusú, témájú alkotásainak átfestése, összekeverése és 

egybeépítésük variációi 

 Stílusjegyek átváltoztatása, méret– és léptékváltások 

 Nagyméretû dekoratív, díszletjellegû megoldások. Tervek készítése 

 Fotókból képsorozatok összeállítása, eltérõ képkapcsolási lehetõségek tudatos 

használata 

 Mûvek összehasonlítása 

Egyéni vizuális kifejezés 
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 Személyes kifejezõeszközök és módok megtalálása az egyéniség, a technikai 

lehetõségek és a mûfaji sajátosságok összehangolása által, önálló kísérletezések 

segítségével 

 Folyamat – karakter – személyes idõ kifejezési lehetõségei 

 Személyes képnapló készítése, lelki tartalmak, történések és változások vizuális 

rögzítése 

 Improvizációk és tervezett mûvek 

 Zenei vagy egyéb inspiráció segítségével túlzások, fokozások, egyensúly 

vesztések megjelenítése festészeti és vegyes technikájú alkotásokon, képtárgy 

sorozatokon 

Vizsgamunka 

 Az eddigi ismeretek felhasználásával, egyéni kifejezési szándék szerinti kép, 

képtárgy, képsorozat készítése választott technikával és dokumentálása. 

 

Mûalkotások 

 A feladatokhoz kapcsolódó grafikai, festészeti és egyéb alkotások inspirációs 

felhasználása 

 Anyagok, eszközök, megoldások és stiláris jegyek a különbözõ korokban 

 Elemzések a grafika és festés módszereirõl, a színhasználatról és az anyagokról 

 Mûvészeti, mûvészettörténeti ismeretek beépítése az alkotó tevékenységbe 

 A feladatokhoz kapcsolódó kortárs mûalkotások folyóiratokban, könyvtárban, 

interneten 

 Mûalkotások a környezetünkben, galériákban 

Értékelés és kiállítás–rendezés 

 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 

 a grafika és festészet kiemelkedõ hazai és külföldi képviselõit, kortárs alkotóit, 

 a tanult vizuális kifejezõeszközöket és módokat a képalkotási gyakorlatban, 

 a képépítés törvényszerûségeit, kompozíciós lehetõségeit. 

Legyen képes: 

 különbséget tenni a magas– és mélynyomás között, 
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 grafikai és festészeti elméleti és gyakorlati tudásának alkalmazásával önálló 

koncepciók alapján különbözõ méretû variációkat, kép–, képtárgy sorozatokat, 

illusztrációkat készíteni, 

 munkáját esztétikusan összeállítani, bemutatni, 

 mûalkotás és környezet kapcsolatának, összefüggéseinek felismerésére, 

 véleményformálásra mûalkotásokkal kapcsolatban, 

 eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 

 

SZÁMONKÉRÉS JAVASOLT FORMÁJA 

A tanulók bemutató óra keretében valamint kiállítással adnak számot tudásukról 

A minősítésre, az osztályzásra a szaktanár jogosult. 

Az év végi osztályzatnak döntően az év közbeni munkán kell alapulnia.  

 

Az értékelés szempontjai – minimumkövetelmények: 

 az adott évfolyam tananyagának ismerete, 

 a művészetek iránti érzékenység, kreativitás. 

 

MAGASABB ÉVFOLYAMBA LÉPÉS FELTÉTELE: 

A minimum követelmények teljesítése. 

Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 

 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

A tanuló ismerje: 

 a grafika és festészet történetét, korszakait, jellemzõ alkotásait, 

 a grafika és festészet kiemelkedõ hazai és külföldi képviselõit, kortárs alkotóit, 

 a grafika és festészet technikai és mûfaji sajátosságait, 

 a képgrafikai, alkalmazott grafikai és a festészeti tevékenységeket, eljárásokat 

 a grafikai és festészeti munkához szükséges anyagok és technikai eszközök 

szakszerû használatát, 

 a képépítés törvényszerûségeit, kompozíciós lehetõségeit, 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

3108 

 

 a legfontosabb munkavédelmi tudnivalókat. 

A tanuló legyen képes: 

 munkájához motívumokat gyûjteni és vázlatokat, színvázlatokat készíteni, 

 a tanszak tanult mûfaji sajátosságainak megfelelõ átírásra, absztrakcióra, 

 az egyedi– és sokszorosított grafikai eljárások, festészeti technikák 

alkalmazására, 

 a grafikai és festészeti anyagok helyes használatára, 

 a színek, formák és kompozíciós lehetõségek kifejezési szándék szerinti 

használatára 

 grafikai és festészeti elméleti és gyakorlati tudásának alkalmazásával önálló 

alkotások, variációk és illusztrációk készítésére, 

 a tanult grafikai és festészeti technikák sokszínû használatára és 

továbbfejlesztési lehetõségeinek keresésére, kísérletezésre, 

 esztétikus képi megjelenítésre, 

 mûalkotás és környezet kapcsolatának, összefüggéseinek felismerésére, 

 önálló véleményformálásra saját és mások mûveivel kapcsolatban, 

 a munkavédelmi szabályok betartására. 

 

A mûvészeti alapvizsga követelményei 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészekbõl áll. 

 

A vizsga tantárgya és idõtartama 

A grafika és festészet mûhelygyakorlat 

– tervezés 40 perc 

– tárgykészítés 140 perc 

 

 

A vizsga tartalma 
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A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhetõ legyen a tanuló 

tervezõ, képalkotó, képessége. A terv tükrözze a tanulónak a grafika és festészet anyagairól, mûfaji 

sajátosságairól, esztétikai törvényszerûségeirõl megszerzett ismeretét. A megvalósított kép, 

képtárgy, képsorozat mutassa be a tanuló grafikai 

és festészeti jártasságát, tudását. 

A grafika és festészet mûhelygyakorlat vizsga két részbõl tevõdik össze: 

A) Tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész kép, képtárgy, képsorozat, a grafika 

és festészet mûfajából. 

A benyújtott vizsgamunka – tanári irányítással megvalósított – tervezési munka alapján 

létrehozott alkotás, amely lehet: 

– alkalmazott grafikai, sokszorosított grafikai alkotás, sorozat vagy variáció, 

– grafikai és festészeti illusztráció sorozat, 

– szabadodon választott technikákkal készített képi alkotás, alkotássorozat vagy variáció. 

A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben 

kell elkészíteni, és a mûvészeti alapvizsga napját megelõzõen tíz nappal kell a tanulónak 

leadnia a vizsgát szervezõ intézménynek. 

B) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített kép, képtárgy, képsorozat, a 

grafika és festészet mûfajából. 

Az intézmény által meghatározott vizsgafeladat tervvázlat alapján, szabadon választott 

technikával létrehozott alkotás, amely lehet: 

– modell alapján készített képi, képtárgyi átírás, 

– alkalmazott grafikai vagy dekoratív festészeti vázlatterv – sorozat. 

 

A vizsga értékelése 

A grafika és festészet mûhelygyakorlat alapvizsga értékelésének általános szempontjai: 

– tervezési, képalkotási készség, 

– színhasználat, kompozíciós készség, 

– alapvetõ anyag– és eszközismeret, jártasság, 

– a grafikai és festészeti ismeretek gyakorlati alkalmazása, 
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– a tartalomnak, mûfaji sajátosságoknak megfelelõ átíró és kifejezõképesség, 

– az elkészült munka összhangja. 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelezõ (minimális) taneszközök 

Vizes blokk 

Tároló szekrények 

Munkaasztalok, székek 

Szemléltetésre szolgáló technikai eszközök 

Szemléltetõ anyagok (képek, könyvek, CD, DVD–k) 

Gyûjtött tárgyak, drapériák 

Fényképezõgép 

Filmfelvevõ 

Számítógép 

Szoftverek 

 

Rajztábla (A/3, A/2) 

Vonalzók, olló, snitzer 

Rajzi és grafikai eszközök: ceruza, toll, rajzszén, pasztell, zsírkréta, tus, karctû, linókés, különbözõ 

méretû fotós gumihenger, grafikai festékezõ lap, linó festék, szitafesték szitakeret, spakli, kormozó 

eszköz, lemezvágó eszköz, lemezfogó 

Festõ eszköz: ecsetek, festõkések, tálak, paletták, vízfesték, tempera 

Festõállvány (továbbképzõ) 

Zárható vegyszertároló (veszélyes anyagok használata esetén) 

 

 

FÉM– ÉS ZOMÁNCMÛVES TANSZAK 
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FÉM– ÉS ZOMÁNCMÛVES MÛHELYGYAKORLAT 

A fém– és zománcmûves mûhelymunka célja az általános és szakirányú vizuális mûveltség 

megalapozása, fejlesztése mindazoknak az elméleti és gyakorlati ismereteknek az átadása  révén,  

melyek  képessé  teszik  a  tanulót  fém–  és zománcmûves tervek,  alkotások  létrehozására.  Célja 

továbbá olyan fejlett formakultúra, rajzi, színtani, plasztikai ismeret, technikai tudás átadása és 

igényesség kialakítása, amely felkészít a mûvészi igényû alkotómunkára, az igényes kép– és 

tárgyalkotásra. 

A mûhelygyakorlat feladata a fém– és zománcmûvesség mûfaji sajátosságainak megismertetése, 

a feladatok megtervezéséhez   szükséges   ismeretek   elsajátíttatása,   a   tárgyalkotáshoz   

szükséges   anyag–   és   eszközismeret, eszközhasználat biztosítása, a munkaszervezõ készségek, 

képességek, a tárgyalkotói tudás kialakítása. 

 

 

Alapfokú évfolyamok 

 

4. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A fém– és zománcmûvesség mûfaji sajátosságainak, tárgykultúrájának 

bemutatása.  

 A fém– és zománcmûves mûhely legfontosabb berendezéseinek, 

szerszámainak, anyagainak, a fémmegmunkálás legegyszerûbb módjainak, a 

zománcfelhordás, –bevonás technikáinak megismertetése.  

 A tananyagtartalomban szereplõ tárgyalkotási mûveletekhez szükséges fém– és  

zománcmûves elméleti tudás, anyag– és eszközismeret, szerszámhasználó, 

anyagformáló készségek és képességek kialakítása.  

 A balesetmentes munkavégzés szabályainak elsajátítatása. 

Tananyag  

 Fém– és zománcmûves ismeretek 

 A kezdetek fémmûvessége 

 A fém– és zománcmûves mûhely berendezése, szerszámai, segédeszközei 

 A fém– és zománcmûvesség anyagai 

 A fémmegmunkálás módjai 
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 A fémékszer–készítés mûveletei 

 Zománcfelhordási, –bevonási technikák 

 Szárítási, égetési mûveletek 

 Eszközhasználati és munkavédelmi szabályokFeladatcsoportok 

 Ismerkedés a fémmûvességgel 

–  A fémmûvesség mûfajai, tárgykultúrája 

–  A kezdetek fémmûvessége (réz–, bronz– és vaskori tárgyak) 

–  A kortárs fémmûvesség formanyelvi sokszínûsége 

 A fémmûves mûhely 

–  Térkialakítás, munkaasztal, satupad és tároló helyek 

–  A fémmûves mûhely legalapvetõbb szerszámai (lemezvágók, fogók, kalapácsok, reszelõk, 

satuk), anyagai (vas és 

acél, színes– és könnyûfémek) 

–  Alapvetõ eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 

 A fémek tulajdonságai, alakíthatósága 

–  A réz–, és alumíniumhuzal tulajdonságai 

–  A színes– és könnyûfém huzal alakításának lehetõségei (vágás, hajlítás, lapítás, kalapálás) 

–  Az alakítás eszközei 

–  A megismert eszközök, alakítási módok felhasználásával huzal ékszerek (kitûzõ, medál, függõ) 

készítése 

 Láncok készítése 

–  Lánctípusok megismerése 

–  A lánckészítés mûveletei: láncszemek készítése, az egyszerû alapegységekbõl láncok fûzése, 

záródások készítése 

 Ismerkedés a zománcmûvességgel 

–  A zománc eredete 

–  Az ipari és iparmûvészeti zománc 

 A zománcmûvészet 

–  A zománcmûvészet mûfaji sajátosságai, tárgykultúrája 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

3113 

–  A kortárs zománcmûvészet sokszínûsége 

–  Mûvészi példák felsorakoztatása a tanév anyagához 

 A zománcmûhely 

–  Térkialakítás, munkaasztal és tároló helyek 

–  A zománcmûhely alapeszközei (zománcégetõ kemence), a zománcozás és égetés segédeszközei 

(égetõ villa, hõálló 

kesztyû, spatula, ecset) 

–  A zománcmûvesség alapanyagai (elõalapozott lemez, zománciszap, zománcpor) 

–  Alapvetõ eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 

 Az ipari zománctechnika 

–  Ipari zománccal készült alkotások bemutatása 

–  Az elõalapozott lemez és a zománciszap tulajdonságai 

–  Zománcfelhordási, –bevonási technikák megismerése (felkenés ecsettel, felhordás spatulával, 

rácsurgatás, leöntés, összefolyatás, repesztés) 

–  Elõalapozott, zsírtalanított lemezen zománciszappal a megismert zománcfelhordási–bevonási 

technikák kipróbálása 

–  A szárítás, égetés mûveletei 

–  Zománcozási hibák, zománcjavítási módok 

 Rusztikus felületképzés 

–  Az egyenletesen felkent vagy felszitált zománcfelület rusztikussá tétele(fonalzománc,  

üveggolyócskák  vagy szemcsés zománc alkalmazásával) 

–  A minták elforgatásával azonos elemekbõl épülõ sorozatok készítése 

 Egyedi zománclapok készítése 

–  Forma– és színtervek készítése 

–  Zománcbevonási, díszítési mûveletek alkalmazása 

–  Egyedi kísérletek 

–  Szárítás, égetés, utómunkálatok 

 Értékelés és kiállítás rendezés 

–  Az év során készített tárgyak közös értékelése 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

3114 

 

–  Ismerkedés a kiállítás rendezéssel 

 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 

 a kezdetek fémmûvességét, 

 a fém– és zománcmûvesség legmeghatározóbb példáit, legalapvetõbb mûfaji sajátosságait, 

 a fémtárgy és a zománcozott dísztárgy készítésének tárgyi feltételeit, 

 a színes– és könnyûfémek, valamint a zománciszap tulajdonságait, 

 a huzalalakítás, lánckészítés módjait, mûveleteit, 

 a zománcbevonás technikáit (felkenés, összefolyatás), 

 a szárítás, égetés mûveleteit, 

 a szakszerû mûhely– és eszközhasználat követelményeit, 

 a legfontosabb munkavédelmi tudnivalókat. 

Legyen képes: 

 fémalakítási mûveletekre (darabolás, hajítás), 

 egyszerû tárgyalkotási feladatok elvégzésére (fém ékszer, zománcozott lap 

készítésére), 

 elõalapozott fémlapok zománcozására, 

 a legegyszerûbb zománcbevonási módok alkalmazására, 

 egyedi zománclapok készítésére, 

 az eszközök balesetmentes használatára. 

 

 

 

5. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A fém– és zománcmûvesség mûfaji sajátosságainak, tárgykultúrájának bemutatása.  

 A fém– és zománcmûves mûhely legfontosabb berendezéseinek, szerszámainak, 

anyagainak, a fémmegmunkálás módjainak, a zománcfelhordás–bevonás, a 

zománcdíszítés technikáinak megismertetése.  
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 A tárgyalkotási mûveletekhez szükséges vizuális mûvészeti (formai, színtani, 

komponálási,  stilizálási, motívumképzési) ismeretek elsajátíttatása.  

 A munkavégzéshez szükséges, anyag–és eszközismeret,  tervezõ,  

szerszámhasználó,  anyagformáló  készségek  és képességek kialakítása.  

 A környezettudatos és balesetmentes munkavégzés szabályainak betartatása. 

 

Tananyag 

Fém– és zománcmûves ismeretek 

A fém– és zománcmûvesség tárgykultúrája 

Az ókori Egyiptom fémmûvessége 

Kelta zománcmûvészet 

Forma– és színismeret 

Lényegkiemelés, figyelemvezetés 

Stilizálás, motívumképzés 

A fém– és zománcmûvesség mûfaji követelményei 

A fémmûvesség szerszámai 

A fémmûvesség anyagai 

A fémmegmunkálás módjai 

A lemezékszer és a fémintarzia–készítés mûveletei 

A (kõ)befoglalás technikái 

A fémlapok zománcozásra történõ elõkészítése 

A különbözõ zománcfajták tulajdonságai 

Zománcfelhordási, –bevonási, díszítési technikák 

Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 

 

 

Feladatcsoportok 

 A fémmûvesség 
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–  Az ókori Egyiptom fémmûvessége 

–  Mûvészi példák felsorakoztatása a tanév tananyagához 

 A fémek világa 

–  A vas és acél, a színes– és nemesfémek, valamint a könnyûfémek tulajdonságai (szilárdság, 

hajlíthatóság) 

–  A  fémek  alakíthatósága  (vágás,  hajlítás,  lapítás,  kalapálás,  zömítés),  az  alakítás  szerszámai,  

eszközei  (satupad, lemezvágó olló, fogó, kalapács, fûrész, fúró, reszelõ, csiszolóvászon) 

 Lemezékszer, lemez öltözék–kiegészítõ tervezése, készítése 

–  Azonos elemekbõl álló ékszerek bemutatása 

–  Azonos elemekbõl felépített ékszer tervezése 

–  Az ékszerkészítés mûveletei: az elemek kivágása, a lemezfelület mintázása, az összekötõ elemek 

elkészítése, a tárgy összeállítása 

 Fémintarzia készítés 

–  Példák bemutatása a különbözõ anyagú fémek eltérõ szín– és felületi hatására, fémintarziával 

díszített tárgyakra 

–  Intarzia tervezése 

–  Az intarzia készítés mûveletei: az elemek (formák) kiszabása, a részek összeépítése 

 Befoglalás 

–  Befoglalási módok megismerése 

–  Kövek befoglalása a választott foglalási móddal 

 A tanultak alkotó alkalmazása 

–  A tanult fémmûves ismeretek, tárgykészítési technikák, eljárások önálló alkalmazásával 

tárgyalkotó szándék szerintiegyedi lemeztárgy készítése 

 A zománcmûvészet 

–  A kelta zománcmûvészet 

–  Zománcmûvészeti példák felsorakoztatásával az ipari zománc alkalmazási lehetõségeinek 

megismerése 

 A zománciszap 

–  A zománciszap tulajdonságai 
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–  Színminták készítése elõalapozott vaslemezre és rézlapra. Összehasonlító elemzések 

–  A különbözõ fajtájú és színû zománciszapok hõigénye 

 A szín és fény szerepe a zománcalkotásokban 

–  Színtani ismeretek: a színek érzelmi és hõhatása, optikai és térhatása 

–  A színek figyelemfelhívó és szimbolikus szerepe 

–  A különbözõ zománcok fényáteresztõ tulajdonságai (fényes és matt; áttetszõ és fedõ) 

–  A tanultak tudatos alkalmazása a zománcozási feladatokban 

 A forma szerepe a képalkotásban 

–  A különbözõ formák síkokká, foltokká, motívumokká alakítása 

–  A motívumok dinamikus rendezésével dekoratív zománckompozíciók kialakítása 

 Stilizálási gyakorlatok 

–  Kifejezési szándék szerinti átírási, komponálási gyakorlatok 

 Sablontechnika alkalmazása a zománcozás során 

–  A sablontechnika megismerése. Sablon készítése 

–  A pozitív–negatív formákból képzett sablonokkal más–más viszonyhelyzetek, forma–

kapcsolatok kialakítása 

–  Forma–   és   színtervek   alapján   a   lealapozott   lemez   sablontechnikával,   zománcpor   

felszitálásával   történõ zománcozása 

 Zománcozott ékszer, vagy öltözék kiegészítõ készítése 

–  A vörösréz alakíthatósága 

–  A transzparens zománc tulajdonságai 

–  A  fém  lapok  zománcozásra  történõ  elõkészítése  (zsírtalanítás  és  a  tapadóképesség  

fokozása),  zománcozása, kiégetése, összeszerelése 

 Zománcozott lapok befoglalása 

–  Vörösréz alapú medálok zománcozása, a kiégetett medálok befoglalása 

 A tanultak alkotó alkalmazása 

–  A  gyárilag  lealapozott  acéllemez  vagy  rézlemez  egyéni  kifejezési  szándék  szerinti  

zománcozása  a  megismert zománcok (zománciszap, zománcpor), zománcozási eljárások 

figyelembevételével. 
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 Értékelés és kiállítás rendezés 

–  Az év során készített tárgyak közös értékelése 

–  Ismerkedés a kiállítás rendezéssel 

 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 

 a szín és forma, a stilizálás, átírás, komponálás tárgyalkotó szerepét, 

 a fém– és zománcmûvesség példáit, mûfajait, 

 az ókori Egyiptom és a kelták fém– és zománcmûvességét, 

 a vas és acél, a könnyû– és színesfémek tulajdonságait, 

 a zománciszapok és zománcporok tulajdonságait, 

 a tervezés fázisait, munkafolyamatait, 

 a fém– és zománcmûves tárgy készítésének technikai feltételeit, 

 a lemezalakítás, díszítés módjait, 

 az egyszerû fémékszer–készítés mûveleteit, 

 a zománcmûves munkafolyamatokat (a zománcbevonás, –festés technikáit, a szárítás, 

égetés mûveleteit), 

 a szakszerû mûhely– és eszközhasználat követelményeit. 

Legyen képes: 

 fémalakítási mûveletekre (vágás, darabolás, fúrás, fûrészelés, reszelés, 

csiszolás, hajítás, lapítás, kalapálás), 

 fémmûves tárgyalkotási feladatok elvégzésére (lemez ékszer, lemez intarzia 

készítésére), 

 a fémek zománccal történõ bevonására, a legegyszerûbb zománcdíszítési 

módok alkalmazására, 

 a zománccal bevont tárgy kiégetésére, 

 zománcozott ékszerek, öltözék kiegészítõk készítésére, 

 kövek, zománcozott medálok befoglalására, 

 a munkavédelmi szabályok betartására, balesetmentes munkavégzésre. 

 

6. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
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o A fém– és zománcmûvesség mûfaji sajátosságainak, tárgykultúrájának bemutatása.  

o Felkészítés a fém– és zománcmûves mûhely berendezéseinek, szerszámainak, 

anyagainak átgondolt használatára.  

 –  A    fémmegmunkálás,    felületdíszítés    (trasszírozás,    domborítás,    cizellálás)    

módjainak,    a    zománcmûvesség technikáinak (limougesi festett zománc, grisaille 

technika, zománc sgrafitto) megismertetése.  

o A  tananyagtartalomban  szereplõ  tárgyalkotási  mûveletekhez  szükséges  vizuális  

ismeretek  (figyelemvezetés, kiemelés, ritmus, felületrendezés, egyensúlyteremtés) 

biztosítása.  

o A tárgyalkotáshoz szükséges anyag– és eszközismeret, tervezõ, munkaszervezõ, 

szerszámhasználó, anyagformáló készségek és képességek kialakítása.  

o A tanuló felkészítése elképzelései, gondolatai tárgyiasult formában való 

kifejezésére.  

o A balesetmentes munkavégzés szabályainak elsajátítatása. 

 

Tananyag 

Fém– és zománcmûves ismeretek 

A fém– és zománcmûvesség tárgykultúrája 

A népvándorlás kori törzsek, a szkíták és a honfoglaló magyarok fém– és ötvösmûvészete 

A fém– és zománcmûvesség mûfaji követelményei 

A szín térhatása 

Pozitív– negatív forma, formaredukció, motívum– és jelképzés, ornamentika 

Az elemek elrendezése 

A fémmûvesség anyagai 

A fémmûvesség eszközei, szerszámai 

A fémmegmunkálás módjai 

A trasszírozás, domborítás és cizellálás mûveletei 

A zománciszapok tulajdonságai, fajtái, a felhordás módja, eszközei 

A zománc–sgrafitto technikája 

Festett zománc (grisaille technika) 
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A zománcozott tárgy égetésre történõ elõkészítése, ráégetés, átégetés 

Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 

 

 

Feladatcsoportok 

 A fémmûvesség 

–  A népvándorlás–korának fémmûvessége 

–  A honfoglaló magyarok ötvösmûvészete 

–  Mûvészi példák felsorakoztatása a tanév tananyagához 

 Felületdíszítõ technikák 

–  Ismerkedés a vörös– és sárgaréz (ezüst) díszíthetõségével 

–  A trasszírozás, domborítás, pusszírozás, cizellálás megismerése iparmûvészeti példákon 

keresztül 

 Felületdíszítés trasszírozással 

–  Trasszírozó szerszámok megismerése 

–  Tervezés, elõrajzolás, rajzátvitel  

–  A lemeztárgy felületére átrajzolt kontúrok trasszírozása 

 Domborítás, cizellálás 

–  A domborítás, cizellálás eszközei 

–  Mûveletei: az alapfelületek mélyítése, leütése poncolóval, a plasztikus minták kiemelése 

 Domborított, cizellált vagy trasszírozott fémlap zománcozása 

–  A mintázott lemez zománcozásra történõ elõkészítése, bevonása transzparens zománccal, 

szárítás, égetés 

 A zománcmûvészet 

–  Szkíta fém– és ötvösmûvészet 

–  Limougesi festett zománc 

–  Mûvészi példák felsorakoztatása a tanév tananyagához 

 A színek térhatása 
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–  Azonos motívumok más–más színviszonyba helyezése 

 Pozitív–negatív formák viszonya 

–  A sablontechnika ismételt alkalmazása 

–  Pozitív és negatív formák viszonyával más–más jelentéstartalom kifejezése 

 Formaasszociációk 

–  Asszociációra  alkalmas  motívumok,  jelek  képzésével  új  tartalom  kifejezése  szabadon  

választott  színvilággal,  a gondolatközlést legjobban erõsítõ zománctechnikával 

 Festett zománc 

–  A limouges–i festett zománc megismerése 

–  Limouges–i technikai kipróbálása (fehér alapra ráégetett fekete kontúrok, külön–külön felvitt 

színek) 

 Grisaille technika 

–  A grisaille technika megismerése 

–  Mûfaji sajátosságoknak való megfelelés (fekete alapzománcra festés több rétegben fehér 

zománccal) 

 Zománc–sgrafitto készítése 

–  A sgrafitto technika 

–  Zománc–sgrafitto tervezése 

–  A terv kivitelezése: gyárilag lealapozott lemezek zománcozásra történõ elõkészítése, a forma– 

és színtervek alapján a  

sgrafitto  legalsó  zománcrétegének  kialakítása,  a  ráégetést  követõen  a  következõ  zománcréteg  

felvitele,  a 

bõrkemény állapotú zománcrétegbõl a rajzolat vagy forma visszaszedése, ismételt égetés 

 Fémmûves vizsgamunka készítése 

–  A megtanult fémmûves ismeretek, tárgykészítési technikák, eljárások önálló alkalmazásával 

tárgyalkotó szándék szerinti egyedi lemeztárgy készítése 

–  Egyéni  kifejezési  szándék  szerinti  zománcozás  a  megismert  zománcok  (zománciszap,  

zománcpor),  a  tanult 

zománctechnikai eljárások alkalmazásával 

–  Dokumentálás 
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 Értékelés és kiállítás rendezés 

–  Az év során készített tárgyak közös értékelése 

–  Kiállítás rendezés 

 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 

 a színek térhatását, a pozitív és negatív formák viszonyát, a motívum és jelképzés szerepét, 

 a fém– és zománcmûvesség példáit, mûfajait, 

 a népvándorlás kori törzsek, a szkíták és a honfoglaló magyarok fém– és ötvösmûvészetét, 

 a trasszírozás, domborítás, cizellálás eszközeit, mûveleteit, 

 a sablontechnika és a sgrafitto alkalmazhatóságát, 

 a limougesi festett zománcot és a grisaille technikát, 

 a szakszerû mûhely– és eszközhasználat követelményeit. 

Legyen képes: 

 fémmûves tárgyalkotási feladatok elvégzésére, 

 a fém felületének trasszírozással, domborítással, cizellálással történõ díszítése, 

 a fémlapok zománcozására, 

 a zománccal bevont tárgy kiégetésére, 

 zománcgrafikai és festõzománc technikák alkalmazására, 

 a munkavédelmi szabályok betartására, balesetmentes munkavégzésre. 

 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

A tanuló ismerje: 

 a fém és a zománc mint tárgyalkotási alapanyag tulajdonságait, 

 a fém– és zománcmûvesség példáit, mûfaji követelményeit, 

 a tárgykészítéshez kapcsolódó tervezés munkafolyamatait, módszereit, 

 a fém– és a tûzzománcozott dísztárgy készítésének technikai feltételeit, 

 a fémalakítás, felületdíszítés és a kõfoglalás lehetõségeit, 

 a zománcmûves munkafolyamatokat: a zománcbevonás, –díszítés és a 

zománcfestés technikáit, a szárítás, égetés mûveleteit, 

 a szakszerû anyag– és eszközhasználat követelményeit, 

 a legfontosabb munkavédelmi tudnivalókat. 
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Legyen képes: 

 fémmegmunkálási,  –alakítási  mûveletekre  (vágás,  darabolás,  fúrás,  

fûrészelés,  reszelés,  csiszolás,  hajítás,  lapítás, kalapálás, vésés, domborítás, 

trasszírozás, domborítás, cizellálás), 

 fémmûves tárgyalkotási (lánc, lemez intarzia, lemez relief) feladatok 

elvégzésére, 

 a fémek zománcozására, 

 a fémek formára alakítására, zománcozásra történõ elõkészítésére, 

 a fémek zománccal történõ bevonására, 

 a legegyszerûbb zománcdíszítési módok (repesztés, összefolyatás, átégetés) 

használatára, 

 a legegyszerûbb zománcgrafikai, –festészeti (sablon, sgrafitto, grisaille 

technika) megoldások alkalmazására, 

 a zománccal bevont, festett tárgy kiégetésére, 

 életkorának megfelelõ szinten, az anyag, eszköz és technikai módszerek 

megválasztására, 

 gondolatainak tárgyiasult formában való megvalósítására, 

 a helyes munkamenet, a munkavédelmi szabályok következetes betartására. 

 

A mûvészeti alapvizsga követelményei 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészekbõl áll. 

 

A gyakorlati vizsga tantárgyai és idõtartama 

Fém– és zománcmûves mûhelygyakorlat 

–  tervezés 40 perc 

–  tárgykészítés 140 perc 

 

A vizsga tartalma 

A  vizsgafeladatot  az  intézmény  úgy  határozza  meg,  hogy  a  megoldásból  mérhetõ  legyen  a  

tanuló  tárgytervezõ, tárgyalkotó képessége. A terv tükrözze a tanuló gondolati tartalomnak 
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megfelelõ képalkotó és tervezõ készségét, a fém– és zománcmûvesség anyagairól, mûfaji 

sajátosságairól, esztétikai törvényszerûségeirõl megszerzett ismereteit. 

A megvalósított tárgy mutassa be a tanuló technikai jártasságát, szakmai tudását. 

A fém– és zománcmûves mûhelygyakorlat vizsga két részbõl tevõdik össze: 

A) Tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész tárgy vagy tárgycsoport a fém– és 

zománcmûvesség mûfajából. 

A  benyújtott  vizsgamunka  –  tanári  irányítással  megvalósított  –  tervezési  munka  

alapján,  szabadon  megválasztott 

technikával létrehozott alkotás, amely lehet: 

–  trasszírozott, domborított, cizellált vagy zománcozással díszített tárgy, 

–  zománcozott képsorozat, 

–  ékszerkollekció. 

A  vizsgamunkát  az  alapfok  utolsó  évfolyamának  szorgalmi  ideje  alatt,  a  második  

félévben  kell  elkészíteni,  és  a 

mûvészeti alapvizsga napját megelõzõen tíz nappal kell a tanulónak leadnia a vizsgát 

szervezõ intézménynek. 

B) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan tervezett és elkészített tárgy. 

A  vizsgatárgy  az  intézmény  által  meghatározott  funkcióra,  gondolati  tartalom  

kifejezésére  alkalmas,  a  tanuló  által 

készített tervvázlat alapján elkészített szabadon választott technikával létrehozott alkotás, 

amely lehet: 

–  ékszer, öltözék kiegészítõ, 

–  zománcozott kép. 

A munka kivitelezésénél a kiégetés fázisához szaktanári felügyeletre van szükség. 

 

A vizsga értékelése 

A fém– és zománcmûves mûhelygyakorlat vizsga értékelésének általános szempontjai: 
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–  a   gondolati   tartalomnak,   mûfaji   sajátosságoknak   megfelelõ   átíró,   tárgytervezõ,   

formaalkotó,   felület   és 

díszítményalakító képesség, 

–  fém– és zománcmûves alapismeret, 

–  anyag– és eszközhasználat, 

–  az elkészített tárgy összhatása. 

 

 

 

 

FOTÓ ÉS FILM TANSZAK 

 

FOTÓ ÉS FILM MÛHELYGYAKORLAT 

A fotó és film mûhelygyakorlat célja a fényképezés és a mozgófilm–készítés történetének, 

mûfajának megismertetése, az alkotások történelmi, társadalmi és kulturális összefüggéseinek 

megértetése. Célja továbbá azoknak az elméleti és gyakorlati tudnivalóknak az elsajátíttatása, 

melyek birtokában a tanulók képessé válnak önálló alkotások létrehozása a fotós és a filmes nyelv 

sajátosságok, törvényszerûségek felhasználásával. 

A mûhelygyakorlat feladata a fényképezés és a filmkészítés anyagainak, eszközeinek és 

alkalmazási lehetõségeinek megismertetése és alkotó alkalmazása. A képrögzítés és szerkesztés 

eszközeinek gyakorlati felhasználása, az álló– és mozgókép létrehozásához szükséges optikai és 

világítástechnikai alapismeretek elsajátíttatása. A képalkotási 

lehetõségek megismertetése, kipróbálása, alkalmazása, technikai kísérletek tervezése és 

kivitelezése, az utómunkálatok megvalósítása 

 

 

 

Alapfokú évfolyamok 
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4. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A fényképezés és a filmkészítés anyagainak, eszközeinek és egyszerûbb 

alkalmazási lehetõségeinek megismertetése néhány példa segítségével. 

 A tanuló fantáziájának, kísérletezõ kedvének, nyitottságának fejlesztése. 

 Az életkori sajátosságoknak megfelelõ elemzõ, képalkotó képességek 

kibontakoztatása. 

 Az eszköz– és anyaghasználat terén élményszerû ismeret– és tapasztalatszerzés 

biztosítása. 

 A társakhoz való pozitív viszonyulás formálása, a segítõkészség alakítása. 

 A munkakörnyezet tisztántartására való igény kialakítása, a fegyelmezett 

munkavégzés szabályainak elsajátíttatása. 

Tananyag 

Álló– és mozgóképi ismeretek 

Ízelítõ néhány hazai vagy külföldi alkotó munkájából 

A fénnyel, a fényérzékeny anyaggal való kísérletezés 

A fotogram, kemogram, frottázs alapjai 

Képalkotás egyszerû digitális technikával (mobiltelefon, kompakt fényképezõgép) 

Baleset–, munka– és környezetvédelmi ismeretek 

Feladatcsoportok 

Camera obscura, lyukkamera 

Camera obscura, lyukkamera készítése és használata 

Ismerkedés a kinetoszkóppal 

– 12 képes fázisrajz–csík készítése 

Fényképezõgép, kamera a gyakorlatban 

– Önálló felvételek készítése egyszerû képrögzítõ eszközökkel (mobiltelefon, digitális 

fényképezõgép) 

– Az eszközök megóvása, szakszerû kezelése 

Árnykép 
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– Rövid történetet, jelenetet feldolgozó árnyképsorozat készítése 

Fotogramok  

– A fény, a tér és az idõ összefüggéseinek kutatása 

– A fényérzékeny papír jellemzõinek, az elõhívónak és rögzítõnek gyakorlati kipróbálása 

– A fény útjába helyezett tárgy megvilágításának lehetõségei 

– Fotogramok, kemogramok, frottázsok létrehozása 

– Lapozható, sodorható képsorok készítése 

– Képregény–vázlatok elkészítése 

– Szendvicsdia komponálása, képi megjelenítése 

– Egyéni próbálkozások, újszerû hatások létrehozása 

Értékelés és kiállítás–rendezés 

 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 

 a fotómûvészet néhány jelentõs alkotóját mûveiken keresztül, 

 az álló– és mozgókép közti alapvetõ különbségeket, 

 a rendelkezésére álló képrögzítõ eszközöket, 

 a laboreszközöket, 

 a nézõpont, kompozíció fogalmait. 

Legyen képes: 

 megfigyelni az alapvetõ fény–árnyék jelenségeket, és tapasztalatait a képi 

kifejezésben alkalmazni, 

 fotó– és filmalkotásokat tanári segítséggel elemezni. 

 

SZÁMONKÉRÉS JAVASOLT FORMÁJA 

A tanulók bemutató óra keretében valamint kiállítással adnak számot tudásukról 

A minősítésre, az osztályzásra a szaktanár jogosult. 

Az év végi osztályzatnak döntően az év közbeni munkán kell alapulnia.  

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

3128 

 

 

 

Az értékelés szempontjai – minimumkövetelmények: 

 az adott évfolyam tananyagának ismerete, 

 a művészetek iránti érzékenység, kreativitás. 

 

MAGASABB ÉVFOLYAMBA LÉPÉS FELTÉTELE: 

A minimum követelmények teljesítése. 

Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 

 

5. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A fényképezés és a mozgófilm–készítés történetének bemutatása. 

 A fotós és a filmes nyelv sajátosságainak, törvényszerûségeinek 

tanulmányoztatása. 

 A fényképezés és a filmkészítés anyagainak, eszközeinek és alkalmazási 

lehetõségeinek megismertetése. 

 A nézõpont, a képkivágás megválasztási szabályainak, képi 

következményeinek, valamint az egyszerû képregény–vázlat elkészítésének 

megismertetése, mozgó, mozgatható képek, képsorozatok elõállításának 

gyakoroltatása. 

 Az esztétikum iránti igény és befogadóképesség fejlesztése. 

 Nyitottságra, problémaérzékenységre való felkészítés kisebb feladatok önálló 

megoldása által. 

 A módszeres munkavégzés gyakoroltatása. 

 Saját munkák elemzõ értékelésének, rendezésének, rendszerezésének, 

dokumentálásának alkalmaztatása. 

 

Tananyag 

Álló– és mozgóképi ismeretek 
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Szemelvények a fotográfia és a filmmûvészet technikatörténetébõl 

A fotó– és filmmûvészet néhány emblematikus alkotásának megismerése 

Kameramozgások 

Álló és mozgó tárgy, személy követése statikus és mozgó kameraállásból 

Különbözõ képkivágások (plánok) 

Egy kitalált vagy felépített jelenet plánokra bontása (premier plán, kistotál, nagytotál) 

Rövidfilmes kísérletek a tapasztalatok alapján 

A mozgókép készítés néhány szabálya 

A fénnyel, a fényérzékeny anyaggal való kísérletezés 

Fotogram, kemogram, frottázs létrehozása 

analóg vagy digitális fényképezõgéppel, mobiltelefonnal felvételek létrehozása 

Képpár, képsor, képsorozat fogalma, dramaturgiai lehetõségei 

Baleset–, munka– és környezetvédelmi ismeretek 

Feladatcsoportok 

A fényképezõgép és a kamera 

– A nézõpont megválasztásának képi hatása 

– A fénymérés alapjai, a záridõ, fényrekesz (blende) összefüggéseinek és jelentõségének 

gyakorlati megismerése 

– A kameramozgások fajtái és ezek variációi (svenkelés, emelés, süllyesztés, kocsizás) 

A plánok kapcsolata 

– A képkivágások (plánok) rendje (premier–, szekond–, bõszekond–, amerikai–, kistotál–, 

nagytotál plán) 

– A jelenetek hosszának változatos alkalmazása 

– Rövidfilmes kísérletek és tapasztalatok 

Fotogramok, camera obscura felvételek 

– A fény, a tér és az idõ összefüggéseinek kutatása 

– A fényérzékeny papír jellemzõi, az elõhívók és rögzítõk mûködése 
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– Átlátszó, félig átlátszó, átlátszatlan tárgyak megvilágításának lehetõségei 

– Transzparencia, reflexió 

– Fotogramok, kemogramok, frottázsok létrehozása 

– Tónusátmenetek kipróbálása 

– Nyomhagyás különféle eszközökkel és anyagokkal a fényérzékeny papíron 

– A fotogramok képsorokba, sorozatokba rendezése 

– A mozgás érzetének visszaadása képi eszközökkel 

– Egyszerû szituáció ábrázolása képsorokban 

– Egyéni próbálkozások, újszerû hatások létrehozása 

Értékelés és kiállítás–rendezés 

Képalkotás egyszerû digitális technikával (mobiltelefon, kompakt fényképezõgép) 

– Képpárok, képsorozatok létrehozása 

– A kiválasztott fotók szerkesztése számítógépben 

– A képek nyomtatása, párokba, sorozatokba rendezése 

 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 

 a fotó– és filmmûvészet néhány jelentõs alkotóját mûveiken keresztül, 

 a természetes és mesterséges fényforrásokat, tudjon különbséget tenni 

hatásmechanizmusuk között, 

 a képkivágások (plánok) képalakító hatását, 

 az optikai képalkotás fogásait, fogalmait, lehetõségeit, 

 a mozgóképkészítés alapvetõ szabályait, 

 a nézõpont, kompozíció, ritmus, ismétlés, szimmetria fogalmát. 

Legyen képes: 

 a tanult képzõmûvészeti technikákat, módszereket saját munkáiban alkalmazni, 

 egyszerû képregény–vázlatot elkészíteni, mozgó, mozgatható képeket, 

képsorozatokat elõállítani, 

 saját munkáit elemzõen értékelni, rendezni, rendszerezni, dokumentálni. 
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SZÁMONKÉRÉS JAVASOLT FORMÁJA 

A tanulók bemutató óra keretében valamint bemutatkozó kiállítással illetve rövid klipszerű 

kisfilmmel adnak számot tudásukról 

A minősítésre, az osztályzásra a szaktanár jogosult. 

Az év végi osztályzatnak döntően az év közbeni munkán kell alapulnia.  

 

Az értékelés szempontjai – minimumkövetelmények: 

 az adott évfolyam tananyagának ismerete, 

 a művészetek iránti érzékenység, kreativitás. 

 

MAGASABB ÉVFOLYAMBA LÉPÉS FELTÉTELE: 

A minimum követelmények teljesítése. 

Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 

 

 

 

6. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A fényképezés és a mozgófilm–készítés történetének, mûfajának 

megismertetése. 

 A képelemzések során az alkotások történelmi, társadalmi és kulturális 

hátterének felismertetése az összefüggések alapján. 

 A fényképezés és a filmkészítés anyagainak, eszközeinek és alkalmazási 

lehetõségeinek további megismertetése. 

 A képalkotási lehetõségek mélyítése, a tanultak kipróbáltatása és 

alkalmaztatása. 

 Az idõ–, és térbeli változás, mozgás, fejlõdés, haladás képi kifejezésének 

megismertetése. 

 A storyboard készítésének elsajátíttatása. 
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 A képrögzítõ és szerkesztõ eszközök gyakorlati felhasználásának bemutatása. 

 Azoknak az elméleti és gyakorlati tudnivalóknak az elsajátíttatása, melyek 

birtokában a tanulók képessé válnak önálló alkotások létrehozása a fotós és a 

filmes nyelv sajátosságok, törvényszerûségek felhasználásával. 

 Az értékes munkák kiválogatásának, a rendszerezésének és kiállítási módjainak 

elsajátíttatása. 

 Tanári vezetéssel, bonyolultabb feladatok elvégzésére történõ felkészítés. 

 Az interaktivitás (személyközi kapcsolatok aktivitása, kooperáció) elmélyítése. 

 

Tananyag 

Álló– és mozgóképi ismeretek 

A fotográfia és a filmmûvészet rövid technikatörténete 

Néhány jelentõs alkotómûvész ismerete mûveiken keresztül 

A fotó– és filmmûvészet jelentõs magyar alkotói 

A helyes expozíció fogalma, szerepe, jelentõsége 

A fénymérés 

Digitális technikai alapismeretek 

Ritmus, ismétlés, kiemelés, elhagyás, szimmetria fogalma 

A képkivágások (plánok), a helyes nézõpont 

A kollázs, montázs mint formanyelv 

Közelítés és nyitás zoom–objektívvel 

Közelítõ és nyitó felvételek, kameramozgások vágási lehetõségei 

A mozgóképkészítés szabályai 

Digitális vágóprogram megismerése 

Folyamat– és mozgásábrázolás a mûvészetben 

A felvételek technikai, tartalmi és esztétikai minõsége 

Baleset–, munka– és környezetvédelmi ismeretek 

Feladatcsoportok 
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Fotogramok 

– A fény, a tér és az idõ összefüggéseinek kutatása 

– A fényérzékeny papír jellemzõinek, az elõhívónak és rögzítõnek gyakorlati kipróbálása 

– Térbeli manipuláció a fotópapírral (hajtogatás, vágás), megvilágítás, elõhívás 

– Irányított roncsolás (tépés, égetés), megvilágítás, elõhívás 

– A mozgás illúziója 

– Szendvicsnegatív készítése 

– Egyéni próbálkozások, újszerû hatások létrehozása 

Fotóséta a város, település elõre meghatározott helyszínein 

– Szituációs gyakorlatok 

– Az adott urbánus tér atmoszférájának bemutatása 

– Kreatív, egyedi témakeresés a helyszín adottságaihoz igazodva 

– Az elkészült fotók szelektálása, majd szerkesztése számítógépen 

– A kiválasztott képek nyomtatás 

– 5–10 képbõl álló fotósorozatok, valamint képpárok létrehozása 

Kreatív feladatok 

– Egyéni nézõpont és kompozíciós rend megválasztása 

– Ritmus, ismétlés, kiemelés, elhagyás, szimmetria megjelenítése az alkotásokban 

– Spontán és rendezett fotók készítése 

– Az idõ–, és térbeli változás, mozgás, képi kifejezése a fotó és a film formanyelvén keresztül 

– Képsorozatok készítése digitális fényképezõgéppel 

– Storyboard létrehozása rajzolással, kollázs technikával 

– Forgatási terv elkészítése, filmetûd forgatása stábmunkában 

Utómunkálatok 

– Analóg, fekete–fehér felvételek készítése, filmhívás 

– Digitális fotók szerkesztése számítógépben 

– A fotók nyomtatása 
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– A leforgatott nyersanyag digitalizálása 

– A vágóprogram alkalmazása 

– A felvételek igényes megjelenítése webes felületeken 

Vizsgamunka készítése 

– A tanult technikai ismeretek segítségével megvalósított fotó vagy filmalkotás, dokumentálás 

Értékelés és kiállítás–rendezés 

 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 

 a fotó– és filmmûvészet néhány jelentõs alkotóját mûveiken keresztül, 

 a nézõpont, kompozíció, ritmus, ismétlés, szimmetria, kiemelés, elhagyás 

fogalmait, 

 a kameramozgások, a jelenetek képsorokra bontását, a képsorok 

megszerkesztésének elveit, módszereit, 

 azokat a kreatív technikákat, amelyeket felhasználhat mondanivalója képi 

kifejezéséhez, 

 digitális fotótechnika alapjait, 

 folyamat– és mozgásábrázolás jellegzetességeit a mûvészetben, 

 a fotózással és a filmezéssel kapcsolatos személyiségjogokat, etikai 

szabályokat. 

Legyen képes: 

 fotogramok, valamint különbözõ fotók felhasználásával montázsokat 

létrehozni, 

 a számítógépes képszerkesztõ programok alapvetõ lehetõségeit, 

 az idõ–, és térbeli változást, mozgást, fejlõdést, haladást képileg kifejezni, 

 storyboard–ot készíteni, 

 önálló nézõpontot kiválasztani, egyszerûbb forgatási tervet készíteni, és annak 

alapján megfelelõ segítséggel filmet forgatni, 

 saját munkáit elemzõen értékelni, rendezni, rendszerezni, dokumentálni, 

 a baleset–, munka–, és környezetvédelmi szabályokat betartani. 
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SZÁMONKÉRÉS JAVASOLT FORMÁJA 

A tanulók bemutató óra keretében valamint bemutatkozó kiállítással illetve rövid klipszerű 

kisfilmmel adnak számot tudásukról 

A minősítésre, az osztályzásra a szaktanár jogosult. 

Az év végi osztályzatnak döntően az év közbeni munkán kell alapulnia.  

 

Az értékelés szempontjai – minimumkövetelmények: 

 az adott évfolyam tananyagának ismerete, 

 a művészetek iránti érzékenység, kreativitás. 

 

MAGASABB ÉVFOLYAMBA LÉPÉS FELTÉTELE: 

A minimum követelmények teljesítése. 

Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

A tanuló ismerje: 

 a fotó és filmtörténet néhány jellemzõ alkotását, 

 a fotó– és filmmûvészet néhány kiemelkedõ hazai és külföldi képviselõjét, 

 az álló– és mozgókép közti lényeges különbségeket, 

 a rendelkezésére álló képrögzítõ eszközöket, 

 azokat a kreatív technikákat, amelyeket felhasználhat mondanivalója képi 

kifejezéséhez, 

 a folyamat– és mozgásábrázolás jellegzetességeit a mûvészetben, 

 a nézõpont, kompozíció, ritmus, ismétlés, szimmetria, kiemelés, elhagyás 

fogalmait, 

 a rajz– és animációs filmek készítésének elveit (lapozható, sodorható 

képsorok), 

 a laboreszközöket, 

 a képkivágások (plánok) képalakító hatását, 

 a mozgóképkészítés alapvetõ szabályait, 

 a kameramozgásokat, a jelenetek képsorokra bontását, 
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 a fotózással és a filmezéssel kapcsolatos személyiségjogokat, etikai 

szabályokat, 

 a legfontosabb munkavédelmi tudnivalókat. 

A tanuló legyen képes: 

 megfigyelni az alapvetõ fény–árnyék jelenségeket, és tapasztalatait a képi 

kifejezésben alkalmazni, 

 képi gesztusokat, ábrákat, fotó– és filmalkotásokat tanári segítséggel elemezni, 

 az idõ– és térbeli változást, mozgást, fejlõdést, haladást képileg kifejezni, 

 egyszerû képregény–vázlatot elkészíteni, mozgó, mozgatható képeket, 

képsorozatokat elõállítani, 

 fotogramok, valamint különbözõ fotók felhasználásával montázsokat 

létrehozni, 

 storyboard–ot készíteni, 

 csendéletet, csoportképet, tájképet, városképet, életképet fotózni, 

 saját munkáit elemzõen értékelni, rendezni, 

 önálló nézõpontot kiválasztani, egyszerûbb forgatási tervet készíteni, és annak 

alapján megfelelõ segítséggel filmet forgatni, 

 a tanult képzõmûvészeti technikákat, módszereket saját munkáiban is 

alkalmazni, 

 a baleset–, munka– és környezetvédelmi szabályokat betartani. 

 

A mûvészeti alapvizsga követelményei 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészekbõl áll. 

 

A gyakorlati vizsga tantárgyai és idõtartama 

Fotó és film mûhelygyakorlat 

– tervezés 40 perc 

– fotó és film készítés 140 perc 

 

A vizsga tartalma 
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A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhetõ legyen a tanuló 

tervezõ, alkotó képessége. A koncepció tükrözze a tanuló a fotó– és filmmûvészet anyagairól, 

mûfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerûségeirõl megszerzett ismereteit. Az elkészített mû 

mutassa be a tanuló fotó– és filmtechnikai jártasságát, tudását. 

A fotó és film mûhelygyakorlat vizsga két részbõl tevõdik össze: 

A) Tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész fotósorozat vagy filmalkotás. 

A benyújtott vizsgamunka – tanári irányítással – a koncepció alapján, a tanult technikai 

ismeretek segítségével megvalósított fotó vagy filmalkotás, amely lehet: 

– fotó – camera obscura –fotogram sorozat, 

– mozgás érzetének visszaadása képi eszközökkel, 

– egyszerû szituáció ábrázolása képsorokban, 

– képsorozat készítése azonos kompozíciós elv alapján, 

– storyboard és film, filmrészlet készítése. 

A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben 

kell elkészíteni, és a mûvészeti alapvizsga napját megelõzõen tíz nappal kell a tanulónak 

leadnia a vizsgát szervezõ intézménynek. 

B) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan készített fotósorozat vagy filmalkotás. 

Az intézmény által meghatározott vizsgamunka tervek vagy képes forgatókönyv alapján 

elkészített alkotás, amelylehet: 

– tárgyfotó sorozat, 

– környezetfotó sorozat, 

– rövid tárgy–animáció, 

– ritmusgyakorlat készítése mozgóképi eszközökkel. 

 

A vizsga értékelése 

– a fényképezés és filmezés eszközeinek és anyagainak ismerete, tudatos használata, 

– a kompozíció alapelemeinek ismerete, alkalmazása, 

– a képkivágások, képalakító eljárások ismerete, 
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– önállóság, eredeti látásmód. 

 

SZÁMONKÉRÉS JAVASOLT FORMÁJA 

A tanulók bemutató óra keretében valamint bemutatkozó kiállítással illetve rövid klipszerű 

kisfilmmel adnak számot tudásukról 

A minősítésre, az osztályzásra a szaktanár jogosult. 

Az év végi osztályzatnak döntően az év közbeni munkán kell alapulnia.  

 

Az értékelés szempontjai – minimumkövetelmények: 

 az adott évfolyam tananyagának ismerete, 

 a művészetek iránti érzékenység, kreativitás. 

 

MAGASABB ÉVFOLYAMBA LÉPÉS FELTÉTELE: 

A minimum követelmények teljesítése. 

Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelezõ (minimális) taneszközök 

Munkaasztalok, székek 

Repró–állvány, fotóállvány 

Fotónagyító 

Fotólámpa, sötétkamra lámpa 

Fényképezõgép tartozékokkal (digitális tükörreflexes, valamint manuális módban használható, 

analóg) 

Videokamera 

Projektor 

Erõsítõ, keverõ, mikrofon 

Fotólabor eszközök 
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Zárható vegyszertároló szekrény (veszélyes anyagok alkalmazása esetén) 

Szemléltetésre szolgáló technikai eszközök 

Szemléltetõ anyagok (képek, könyvek, CD, DVD–k) 

Sötétítõ eszköz 

Tintasugaras, vagy lézeres nyomtató 

Számítógép, képszerkesztõ és vágóprogramok 

A továbbképzõ évfolyamokban ajánlott eszközök: 

3 db fejgenerátoros mûtermi vaku (kiegészítõ felszerelések, vakufénymérõ, fotóháttér...) 

 

 

 

 

VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK 

NÉPMÛVÉSZET 

A  népmûvészet  tantárgy  célja  a  hagyományos  magyar  népi  kultúra  átfogó  rendszerének  

megismertetése,  a hagyomány  értékeinek  bemutatásával  a  múlt  öröksége  iránti  tisztelet,  

megbecsülés  kialakítása,  a  múlt  és  a  jelen összefüggéseinek felfedeztetése, mindezzel a 

személyiség formálódásának pozitív irányba terelése. 

A tantárgy  feladata  a  tantárgy  iránti  nyitottság  kialakítása,  az  általános  néprajzi,  népmûvészeti  

ismeretek  átadása. 

Feladata emellett  a  hagyományos  népi  kultúra  és  értékrendszer  bemutatásával  a  mindennapi  

élet  kérdéseire, problémáira  való  válaszkeresés,  a  közösségi  érzés  mélyítése,  az  egyén  

helyének,  szerepének  tudatosítása,  a hovatartozás–tudat, a szülõföldhöz való kötõdés erõsítése, 

értelmi és érzelmi ráhatással a személyiség fejlesztése, az esztétikai, etikai élmény– és 

ítélõképesség, az empátia és a tolerancia mélyítése. 

A népmûvészet tantárgy oktatása szorosan kötõdik a mûvészeti képzés programjához, a vizuális 

alkotó gyakorlattal, valamint  a  mûhelyekben  folyó  elméleti  és  gyakorlati  tudnivalók  

elsajátításával  párhuzamosan  nyújt  ismereteket, ugyanakkor igyekszik kapcsolatot találni a 

társmûvészetek felé is. 
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A  népmûvészet  tantárgy  szabadon  választható,  emellett  tananyagtartalma  szervesen  beépíthetõ  

a  többi  tantárgy oktatási folyamatába is. 

 

Alapfokú évfolyamok 

 

1. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A hagyományok felelevenítésével, bemutatásával tantárgy iránti nyitottság 

kialakítása.  

 A tananyag elsajátíttatása során élményszerû megismerés, tapasztalatszerzés 

biztosítása, valamint a közösségi érzés  kialakítása, mélyítése. 

Tananyag 

Népmûvészet ismeretek 

Népi gyermekjátékok típusai 

Közösségi élmény, a játék során betöltött szerepek 

Népköltészeti alkotások 

Cselekmények, érzelmek, jó és rossz 

 

Feladatcsoportok 

Népi gyermekjátékok 

–  Mondókák 

–  Mozgásos játékok 

–  Vonulások–  Párválasztó játékok, körjátékok 

–  Szellemi játékok 

–  Hagyományos játéktevékenységek felelevenítése 

Népköltészet 

–  Népmesék 
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–  Népdalok 

–  Találós kérdések 

 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 

 a népi gyermekjátékok néhány fajtáját, 

 a népköltészet néhány alkotását. 

Legyen képes: 

 nyitottan viszonyulni a hagyományokhoz. 

 

2. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A hagyományok felelevenítésével, bemutatásával tantárgy iránti nyitottság 

kialakítása, mélyítése.  

 A tananyag elsajátíttatása során élményszerû megismerés, tapasztalatszerzés 

biztosítása, valamint a közösségi érzés kialakítása, erõsítése. 

 

Tananyag 

Népmûvészet ismeretek 

Népi gyermekjátékok típusai 

Játékkészítés, csapatszellem, szabályok 

Jeles napok, naptári ünnepek 

Szereplõk, események, szokástárgyak 

 

Feladatcsoportok 

Népi gyermekjátékok 

–  Eszközös játékok 

–  Ügyességi és sportjátékok 
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–  Hagyományos játéktevékenységek felelevenítése 

Naptári ünnepek 

–  Kiemelkedõ õszi ünnepek 

–  Kiemelkedõ téli ünnepek 

–  Kiemelkedõ tavaszi ünnepek 

–  Kiemelkedõ nyári ünnepek 

–  A szokások felelevenítése 

 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 

 a népi gyermekjátékok néhány fajtáját, 

 a kiemelkedõ jeles napok fontosabb szokásait. 

A tanuló legyen képes: 

 nyitottan viszonyulni a hagyományokhoz. 

 

3. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A hagyományos magyar népi kultúra emlékeinek megismertetése, a múlt 

öröksége iránti érdeklõdés mélyítése.  

 A népköltészeti alkotások, a népi hitvilág és a gyermekjátékok jellemzõinek 

bemutatása, rajtuk keresztül az érzelmi és erkölcsi érzékenység árnyalása, a 

közösségi szerepek felismertetése, mindezzel a személyiség 

formálódásánakpozitív irányba terelése. 

 

 

Tananyag 

Népmûvészet ismeretek 

Múlt, és jelen, a népi kultúra 
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A közösség és a hagyomány szerepe 

Népköltészeti alkotások: a népmese, a népmonda, a népdal jellemzõi 

Hiedelemvilág, magyarázatkeresés 

Népi gyermekjátékok, a játékok szerepe, típusai 

 

Feladatcsoportok 

A népi kultúra, népi közösség 

–  Múlt és jelen egymásra épülése 

–  A hagyomány, a hagyományozódás folyamata, fontossága 

–  A népi kultúra mibenlétének körvonalazása 

–  A közösség szerepe az ember életében 

–  A közösségi érzés, hovatartozás–tudat felkeltése a tanulókban 

Népköltészet 

–  A népköltészet sajátosságai 

–  Mesemondók, a mesemondás alkalmai 

–  A népmese: a népmesék szereplõi, mesei cselekmények 

–  A mese világképe, jellegzetes mesei elemek 

–  A népmonda: valóságra épülés, magyarázatkeresés 

–  Népi bölcsességek: szólások, közmondások 

–  Játékos kedv: mondókák, találós kérdések 

–  Események és érzelmek a népdalokban 

Népi hitvilág 

–  A népi hitvilág 

–  Világképek 

–  Hiedelemalakok 

–  Mágikus cselekmények 

–  Hiedelmek a mindennapokban és a népköltészeti alkotásokban 
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Népi gyermekjátékok 

–  A gyermekjáték szerepe 

–  Csoportba tartozás – feladatok, szerepek 

–  A játékok típusai 

–  Felnõttek játékai a gyermekekkel 

–  Fiúk és lányok játékai 

–  Szellemi és mozgásos játékok 

–  Eszközös és eszközkészítõ játékok 

–  Szokások, hagyományok megjelenése gyermekjátékokban 

–  A hagyományos játéktevékenységek felelevenítése 

 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 

 a hagyományok szerepét, 

 a népi hitvilág, a népköltészet alapjait. 

 

Legyen képes: 

 a népi kultúra értékeinek befogadására. 

4. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A magyar népi kultúra emlékeinek megismertetése, a múlt öröksége iránti 

érdeklõdés mélyítése.  

 Az  emberélet  fordulóinak  és  a  jeles  napok  jellemzõinek  bemutatása,  rajtuk  

keresztül  az  érzelmi  és  erkölcsi érzékenység árnyalása.  

 A hagyományok és a közösség szerepének, mûködésének felismertetése, 

mindezzel a személyiség formálódásának pozitív irányba terelése.  

 A  népszokások  és  a  saját  környezetük  szokásainak  megfigyelésével  az  

elemzõ  és  összehasonlító  képesség fejlesztése. 
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Tananyag 

Népmûvészet ismeretek 

A néprajz mibenléte 

Ünnep és hétköznap. Az ünnep jellemzõi 

Népszokások 

Jeles napok, naptári ünnepek 

Népi közösségek, a közösség szerepe az ember életében 

Az emberélet fordulói: születés, gyermekkor, felnõtté válás, házasság 

 

Feladatcsoportok 

A néprajz 

–  A népi kultúra fogalma, területei 

–  A hagyomány fogalma, a hagyományozódás kérdésköre 

–  Múlt és jelen egymásra épülése 

Népszokások – Jeles napok 

–  Hétköznapok és ünnepek 

–  A tavaszi ünnepkör fontosabb ünnepei 

–  A nyári ünnepkör fontosabb ünnepei 

–  Az õszi ünnepkör fontosabb ünnepei 

–  A téli ünnepkör fontosabb ünnepei 

–  A jeles napokhoz kapcsolódó népköltészeti alkotások, dramatikus jelenetek, hiedelmek, 

mágikus tevékenységek, 

szokástárgyak 

Az ember életének fordulói 

–  Az egyén és a közösség viszonya 

–  A közösségi értékrend 

–  Család, nagycsalád 
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–  Csoportba tartozás – feladatok, lehetõségek 

–  Életút a közösségen át 

–  Születés, gyermekkor 

–  A hagyomány, a hagyományokba való belenevelõdés folyamata 

–  A gyermekjáték szerepe, felkészülés a felnõtt életre 

–  Ifjúkor 

–  Lakodalom, házasság 

–  Az   emberélet   fordulóihoz   kapcsolódó   fontosabb   szokások,   népköltészeti   alkotások,   

dramatikus   jelenetek, 

hiedelmek, mágikus tevékenységek 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 

–  a néprajz, a népi kultúra területeit, 

–  az egyén és a közösség viszonyát, a hagyományok szerepét, 

–  a szellemi kultúra területeit, a népszokások alapjait. 

Legyen képes: 

–  a népi kultúra értékeinek befogadására, 

–  a megismert népi hagyományokat és saját tapasztalatait összehasonlítani. 

 

5. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A hagyományok bemutatásával a múlt öröksége iránti tisztelet mélyítése.  

 A népi építészet és a népi gazdálkodás jellemzõinek megismertetése, általuk a 

népi kultúra az élet minden területét átfogó rendszerének felismertetése, a 

természet és az ember kölcsönhatásainak felfedeztetése, valamint az ember 

termelõ munkája iránti megbecsülés kialakítása.  

 A régi és a mai viszonyok egymás mellé állításával, saját környezetük 

megfigyelésével, az elemzõ és összehasonlító képesség fejlesztése.  
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 A hagyományok és a közösség mûködésének példájával a személyiség 

formálódásának pozitív irányba terelése. 

 

Tananyag 

Népmûvészet ismeretek 

A népi építészet: településtípusok, építmények, lakhely, alaprajz 

A ház berendezése, bútorfajták 

Életmód, munka, munkamegosztás 

A népi gazdálkodás fajtái: az állattartás és a földmûvelés 

 

Feladatcsoportok 

A népi építészet 

–  A természeti viszonyok hatása az építkezésre 

–  A települések fajtái. A falu és a város 

–  A népi építészet jellemzõi: az építkezés alapvetõ anyagai, technikái 

–  Az építkezés mint közösségi munkaalkalom 

–  Lakóházak, gazdasági épületek 

–  Alaprajz, a jellegzetes háromosztatú ház 

A ház berendezése 

–  A bútorok típusai, a bútortörténet érdekességei 

–  A helyiségek jellegzetes berendezési módjai 

–  A bútorok és a berendezés jelfunkciója 

–  A népi építészethez, berendezéshez fûzõdõ jellegzetes népköltészeti alkotások, népszokások, 

hiedelmek 

A népi gazdálkodás 

–  A munka szerepe a közösségi értékrendben 

–  A közösség munkamegosztása – férfi és nõi munkák 
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–  A „minden hasznosításának” elve 

–  A természeti környezet és az életmód összefüggései 

Állattartás 

–  Az állattartás szerepe, fajtái, fontosabb munkafolyamatai 

–  A pásztorkodás 

–  A termelt javak feldolgozása 

–  Az állattartáshoz kapcsolódó népszokások, jeles napok, hiedelmek, mágikus tevékenységek 

Földmûvelés 

–  Az földmûvelés szerepe, fajtái, fontosabb munkafolyamatai 

–  Termények, a termelt javak feldolgozása 

–  A földmûveléshez kapcsolódó népszokások, jeles napok, hiedelmek, mágikus tevékenységek 

 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 

 a népi kultúra területeit, 

 a gazdálkodás szerepét, alapjait, 

 a természet és az életmód alapvetõ összefüggéseit, 

 a népi építészet fontosabb jellemzõit. 

Legyen képes: 

 a népi kultúra értékeinek befogadására, 

 a természet és a népi kultúra közti összefüggések felismerésére, 

 a megismert népi hagyományok, valamint a mai kor és saját tapasztalatai közt 

párhuzamot vonni. 

 

6. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A hagyományok bemutatásával a múlt öröksége iránti tisztelet mélyítése.  

 A népi kultúra az élet minden területét átfogó rendszerének felismertetése. 
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 A tárgyalkotó tevékenység, a céhes hagyományok bemutatásával az ember 

termelõ munkája iránti megbecsülés kialakítása.  

 A régi és a mai viszonyok egymás mellé állításával, saját környezetük 

megfigyelésével, az elemzõ és összehasonlító képesség fejlesztése.  

 A hagyományok példájával a személyiség formálódásának pozitív irányba 

terelése. 

 

Tananyag 

Népmûvészet ismeretek 

A népi kézmûves tárgyalkotás szerepe, jellemzõi 

A tárgyak csoportjai a felhasználási területek alapján 

Kézmûves mesterségek kialakulása 

Fával, agyaggal, textillel, bõrrel és fémmel dolgozó mesteremberek 

Céh, céhszervezet 

 

 

Feladatcsoportok 

A hagyományos tárgyalkotás 

–  Az ember tárgykészítõ tevékenysége, a tárgykészítés szerepe, területei 

–  A hagyományos tárgyalkotás alapvetõ szempontjai 

–  A tárgykészítés fontosabb alapanyagai 

–  A tárgyak jelzõ értéke, mágikus funkciója 

–  Háztartási és gazdasági eszközök 

A tárgyalkotás munkaformái 

–  Önellátás 

–  Kézmûves mesterségek 

–  Céhszervezet, céhes hagyományok 

Kézmûves mesterségek 
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–  Famûvesség 

–  Agyagmûvesség 

–  Textilmûvesség 

–  Bõrmûvesség 

–  Fémmûvesség 

–  Egyéb mesterségek 

–  A mesterségek alapjai, jellegzetes tárgyalkotási területek 

–  Céhtörténeti érdekességek 

 

Vizsgamunka készítése 

–  Rajzokkal illusztrált néprajzi gyûjtõmunka 

 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 

 a népi kultúra területeit, a hagyományok szerepét, 

 tárgyalkotás szerepét, területeit, fontosabb jellemzõit, 

 a kézmûves mesterségek fajtáit, alapjait. 

Legyen képes: 

 a népi kultúra értékeinek befogadására, 

 az ember, a természet, a tárgyi és a szellemi kultúra közti összefüggések 

megértésére, 

 a megismert népi hagyományok, valamint a mai kor és saját tapasztalatai közt 

párhuzamot vonni. 

 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

A tanuló ismerje: 

 a néprajz, a népi kultúra fogalmát, területeit, 

 az egyén és a közösség viszonyát, a hagyományok szerepét, 
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 a szellemi kultúra területeit, a népszokások, a népi hitvilág, a népköltészet 

alapjait, 

 a természet és az életmód alapvetõ összefüggéseit, 

 tárgyalkotás szerepét, területeit, 

 a népi építészet fontosabb jellemzõit. 

A tanuló legyen képes: 

 a népi kultúra értékeinek befogadására, 

 az ember, a természet, a tárgyi és a szellemi kultúra közti összefüggések 

megértésére, 

 a megismert népi hagyományok, valamint a mai kor és saját tapasztalatai közt 

párhuzamot vonni. 

 

 

A mûvészeti alapvizsga követelményei 

A vizsga részei 

A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészbõl áll. 

 

Az írásbeli vizsga tantárgya és idõtartama 

Népmûvészet max. 45 perc 

 

A szóbeli vizsga tantárgya és idõtartama 

Népmûvészet max. 15 perc 

 

A vizsga tartalma 

A népmûvészet írásbeli vizsga tartalma: 

Az írásbeli vizsga feladatát az intézmény úgy határozza meg, hogy az írásbeli dolgozatból mérhetõ 

legyen a tanuló néprajzi ismerete: néprajzi alapfogalmakról, népszokásokról, népköltészetrõl, 

hitvilágról, életmódról, a hagyományos tárgyalkotásról megszerzett tudása. 

1. A népmûvészet írásbeli vizsga két vizsgarészbõl tevõdik össze: 
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A) Rajzokkal illusztrált néprajzi gyûjtõmunka. 

A tanuló által készített írásbeli munka szemléltesse az intézmény által meghatározott 

feladat megoldásának lépéseit, a tanuló adott témában szerzett ismereteit, egyéni 

gyûjtõmunkáját. 

A  vizsgamunkát  az  alapfok  utolsó  évfolyamának  szorgalmi  ideje  alatt,  a  második  

félévben  kell  elkészíteni,  és  a mûvészeti alapvizsga napját megelõzõen tíz nappal kell a 

tanulónak leadnia a vizsgát szervezõ intézménynek. 

B) Népmûvészeti kérdéseket tartalmazó tesztlap kitöltése a vizsga helyszínén és ideje alatt. 

Az írásbeli vizsga feladatát az intézmény úgy határozza meg, hogy az írásbeli dolgozatból 

mérhetõ legyen a tanuló népszokásokról, népköltészetrõl, hitvilágról, életmódról 

megszerzett ismerete. 

2. A népmûvészet szóbeli vizsga tartalma: 

–  a néprajz kutatási tárgya, a népi kultúra fogalma, a hagyomány fogalma, 

–  a hagyományozódás kérdésköre, az egyén és közösség viszonya, 

–  népszokások (jeles napok, az emberélet fordulói), 

–  népi hitvilág, világkép, 

–  a népköltészet, (népmesék, népmondák, népdalok...), 

–  gyermekjátékok, 

–  természetharmonikus   életmód,   gazdálkodás,   közösségi   munkamegosztás,   munkaalkalmak–

hoz   kapcsolódó 

szokások, hiedelmek, 

–  népi építészet, a parasztház berendezése, bútorai, a belsõ terek funkciói, 

–  hagyományos tárgyalkotás helye és szerepe a népéletben, szokásokban. 

A szóbeli vizsgafeladatokat az intézmény úgy határozza meg, hogy a feleletekbõl mérhetõ legyen, 

hogy a tanuló az életkori sajátosságainak megfelelõen milyen szinten: 

–  tud eligazodni a népköltészet világában, 

–  ismeri a szokások és a hiedelmek helyét és szerepét a népéletben, 

–  ismeri a karácsonyi, húsvéti és pünkösdi ünnepkör alapjait, 
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–  ismeri az emberélet fordulóihoz kapcsolódó szokásokat, 

–  ismeri a munkaalkalmakat, a hozzájuk kapcsolódó szokásokat, népköltészeti alkotásokat, 

hiedelmeket, 

–  tájékozott a népi építészet, a hagyományos tárgy– és környezetkultúra világában, 

 

A vizsga értékelése 

Az írásbeli vizsga értékelése 

–  megfigyelõ, értelmezõ készség, 

–  összehasonlító, összegzõ készség, 

–  feladatmegoldó készség, 

–  tárgyismeret, 

–  helyes fogalomhasználat, 

–  tárgyelemzõ készség. 

A szóbeli vizsga értékelése 

–  a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete, 

–  a megfogalmazás szabatossága, pontossága. 

 

MÛVÉSZETTÖRTÉNET  

A mûvészettörténet tantárgy célja a tanuló érdeklõdésének felkeltése, érzékennyé és nyitottá tétele 

a mûalkotások által nyújtott vizuális élmény befogadására. A tanuló világos kifejezõ– és érvelési 

képességének fejlesztése a közös mûelemzéseken   és   az   egyes   korokra   jellemzõ   legfontosabb   

stílusirányzatokon   keresztül.   A   már   megismert mûvészettörténeti korok új összefüggésbe 

helyezése, a korszakok formanyelvének, stílusjegyeinek vizsgálata. Célja továbbá a 

mûvészettörténet emlékanyagában való eligazodás elõsegítése, az ismeretek beépítése a tanuló 

életébe és munkájába  az  ábrázolási  és  kifejezési  módok  tanulmányozásával,  az  anyagok,  

mûfajok,  technikák,  eljárások megismerésével. 

A  tantárgy  feladata  a  világkép  és  a  képzõmûvészet  viszonyának  megismertetése.  A  mûvészet  

kultúrában  és társadalomban  betöltött  szerepének  bemutatása,  a  mûvészet  folytonosságának  

és  korról  korra  változó  jellegének feltárása,  az  egyes  mûvészettörténeti  korok  jellemzõ  
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stílusjegyeinek  összehasonlítása.  Feladata  továbbá  a  kortárs mûvészet   hagyományokhoz   való   

viszonyának   bemutatása   a   mûvészeti   ágak   kapcsolatának,   érzékeltetése   a mûfajhatárok   

elmosódásának   és   a   mûfajok   közötti   közlekedés   lehetõségeinek,   megmutatásával.   Az   

önálló tájékozódás képességének, az ismeretszerzés igényének kialakítása. Jelentõs mûemlékek, 

múzeumok, gyûjtemények, kiállítások  látogatásával  a  szûkebb  környezet  iránti  elkötelezettség  

elõhívása.  A  mûvészetek  formanyelvének,  a legjellemzõbb kifejezõeszközöknek és 

komponálásmódoknak megismertetése, a mûvészettörténet nagy alkotóinak és jellemzõ 

alkotásainak bemutatása az õskortál napjainkig. 

A  mûvészettörténet  tantárgy  oktatása  szorosan  kötõdik  a  mûvészeti  képzés  programjához,  a  

vizuális  alkotó gyakorlattal,  valamint  a  mûhelyekben  folyó  elméleti  és  gyakorlati  tudnivalók  

elsajátításával  párhuzamosan  nyújt ismereteket, ugyanakkor igyekszik kapcsolatot találni a 

társmûvészetek felé is. 

A  tantárgy  szabadon  választható,  emellett  tananyagtartalma  szervesen  beépíthetõ  a  többi  

tantárgy  oktatási folyamatába is. 

 

 

 

Alapfokú évfolyamok 

 

3. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A tanuló érdeklõdésének felkeltése a mûalkotások által nyújtott vizuális élmény 

befogadására.  

 Közösen végzett mûelemzéseken keresztül a mûvészet legkorábbi korszakaira 

jellemzõ legfontosabb stílusjegyek megismertetése.  

 Az  ismeretszerzés  igényének  kialakítása,  a  mûvészet  szerepének  

szemléltetése  a  különbözõ  korszakokban  és civilizációkban. 

 

Tananyag 

Bevezetés 
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–  A mûvészettörténet alapfogalmai 

–  A mûvészettörténet helye és szerepe a tudományok között 

–  A mûvészet vizuális nyelve 

–  A képzõ– és iparmûvészet ágai, mûfajai, jellemzõi, kapcsolatuk, kölcsönhatásaik 

Õskor 

–  Az emberré válás folyamata 

–  A mûvészet kezdetei 

–  Használati és kultikus tárgyak, ékszerek – a temetkezés legrégibb emlékei 

–  Plasztikák, idolok, állatszobrok 

–  Barlang– és sziklarajzok, festmények 

–  A megalitikus kultúra emlékei 

Mezopotámia 

–  A folyamközi birodalmak 

–  Sumérok, akkádok, babiloniak, asszírok, perzsák 

Egyiptom 

–  Az egyiptomi társadalom 

–  Világkép, hitvilág 

–  Az egyiptomi kultúra idõrendi áttekintése 

–  Az egyiptomi mûvészet konvenciói, stílusai, korszakai 

A Kínai Birodalom 

–  A nagy dinasztiák idõrendi áttekintése 

–  Hiedelemvilág, az õsök kultusza 

–  A Kínai Birodalom kultúrája: edények, plasztikák 

–  Festészet, tájképfestés, kalligráfia 

Japán mûvészete 

–  A természet erõinek és az õsöknek tisztelete, sintoizmus 

–  Kínai befolyás, a buddhizmus elterjedése 
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–  A zen buddhizmus és a mûvészet 

–  Teaszertartás, virágrendezés, tusfestészet 

India mûvészete 

–  Indiai kultúrák, birodalmak áttekintése 

–  A buddhizmus eszmerendszere, elterjedése 

–  A hinduista hitvilág és kultúra 

Afrika mûvészete 

–  Õsi birodalmak Fekete–Afrikában 

–  A kultúrák sokfélesége 

–  Az afrikai maszkok, mágia, õsök kultusza 

–  Plasztika, bronzszobrászat 

A prekolumbiánus mûvészet 

–  Korai földmûvelõ kultúrák 

–  Mítoszok, szertartás és építészet 

–  A közép– és dél–amerikai indián kultúrák áttekintése 

Kréta és Mükéné 

–  A minoszi kultúra: építészet, festészet, plasztika 

–  Az akháj szellemiség, építészet 

Görög mûvészet 

–  A görög kultúra nagy korszakainak áttekintése 

–  A városállamok és a társadalom felépítése 

–  Szellemiség, hitvilág, mitológia, tudományok, filozófia 

–  Az építészet új nyelvezete, oszloprendek, épülettípusok 

–  A szobrászat nagy korszakai 

–  Festészet, vázafestészet 

A hellenizmus kora 
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–  Új kulturális áramlatok és a klasszikus hellén kultúra kapcsolata, ötvözõdése 

 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 

 az elemi kifejezési és ábrázolási módozatokat, és ismerje fel azokat konkrét 

mûalkotásokban, 

 a tanult mûvészettörténeti korok, korszakok fõbb stílusjegyeit, 

 a mûvészet különbözõ funkcióját és társadalmi szerepét az õskorban, a korai 

nagy kultúrákban és más földrészek mûvészetében, 

 az európai kultúra forrásait, bölcsõjét. 

  

Legyen képes: 

 az egyes mûvészettörténeti korokra, korszakokra jellemzõ stílusjegyek 

felismerésére, 

 a megismert mûvészettörténeti korok, korszakok idõrendi áttekintésére, 

 a tanult korszakok mûtárgyainak esztétikai és funkció–szempontú elemzésére, 

 a  nem  európai  kultúrák  mûvészetének  megértéséhez  szükséges  szempontok  

és  kulturális  tényezõk  figyelembe vételére. 

 

4. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

–  A   tanuló   világos   kifejezõ   képességének   fejlesztése,   a   mûvészettörténet   

emlékanyagában   való   eligazodás biztosítása.  

A tanuló felkészítése az önálló szóbeli mûelemzésre az ábrázolási és kifejezési módok 

tanulmányozása, valamint az anyagok, mûfajok, technikák, eljárások megismerése 

által.  

Az önálló tájékozódás képességének és az ismeretszerzés igényének kialakítása. 

 

Tananyag 

Az etruszkok 
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–  A római kultúra kezdetei, görög hatások 

–  Az etruszk hitvilág, kultuszhelyek, sírépítmények 

Római mûvészet 

–  Róma kialakulása, felemelkedése és hanyatlása 

–  Új építészeti vívmányok, szerkezetek, épülettípusok 

–  A szobrászat új feladatok elõtt – a portré 

–  Falfestmények, a jellegzetes római stílus kialakulása 

Késõ római és bizánci mûvészet 

–  A kereszténység eszmevilága, elterjedése 

–  A latin ókeresztény és a görög bizánci építészet legfõbb jellemzõi, sajátosságai 

–  A mozaikmûvészet 

–  A kereszténység és az állam 

–  Egyházi táblakép–festészet, ikonok 

A népvándorlás korának mûvészete 

–  A római birodalom bukása 

–  A nomád népek életmódja, hitvilága 

–  A honfoglaló magyarok mûvészete 

–  A Karoling Birodalom mûvészete 

–  Kultúra, vallás és képzõmûvészet 

Az Iszlám Birodalom mûvészete 

–  Az iszlám kialakulása, felemelkedése, elterjedése 

–  Az iszlám építészet fõbb épülettípusai, stílusjegyei 

–  A kalligráfia az iszlám mûvészetben 

A román kor mûvészete 

–  A római katolikus egyház szerepe a kultúrában 

–  Szerzetesek, zarándokok, kolostorok 
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–  Az egyházi építészet sokszínûsége 

–  A kereszténység képi nyelve 

–  Hódítások, keresztes hadjáratok 

A gótika 

–  Gótikus építészet – gótikus katedrális 

–  Üvegablakok, gótikus szobrászat 

 

 

–  Az egyház megújhodása 

–  A gótika sokszínûsége Európa országaiban 

 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 

 a tanult mûvészettörténeti korok, korszakok fõbb stílusjegyeit, 

 az európai kultúra elsõ nagy korszakainak szellemi és társadalmi hátterét (antik 

mitológia, kereszténység), 

 a tárgy– és környezetkultúra alkotásait a tanult mûvészettörténeti korokban, 

korszakokban, 

 a római kortól a gótikáig a stílusok magyarországi vonatkozásait, itteni 

megjelenési formájukat, jelentõségüket, 

 azokat  a  múzeumokat,  régészeti  parkokat,  mûemlékeket,  ahol  személyesen  

tanulmányozhatja  a  tanult  stílusok emlékeit. 

Legyen képes: 

 az egyes mûvészettörténeti korokra, korszakokra jellemzõ stílusjegyek 

felismerésére, 

 a megismert mûvészettörténeti korok, korszakok idõrendi és térbeli 

áttekintésére, 

 mûvészeti, esztétikai élmények kifejtésére szóban. 
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5. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A  tanuló  figyelmének  ráirányítása  a  világkép  és  a  képzõmûvészet  

viszonyára,  a  mûvészet  kultúrában  és  a társadalomban  betöltött  helyére,  a  

mûvészet  folytonosságnak  és  korról  korra  változó  jellegének  az  egyes 

mûvészettörténeti korok jellemzõ stílusjegyeinek bemutatása.  

 Az önálló tájékozódás képességének, az ismeretszerzés igényének kialakítása, 

a kitartó, módszeres munkavégzésrevaló nevelés.  

 A mûvészet saját múltjához, hagyományához való viszonyának 

megismertetése. 

 

Tananyag 

A reneszánsz elõzményei – trecento 

–  Mûvészet az itáliai városállamokban 

–  A szellemi megújulás elsõ jelei 

–  Vallási és világi építészet 

–  A plasztika és festészet az új igények szolgálatában 

–  Új stílus születése 

A korai reneszánsz – quattrocento 

–  Kereskedõk és mecénások 

–  Új keresztény mûvészet 

–  Vallási hagyomány és antik kultúra 

–  A mûvészet és a természettudományok viszonya 

–  Mûvészet és humanizmus 

Az érett reneszánsz – cinquecento 

–  Az itáliai udvarok és az antik világ 

–  Városi palotaépítészet és a megújuló egyházi építkezések 

–  A pápaság és a mûvészetek 
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–  A reneszánsz mûvészet Itálián kívül 

A reneszánsz alkonya – manierizmus 

–  A manierizmus fogalma, jellemzõ stílusjegyei 

–  A manierizmus Itáliában, Spanyolországban és a Németalföldön 

A barokk mûvészet 

–  A katolikus egyház diadala 

–  Az új szellemiség hatása az egyházi építészetre, festészetre, szobrászatra 

–  Európa világi építészete a királyi udvarokban 

–  A barokk festészet Itáliában, Spanyolországban 

–  A holland festészet aranykora 

–  Új témák, új megrendelõk, új mûfajok, portré, tájkép, életkép, csendélet 

 

A rokokó mûvészete 

–  Mûvészi érzékenység, frivolitás, elegancia 

–  A rokokó és a vallásos mûvészet 

–  A rokokó portrémûvészete 

A klasszicizmus 

–  Itáliai, görögországi és kis–ázsiai ásatások 

–  Új mûvészet az antik világ bûvöletében 

–  A klasszicizmus építészetének, szobrászatának, festészetének áttekintése 

–  Szubjektivitás, erõs érzelmi töltés 

–  A napóleoni birodalom 

–  A romantika az irodalomban, a filozófiában, a zenében 

–  A romantika Európa országaiban 

A realizmus 

–  Valóságfeltárás, társadalomkritika 

–  A realista portrémûvészet és tájképfestészet 
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Követelmény 

A tanuló ismerje: 

 a tanult mûvészettörténeti korok, korszakok fõbb stílusjegyeit, 

 a mûvészettörténeti korok, korszakok legkiemelkedõbb alkotóit és jellemzõ 

alkotásait, 

 a tárgy– és környezetkultúra alkotásait a mûvészettörténeti korokban, 

korszakokban, 

 az egyes korszakok kultúrtörténeti és világnézeti hátterét, társadalmi 

vonatkozásait, 

 a reneszánsztól a realizmusig terjedõ korszak változásainak jellemzõ 

törvényszerûségeit, célkitûzéseit, a mûvészeti tradícióhoz, a valósághoz, 

valamint az esztétikumhoz való viszonyát, 

 a tanult korszakok mûvészetének jellemzõ, kedvelt témáit és azok ikonográfiai 

változásait. 

 

 

Legyen képes: 

 az egyes mûvészettörténeti korokra, korszakokra jellemzõ stílusjegyek 

felismerésére, 

 a megismert mûvészettörténeti korok, korszakok idõrendi áttekintésére, 

 mûvészeti, esztétikai élmények kifejtésére szóban, írásban és kompozíciós 

vázlatokban, 

 mûalkotásokat elemezni tartalmi és formai szempontból. 

 

6. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A  tanuló  világos  kifejezõ  és  érvelési  képességének  fejlesztése,  az  ismeretek  

a  tanuló  életébe  és  munkájába  való beépülésének, felhasználhatóságának 

biztosítása.  

 Az összehasonlító elemzések során a korok, korszakok kapcsolatainak, 

kölcsönhatásainak, egymásra épüléseinek kiemelése. 
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 A modern mûvészet létrejöttének, fõ mûvészi és társadalmi problémáinak, 

kérdésfelvetéseinek megértetése. 

 

Tananyag 

Az impresszionizmus 

–  Új utak, új mûvészi szabadság 

–  Szemléleti forradalom a modern festészet történetében 

–  Pillanatnyi benyomások, érzések, hangulatok 

Posztimpresszionizmus 

–  Pointillizmus 

–  Az ösztönök felszabadítása 

–  A belsõ lényeg megragadása 

A századforduló építészete és képzõmûvészete 

–  Ipari forradalom – új igények, új anyagok, új építészeti feladatok 

–  A historizmus, akadémizmus, eklektika 

–  Szecesszió 

–  Szakítás, szembefordulás az akadémizmus világával 

A XX. század elsõ fele 

–  A klasszikus modernség, a klasszikus avantgarde irányzatai 

Expresszionizmus 

–  A primitív mûvészet felfedezése 

A fauvizmus 

Kubizmus 

–  A látvány felbontása mértani alapformákra 

–  Autonóm képalkotás 

–  Újítások az építészetben 

Organikus és funkcionalista építészet 
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Futurizmus 

–  Gépek kultusza. Mozgás, dinamizmus 

Absztrakt mûvészet 

–  Utalásszerû kapcsolódás a külsõ tárgyi világhoz 

–  Megszületik a nem ábrázoló, nem tárgyi és nem figurális mûvészet 

–  Mûvészet a két világháború között 

Konstruktivizmus 

–  Geometrikus alakzatok síkon és térben 

–  Festészet, függõleges, vízszintes irányok, tiszta színek 

Dadaizmus 

–  Antimûvészet, a háború ellen, az esztétikai és erkölcsi konvenciók ellen 

–  A konceptuális mûvészet elõfutára 

Szürrealizmus 

–  A belsõ felszabadítása, automatizmus 

Bauhaus 

–  Az építõmûhely. Elõkurzus – kézmûves mesterség – ipari formatervezés 

Mûvészet 1945–tõl napjainkig 

–  A modernség megújhodása 

Absztrakt expresszionizmus 

–  Felfokozott érzelmi hatások 

–  Tasizmus, akciófestészet 

 

Pop art 

–  Jóléti társadalom, reklámok, tömegtermékek, társadalomkritika 

Hiperrealizmus 

–  Fényképszerû valósághûség 
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Op–art, kinetikus mûvészet 

–  Tiszta optikai hatások, tiszta szerkezetek – mozgás, fényeffektusok 

Minimal art, konceptual art 

–  Gondolati tartalmak feltárása 

–  A kreatív gondolat fontosabb, mint maga a mû 

Napjaink mûvészete – kortárs mûvészet 

–  Land art, body art, performance, happening, totális mûvészet ... 

–  Az építészet új útjai 

–  A posztmodern változatai 

Vizsgamunka készítése 

–  Mûalkotásokkal, tanulmányrajzokkal illusztrált mûelemzés, mûleírás 

 

 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 

 a tanult mûvészettörténeti korok, korszakok fõbb stílusjegyeit, 

 a mûvészettörténeti korok, korszakok legkiemelkedõbb alkotóit és jellemzõ 

alkotásait, 

 egyes kiemelkedõ mûalkotások befogadás–történetét és utóéletét, 

 a tárgy– és környezetkultúra alkotásait, ezek forradalmian megváltozó 

esztétikumát és funkcionalitását a 19–20. században, 

 az egyes irányzatok kultúrtörténeti és világnézeti hátterét, társadalmi 

vonatkozásait, 

 a modern mûvészet létrejöttének fõbb állomásait, motivációit, korabeli 

fogadtatását. 

Legyen képes: 

o a megismert mûvészettörténeti irányzatok idõrendi áttekintésére, 

összehasonlítására, értékelésére, 

o mûvészeti, esztétikai élmények kifejtésére szóban, írásban és kompozíciós 

vázlatokban, 
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 – mûalkotásokat   elemezni   a   témák   és   stíluselemek   szempontjából,   sikeresen   

alkalmazni   az   összehasonlító mûelemzés eszközét, 

o érteni és értékelni a mûvészet kísérletezõ megnyilvánulásait, felbecsülni ezek 

jelentõségét a késõbbi korokra nézve. 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

A tanuló ismerje: 

 az elemi ábrázolási módozatokat (konvenciókat), s ismerje fel azokat konkrét 

mûalkotásokban, 

 a mûvészettörténeti korok, korszakok, irányzatok fõbb stílusjegyeit és 

legkiemelkedõbb alkotóit, alkotásait. 

A tanuló legyen képes: 

 mûalkotásokat elemezni a témák és stíluselemek szempontjából, 

 eligazodni és szelektálni a tárgy– és környezetkultúra világában, 

 az egyes mûvészettörténeti korokra jellemzõ stílusjegyek felismerésére, 

 mûvészeti, esztétikai élmények kifejtésére szóban, írásban és kompozíciós 

vázlatokban, 

 a megismert mûvészettörténeti korok idõrendi áttekintésére. 

 

 

A mûvészettörténeti alapvizsga követelményei 

A vizsga részei 

A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészbõl áll. 

 

Az írásbeli vizsga tantárgya és idõtartama 

Mûvészettörténet max. 45 perc 

 

A szóbeli vizsga tantárgya és idõtartama 

Mûvészettörténet max. 15 perc 
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A vizsga tartalma 

Mûvészettörténet írásbeli vizsga tartalma 

Az írásbeli vizsga feladatait az intézmény úgy határozza meg, hogy az írásbeli dolgozatból 

mérhetõ legyen a tanuló mûvészettörténeti   ismerete,   mûelemzési   jártassága,   az   építészetrõl,   

a   képzõmûvészeti   ágakról   –   grafikáról, festészetrõl, szobrászatról –, a képzõmûvészeti ágak 

mûfajairól, a különbözõ mûfajok esztétikai törvényszerûségeirõl megszerzett tudása, 

ismeretszerzõ igénye. 

1. A mûvészettörténeti írásbeli vizsga két vizsgarészbõl tevõdik össze: 

A) Mûalkotásokkal, tanulmányrajzokkal illusztrált mûelemzés, mûleírás. 

A tanuló által készített írásbeli munka szemléltesse az intézmény által meghatározott 

komplex mûelemzõ, mûleíró feladat megoldásának fázisait, a feladatra adott egyéni 

választ, válaszokat. 

A  vizsgamunkát  az  alapfok  utolsó  évfolyamának  szorgalmi  ideje  alatt,  a  második  

félévben  kell  elkészíteni,  és  a 

mûvészeti alapvizsga napját megelõzõen tíz nappal kell a tanulónak leadnia a vizsgát 

szervezõ intézménynek. 

B) Az intézmény által összeállított mûvészettörténeti kérdéseket tartalmazó tesztlap 

kitöltése a vizsga helyszínén és ideje alatt. 

 

2. Mûvészettörténet szóbeli vizsga tartalma: 

–  mûvészettörténeti alapfogalmak, 

–  a mûvészettörténet helye és szerepe a tudományok között, 

–  a képzõ– és iparmûvészet ágai, mûfajai, 

–  a képzõmûvészeti ágak és mûfajok kapcsolata, kölcsönhatása, 

–  a mûvészet kezdetei, az õskori mûvészet, 

–  az ókori Egyiptom, Mezopotámia mûvészete, 

–  Kína, Japán, India, Afrika mûvészete, 
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–  a prekolumbiánus mûvészet, 

–  Kréta, Mükéné mûvészete, a görög mûvészet szellemisége, 

–  etruszk és római mûvészet, Bizánc mûvészete, 

–  a népvándorlás korának mûvészete, 

–  a román és a gótikus kor mûvészete, 

–  a reneszánsz mûvészete, 

–  a barokk és rokokó mûvészete, 

–  a klasszicizmus, romantika és realizmus mûvészete, 

–  az impresszionizmus és posztimpresszionizmus mûvészete, 

–  a századforduló építészete és képzõmûvészete, 

–  a 20. század elsõ felének mûvészete, 

–  a két világháború közötti és az 1945 utáni mûvészet. 

A  szóbeli  vizsgafeladatokat  az  intézmény  úgy  határozza  meg,  hogy  a  feleletekbõl  mérhetõ  

legyen,  hogy  a  tanuló milyen szinten: 

–  ismeri az egyes mûvészettörténeti korok, korstílusok kifejezési szándékát és módját, 

–  tud eligazodni a tárgy– és környezetkultúra világában, 

–  tudja kifejezni mûvészeti és esztétikai élményeit, 

–  ismeri fel a mûvészettörténeti ágak kapcsolatát, 

–  képes a mûalkotások önálló értelmezésére, elemzésére. 

A vizsga értékelése 

 

Az írásbeli vizsga értékelése 

–  befogadó, megfigyelõ, értelmezõ, eligazodó készség, 

–  analizáló és szintetizáló készség, 

–  összehasonlító készség, 

–  tervezõ, feladatmegoldó készség, 
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–  mûelemzõ készség, 

–  mûfaj– és stílusismeret, 

–  mûtárgyismeret, 

–  fogalomismeret. 

 

A szóbeli vizsga értékelése 

–  a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete, 

–  a megfogalmazás szabatossága, pontossága, 

–  kifejezõ és érvelési képesség. 
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SZÍNMÛVÉSZETI–BÁBMÛVÉSZETI ÁG 

 

„Azért szeretem a színészetet, mert sokkal valóságosabb, mint az élet.” 

Oscar Wilde 

 

AZ ALAPFOKÚ SZÍNMŰVÉSZETI–BÁBMŰVÉSZETI OKTATÁS CÉLRENDSZERE 

ÉS FUNKCIÓI 

Az alapfokú mûvészetoktatás keretében folyó színházi–bábszínházi nevelés – figyelembe véve a 

tanulók érdeklõdését, életkori sajátosságait, elõzetes színházi–dramatikus tapasztalatait – 

lehetõséget biztosít a színmûvészet–bábmûvészet iránt vonzódó tanulók képességeinek 

fejlesztésére; ismereteik gyarapítására, mûvészeti kifejezõ készségeik kialakítására és 

fejlesztésére, a mûvészeti szakterületen való jártasság megszerzésére és gyakorlására, illetve 

felkészít a mûvészeti alapvizsgára és záróvizsgára. 

A képzés lehetõvé teszi mindkét területen 

– A tanulók számára önmaguk tudatos megfigyelését 

– Az önértékelést annak érdekében, hogy képessé váljanak saját eredményeik felismerésére és 

azok színházi (bábszínházi) munka során történõ alkalmazására 

– Az önkifejezést, a közös alkotómunka örömteli együttlétének megtapasztalását 

– Az élet más területein elsajátított tanulói ismeretek, készségek, attitûdök színjátékban 

(bábjátékban) való alkalmazását 

– Drámával és színházzal (bábszínházzal) kapcsolatos tanulói aktív szókincs bõvítését 

– Színházi (bábszínházi) elõadások egyéni vagy csoportos készítését, illetve mások által 

bemutatott produkciók megtekintését, értelmezését 

A színmûvészet területén különösen 

– Változatos dramatikus tevékenységformákban való részvételt 

– Az alapvetõ dramatikus technikák és a színházi konvenciók megismerését, alkalmazását 

differenciált feladatokban 

– A színházi–drámai formával való kísérletezést, a színpadi megjelenítés jellemzõinek 

megismerését 
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– A színjáték kulturális hagyományainak megismerését 

– A színjátéknak mint mûvészi kommunikációs formának a megtapasztalását. 

 

 

 

 

A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA 

Tanszakok és tantárgyak 

Színjáték tanszak 

Fõtárgy: dráma és színjáték 

Kötelezõen választható tantárgyak: 

beszéd és vers (1. alapfokú évfolyamtól) 

mozgás és tánc (1. alapfokú évfolyamtól) 

zene és ének (1. alapfokú évfolyamtól) 

színházismeret (3. alapfokú évfolyamtól) 

Választható tantárgyak: a színjáték és bábjáték tanszak bármelyik tantárgya 

 

Óraterv 

 

Tantárgy Évfolyamok 

Előképző Alapfok 

1 2 1 2 3 4 5 6 

Főtárgy 2 2 3 3 3 3 3 3 

Kötelezően 

választható 

tantárgy 

  1 1 1 1 1 1 

Választható 

tantárgy 

2 2 2 2 2 2 2 2 

Összes óra 2-4 2-4 4-6 4-6 4--6 4-6 4-6 4-6 

 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

3172 

 

A fenti táblázatok Összes óra rovatában az elsõ számok az ajánlott heti minimális óraszámra, míg 

a második helyen szereplõ számok a szakmai program optimális teljesítéséhez szükséges idõre 

utalnak. 

A tanszak kötelezõen előírt tantárgyainak és azok óraszámainak a figyelembevétele mellett a 

tanuló más tanszak, valamint más mûvészeti ág képzésébe is bekapcsolódhat, illetve azok tanítási 

óráin részt vehet. 

Ha az intézmény az ajánlott minimális heti összóraszámot biztosítja, akkor az ezen felül tanított 

választható tantárgyakat heti 0,5 órában is oktathatja. 

A dráma és színjáték tantárgy heti óraszáma a helyi tantervekben heti 2 óra is lehet, ha a beszéd és 

vers, valamint a mozgás és tánc tantárgyakat minimálisan heti 1–1 órában önálló tantárgyként 

oktatja az iskola. 

 

 

A képzés évfolyamainak száma: 8 évfolyam (2+6 évfolyam) 

Az elsõ számjegy az elõképzõ, a második számjegy az alapfokú évfolyamainak számát jelentik. 

A tanítási órák idõtartama: 45 perc 
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A SZÍNMÛVÉSZETI–BÁBMÛVÉSZETI OKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI 

KÖVETELMÉNYEI 

 

Kiemelt kompetenciák a színmûvészet területén 

Bemeneti kompetenciák: iskolai előképzettség nem szükséges 

 

Szakmai kompetenciák 

 Színházi alapfogalmak/szakkifejezések alkalmazása 

 Drámai/színházi konvenciók alkalmazása 

 Meghatározó történeti és kortárs színházi stílusok felismerése 

 A színházi mûfajok felismerése 

 A szöveg– és előadáselemzés meghatározó szempontjainak, a színészi alkotómunka 

fázisainak, fõbb összetevõinek megismerése, alkalmazása 

 Drámai szövegek értõ – színészi szempontokat figyelembe vevõ – olvasása 

 Különbözõ színészi technikák megismerése és alkalmazása 

 Színházi improvizáció 

 Karakterábrázolás nyelvi, beszédtechnikai, illetve mozgásos eszközökkel 

 Előadásban (játékban) szerepek megformálása 

 A rendezõi instrukciók mentén végzett munka 

 Más mûvészeti ágak területérõl származó ismereteinek alkalmazása a szerepalkotás során 

 Színházi elõadások elemzése, értékelése 

 

Személyes kompetenciák 

 Önállóság 

 Döntésképesség 

 Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság 

 Mozgáskoordináció 

 Fejlõdõképesség, önfejlesztés 

 

Társas kompetenciák 

 Kapcsolatteremtõ készség 

 Kezdeményezõkészség 
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 Empatikus készség 

 Tolerancia 

 Kommunikációs rugalmasság 

 Adekvát metakommunikáció 

 Konfliktusmegoldó készség 

 

Módszerkompetenciák 

 Kreativitás, ötletgazdagság 

 Problémamegoldás 

 Figyelem összpontosítás 

 Helyzetfelismerés 

 Kritikus gondolkodás 

 

 

A MÛVÉSZETI ALAPVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 

A mûvészeti alapvizsgára bocsátás feltételei 

Mûvészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú mûvészetoktatási intézmény utolsó 

alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 

 

A mûvészeti alapvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja 

A mûvészeti alapvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi vizsga tantárgy 

tekintetében – az alapfokú mûvészetoktatás követelményei és tantervi programja 

figyelembevételével kell meghatározni. A mûvészeti alapvizsga feladatait a követelmények 

alapján a vizsgát szervezõ intézmény állítja össze oly módon, hogy azokból mérhetõ és elbírálható 

legyen a tanuló felkészültsége és tudása. A mûvészeti alapvizsga feladatait a vizsgabizottság 

elnöke hagyja jóvá, amennyiben az nem felel meg a követelményeknek, átdolgoztathatja. 

 

Vizsga tantárgyak 

Színjáték tanszak 

A mûvészeti alapvizsga tantárgyai: 

dráma és színjáték, valamint 
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egy választott tantárgy az alábbiak közül 

beszéd és vers 

mozgás és tánc 

zene és ének 

színházismeret 

 

Színjáték tanszakon a fent megjelölt választható tantárgyak közül vizsga tantárgynak csak az a 

tantárgy választható, amelyet az intézmény pedagógiai programja szerint biztosít, valamint amely 

esetében a tanuló a tantárgy tanításának utolsó évfolyamán az elõírt tantárgyi követelményeknek 

eleget tett. 

 

A mûvészeti alapvizsga egyes részei alóli felmentés 

Mentesülhet (részlegesen vagy teljes mértékben) az adott tantárgyból a mûvészeti alapvizsga 

letétele alól az a tanuló, aki az országos mûvészeti tanulmányi versenyen – egyéni versenyzõként 

– a versenyfelhívásban meghatározott helyezést, teljesítményt, szintet eléri. 

Ha a tanuló már rendelkezik a színmûvészeti és bábmûvészeti ág valamelyik tanszakán beszéd és 

vers, mozgás és tánc, zene és ének, színházismeret tantárgyakból megszerzett mûvészeti 

alapvizsga bizonyítvánnyal, akkor az adott tantárgyakból a vizsga alól felmentés adható. 

 

Amûvészeti alapvizsga minõsítése 

A tanuló teljesítményét a mûvészeti alapvizsgán vizsga tantárgyanként külön–külön osztályzattal 

kell minõsíteni. 

Azokban a tantárgyakban, ahol a tantárgy vizsgája több vizsgarészbõl áll, ott a tantárgy 

osztályzatát a vizsgarészek osztályzatának számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye 

öt tizedre végzõdik, a vizsga tantárgy végsõ osztályzatának meghatározásában a szóbeli vizsgarész 

osztályzata a döntõ. 

A mûvészeti alapvizsga eredményét a vizsga tantárgyakból kapott osztályzatok számtani közepe 

adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végzõdik, a végsõ eredmény meghatározásában a 

fõtárgyból kapott osztályzat a döntõ. 
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Eredményes mûvészeti, alapvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi elõírt vizsga tantárgy 

vizsgakövetelményeit teljesítette. 

Sikertelen a mûvészeti alapvizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészbõl, illetve vizsga tantárgyból 

elégtelen érdemjegyet kapott. Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészbõl, 

illetve vizsga tantárgyból kell javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem 

teljesítette. 

 

 

SZÍNJÁTÉK TANSZAK 

 

TANTÁRGYAK 

 

DRÁMA ÉS SZÍNJÁTÉK 

A dráma és színjáték fõtárgy elsõdleges célja, hogy a színházmûvészet – ezen belül is elsõsorban 

a színjáték – iránt érdeklõdõ tanulók számára lehetõséget biztosítson a drámán és színjátékon 

keresztül történõ önkifejezésre, közösségi alkotásra, a kommunikációs és elõadói képességeik 

fejlõdésére, a színházi alkotófolyamaton keresztül a színpadi munka alapjainak elsajátítására, a 

színházon keresztül önmagukra és a világra vonatkozó kérdések megfogalmazására és a válaszok 

keresésére. 

A tantárgy oktatása során a célokat a közösségben végzett dramatikus tevékenység élményén, a 

játék örömén keresztül érjük el. 

A tantárgy feladata, hogy a folyamatos fejlesztés eredményeképpen a tanuló váljon képessé a 

dráma és a színház értõ befogadására, értelmezésére, illetve mûvészi együttmûködésen keresztül, 

tanulótársaival együtt, drámai és színházi produktumok létrehozatalára. 

 

 

Elõképzõ évfolyamok 

 

1. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 
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 a csoportos játék örömét 

 a csoportos játék szabályait 

 az érzékszervek mûködésének jelentõségét 

 az alapvetõ emberi, állati mozgássémákat 

 a jelenet kezdetének és befejezésének fontosságát 

 a szerepjátékokban való részvétel élményét 

 a dramatikus munkához szükséges népi gyermekjátékokat, kiszámolókat, mondókákat, 

gyerekdalokat, énekes–táncos játékokat, gyerekverseket, népmeséket 

 

 

 

Fejlessze a tanulók 

 érzékszerveinek mûködését, érzékelését 

 ritmusérzékét 

 megfigyelõ– és utánzóképességét 

 mozgásos ügyességét, koordinációját 

 együttmûködési képességét 

 hallási figyelmét 

 figyelemösszpontosító (koncentráló) képességét 

 szabálytudatát 

 közösségtudatát 

 

Ösztönözze a tanulókat 

 környezetük megfigyelésére, megismerésére, az arról való véleményalkotásra 

 társaikkal való nyugodt kapcsolat kialakítására, egymás elfogadására 

 versek, mesék meghallgatására, értelmezésére 

 a hétköznapi szabályok és a csoportos játék szabályainak betartására és betartatására 

 a nemkívánatos (pl. agresszív) viselkedésformák visszaszorítására 

 a játék örömének másokkal való megosztására 

 

Tananyag 

Bemelegítõ mozgásos játékok 
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 Versenyjátékok, nagymozgásos játékok 

 Népi kiszámoló– és fogócskajátékok 

 Egyszerû mozgáselemeket is tartalmazó körjátékok, népi játékok 

 Egyszerû mímes játékok tanári narrációra 

 Rövidebb versek, mesék kísérése mozgással 

Érzékelõ játékok 

 Színek, formák, illatok, ízek felismerése, csoportosítása, megkülönböztetése 

 Az érzékszervek által keltett érzetek megfogalmazása 

 Az idõ észlelésének fejlesztése 

 

 

Ritmusgyakorlatok 

 Egyenletes lüktetés érzékeltetése mondókázással 

 Szöveges és mozgásos ritmusjátékok 

 Tempótartás (gyors és lassú) különbözõ térformákban 

 Természetes ritmusok felfedezése és mozgásos lekövetése 

Beszédgyakorlatok 

 Hangok utánzása 

 Beszédszervek ügyesítése játékos formában (ajak–, nyelvgyakorlatok) 

 Beszédre késztetõ játékok 

Utánzó játékok 

 Testtartás és mozgás utánzása 

 Hétköznapi tevékenységek utánzása 

 Állatok mozgásának utánzása 

Memória– és koncentrációfejlesztõ játékok 

 Mondókák, kiszámolók, találós kérdések 

 Mozgásos és szöveges figyelemfejlesztõ játékok 

Szerepjátékok, szabályjátékok 

 Népi gyermekjátékok 

 Énekes–táncos játékok 

 Mozgásos (testnevelési) játékok 

 Egyszerû szerkezetû drámajátékok 
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Csoportos improvizációs játékok 

 Mondókák, gyerekdalok feldolgozása 

 Gyerekversek feldolgozása 

Komplex drámafoglalkozások 

 Mesei motívum vagy meserészlet vagy rövidebb mese feldolgozása tanári 

közremûködéssel (térmeghatározás, szimuláció, a teljes csoportot megmozgató 

szerepjáték, a tanár szerepben, szertartás, állókép, némajáték) 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

 az érzékszervek mûködésének funkcióját, jelentõségét 

 a jelenet kezdetének és befejezésének fontosságát 

 a dramatikus munkához szükséges népi gyermekjátékokat, kiszámolókat, mondókákat, 

gyerekdalokat, énekes–táncos játékokat, gyerekverseket, népmeséket (mindegyikbõl 

legalább egyet). 

Legyenek képesek 

 adottságaiknak megfelelõen a látáshoz és halláshoz kapcsolódó differenciált és pontos 

érzékelésre 

 a csoportos ritmusjátékokban való aktív részvételre 

 alapvetõ emberi, állati mozgássémák utánzására, a csoportos utánzó játékokban való aktív 

részvételre. 

 legalább egy vers vagy rövid meserészlet önálló elmondására 

 a beszéd és a mozgás összekapcsolására csoportos játék során 

 a szerepjátékokban, csoportos improvizációkban való részvételre 

 társaikkal való együttmûködésre. 

 

Számonkérés javasolt formája 

A tanulók munkáját félévkor és évvégén osztályzattal kell minősíteni. 

Vizsga tartása nem javasolt, de kötetlenebb formában – pl. nyíltnap keretében - a műhelymunka 

szokásos menetét bemutató formában- a tanulók már ezen évfolyamon is – közönség előtt adjanak 

számot tudásukról. 
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Az értékelés szempontjai – minimum követelmények: 

Az adott évfolyam tananyagának ismerete. 

 

Magasabb évfolyamba lépés követelményei 

Minimum követelmények teljesítése. 

Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

 a csoportos improvizációs játék örömét 

 a csoportos játék szabályait 

 az alapvetõ emberi, állati mozgássémákat 

 a bemelegítéshez használható mozgásos (testnevelési) játékokat 

 az alapvetõ ritmushangszerek használatát 

 a dramatikus munkához szükséges újabb népi gyermekjátékokat, mondókákat, 

gyerekdalokat, gyerekverseket, népmeséket 

 egyes drámajátékok szabályait 

 

Fejlessze a tanulók 

 érzékszerveinek mûködését, érzékelését 

 ritmusérzékét 
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 megfigyelõ– és utánzóképességét 

 mozgásos ügyességét, koordinációját 

 együttmûködési képességét 

 hallási figyelmét 

 figyelemösszpontosító (koncentráló) képességét 

 kifejezõkészségét 

 helyzetfelismerési képességét 

 szabálytudatát 

 közösségtudatát 

 

Ösztönözze a tanulókat 

 környezetük megfigyelésére, megismerésére, az arról való véleményalkotásra 

 társaikkal való nyugodt kapcsolat kialakítására, egymás elfogadására 

 versek, mesék meghallgatására, értelmezésére 

 az önállóan olvasott versek, mesék élményének megosztására 

 a hétköznapi szabályok és a csoportos játék szabályainak betartására és betartatására 

 a nemkívánatos (pl. agresszív) viselkedésformák visszaszorítására 

 a játék örömének másokkal való megosztására. 

Tananyag 

Mozgásgyakorlatok 

 Fogójátékok 

 Versenyjátékok, nagymozgásos játékok 

 Mozgáselemeket tartalmazó körjátékok, népi játékok 

 Mímes játékok tanári narrációra 

Érzékelõ játékok 

 Az érzékszervek által keltett érzetek megfogalmazása 

 Színkompozíciók összehasonlítása 

 Tájékozódás hangok segítségével, tapintással, szaglással 

 Az idõ észlelésének fejlesztése 

Ritmusgyakorlatok 

 Szöveges és mozgásos ritmusjátékok 

 Tempótartás különbözõ térformákban 

 Futások irányváltoztatással 
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 Ritmushangszerek és mozgás 

 

Beszédgyakorlatok 

 Beszédre késztetõ játékok 

 Beszédgimnasztikai gyakorlatok 

 Beszédszervek ügyesítése játékos formában 

Utánzó játékok 

 Egyszerû mozgástükrözések 

 Hétköznapi tevékenységek és mesterségek jellemzõ gesztusainak utánzása 

 Állatmozgások, természeti jelenségekhez kapcsolódó mozgások utánzása 

Memória– és koncentrációfejlesztõ játékok 

 Versek, mondókák szöveg nélkül, csak mozgással 

 Összetettebb mozgásos és szöveges figyelemfejlesztõ játékok 

Szerepjátékok, szabályjátékok 

 Népi gyermekjátékok 

 Mozgásos (testnevelési) játékok 

 Egész csoportos és páros munkára épülõ drámajátékok 

 Vetélkedõjátékok 

Komplex drámafoglalkozások 

 Mesei motívum vagy meserészlet, vagy rövidebb mese feldolgozása tanári 

közremûködéssel (térmeghatározás, közös rajzolás, üzenetek, szimuláció, a teljes csoportot 

megmozgató szerepjáték, a tanár szerepben, szertartás, állókép, némajáték) 

 

4Követelmények 

A tanulók ismerjék 

 a csoportos játék szabályait 

 az alapvetõ emberi, állati mozgássémákat 

 a bemelegítéshez során használt mozgásos (testnevelési) játékokat 

 a megismert ritmushangszerek használatát 

 a dramatikus munkához szükséges népi gyermekjátékokat, mondókákat, gyerekdalokat, 

gyerekverseket, népmeséket (az újonnan – tanultak közül mindegyikbõl legalább egyet) 

 egyes drámajátékok szabályait. 
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Legyenek képesek 

 adottságaiknak megfelelõen differenciált és pontos érzékelésre 

 a csoportos ritmusjátékokban való aktív részvételre 

 alapvetõ emberi, állati mozgássémák utánzására, a csoportos utánzó játékokban való aktív 

részvételre 

 legalább egy újonnan tanult vers és rövid meserészlet önálló elmondására 

 a beszéd és a mozgás összekapcsolására a játékok során 

 a szerepjátékokban, csoportos improvizációkban való részvételre 

 társaikkal való együttmûködésre 

 

 

 

Számonkérés javasolt formája 

A tanulók munkáját félévkor és évvégén osztályzattal kell minősíteni. 

Vizsga tartása nem javasolt, de kötetlenebb formában – pl. nyíltnap keretében - a műhelymunka 

szokásos menetét bemutató formában- a tanulók már ezen évfolyamon is – közönség előtt adjanak 

számot tudásukról. 

 

 

Az értékelés szempontjai – minimum követelmények: 

Az adott évfolyam tananyagának ismerete. 

 

Magasabb évfolyamba lépés követelményei 

Minimum követelmények teljesítése. 

Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 

 

Az előképző elvégzését követően a tanulók legyenek képesek: 

- differenciált és pontos érzékelésre 

- különböző ritmusok érzékelésére, a csoportos ritmusjátékokban való aktív részvételre 
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- alapvető emberi, állati, növényi, illetve különböző tárgyakhoz és jelenségekhez köthető 

mozgássémák utánzására, a csoportos utánzó játékokban való aktív részvételre 

- önálló verbális és mozgásos kifejezésre 

- legalább két rövid lélegzetű vers vagy meserészlet önálló elmondására 

- a beszéd és a mozgás összekapcsolására csoportos játék során 

- mesék, történetek kezdetének és végének felismerésére, a főhős és a szereplők 

tulajdonságainak felsorolására 

- a szerepjátékokban, csoportos improvizációkban való részvételre 

ismerjék: 

- az érzékszervek funkcióját 

- a ritmus fogalmát 

- az alapvető emberi, állati, növényi, illetve különböző tárgyakhoz és jelenségekhez köthető 

mozgássémákat 

- a cselekmény-mesélés kritériumait (időrend, kezdet és vég, szereplők) 

- a főhős és a szereplők közti különbséget 

- a szerepjátékokban, csoportos improvizációkban való részvétel élményét. 

Alapfokú évfolyamok 

 

1. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

 a képzelet és az emlékezet szerepét, fontosságát 

 az egyszerû mozgáselemek összekapcsolását 

 a tér használatát és az abban való tájékozódást 

 a helyszín fogalmát, jelentõségét 

 a figyelemösszpontosítás fontosságát, alapvetõ technikáit 

 a beszédtevékenység részeit (légzés, hangadás, kiejtés) 

 rövidebb prózai mesék dramatikus feldolgozásának folyamatát 

 a hang tulajdonságait (pl. mélység, magasság) 
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 a legfontosabb légzõ– és hangképzõ gyakorlatokat 

 a ritmikus mozgással kombinált koncentrációs gyakorlatokat 

 

Fejlessze a tanulók 

 együttmûködõ képességét 

 képzelõerejét 

 mozgásos improvizációs képességét 

 térbeli tájékozódását 

 figyelem–összpontosító képességét 

 megfigyelõ képességét 

 problémamegoldó képességét 

 ritmusérzékét 

 légzõkapacitását 

 hangképzését 

 artikulációs képességét 

 

Ösztönözze a tanulókat 

 maguk és környezetük egyre tudatosabb megfigyelésére 

 a közlésformák egyre differenciáltabb alkalmazására 

 társaikkal való együttmûködésre 

 gondolataik és érzelmeik pontos kifejezésére 

 a csoporton belüli aktív és kezdeményezõ munkára 

 kiscsoportokban önállóan végzett tevékenységre 

 

Tananyag 

Mozgásgyakorlatok 

 Összekapaszkodó, érintésére törekvõ, érintés elõl elhúzódó, a gimnasztika 

gyakorlatait játékos szituációba tevõ gyakorlatok (pl. váll–, térdérintõs játékok, 

nehezített speciális helyzetû fogók) 

 Lazító és feszítõ gyakorlatok 

 Térformáló, térérzékelõ játékok: játékos formában különbözõ térformák felvétele, 

formálása, kikerüléses gyakorlatokban térérzék–fejlesztés körjátékok, lánc–típusú 

népi játékok 
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 Szabad mozgás zenére önállóan és a társakkal együttmûködve 

Beszédgyakorlatok 

 Légzõgyakorlatok 

 A saját és a társak légzésének megfigyelése nyugalmi állapotban, tevékenység 

során (pl. tûzfújás), beszéd közben; a tapasztalatok megfogalmazása 

 Fúvójátékok (pl. lyukas kulcs, síp, szájharmonika fúvása) a kilégzés erejének 

és hosszának tanulmányozására; folyamatos és szaggatott fúvások 

 Indirekt légzõgyakorlatok (pl. „gumibaba” felfújása, leeresztése) 

 Hanggyakorlatok 

 A hangadás megfigyelése (ásítás, nevetés, lelkiállapotok, hangulatok 

tükrözõdése a hangban) 

 A hang tulajdonságairól szerzett tapasztalatok megfogalmazása (magas–mély, 

halk hangos) 

 Egymás hangjának felismerése, utánzása 

 Hangkitalálás (a saját hangtól eltérõ hangzások játékos próbálgatása) 

 Szavak, rövid mondatpárok játékos variálása 

 Játékos hangerõ–gyakorlatok 

 Artikulációs gyakorlatok 

 A kiejtés, az artikulációs mozgások megfigyelése 

 A beszédszervek mozgásának „ügyesítése” szavak, szólamok ismételgetõ 

ejtésével 

 Szájról olvasás – kezdetben hangok, majd szavak 

 Szóláncok pontos hangzó– és szóvégejtéssel 

 Hangsúlygyakorlatok 

 A szóhangsúly gyakorlása (az elsõ szótag nyomatékos ejtésének gyakorlása 

egyre hosszabb szavakban) 

 Az összetett szavak elõtagjának és a teljes személynév elsõ tagjának hangsúlya 

Fantáziajátékok 

 Elképzelt tárgyak, helyszínek, figurák részletes kigondolása csoportban 

 A közösen kitalált figurák, helyszínek, tárgyak köré szervezett játék 

Ritmikus mozgással kombinált koncentrációs gyakorlatok 

 Játékos, mozgással és szöveggel összekapcsolt ritmikus koordinációs gyakorlatok (pl. 

versek, mondókák ütemezése tapssal, járással, mozgással különbözõ tempóban) 

 Térkitöltõ gyakorlatok 
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 Ritmikus, mozgással és szöveggel összekapcsolt számolós gyakorlatok 

 Gyermekversek, mondókák ritmus– és mozgásváltással. 

Dramatikus játékok 

 Mimetikus (egyéni és csoportos) improvizációk zenére 

 Szituációs játékok pl. szó, mondat, helyszín megadásával 

Komplex drámafoglalkozások 

 Központi figura köré épülõ dráma (hangaláfestés, szerep a falon, térképek és 

ábrák készítése, állókép, gyûlés, véletlenül meghallott beszélgetés, képaláírás, 

maszkok, beépített szereplõ, gondolatkövetés konvenciók felhasználásával) 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

 a tér használatát és az abban való tájékozódást 

 a helyszín fogalmát, jelentõségét 

 a figyelemösszpontosítás fontosságát, alapvetõ technikáit 

 a beszédtevékenység részeit (légzés, hangadás, kiejtés) 

 a hang tulajdonságait (pl. mélység, magasság) 

 a legfontosabb légzõ– és hangképzõ gyakorlatokat 

 a ritmikus mozgással kombinált koncentrációs gyakorlatokat. 

Legyenek képesek 

 egyszerû képzettársításra, annak játékbeli alkalmazására 

 egyes érzelmi állapotok verbális és mozgásos kifejezésére 

 a tanult mozgáselemek összekapcsolására 

 az adott tér használatára és az abban való tájékozódásra 

 a helyszín fogalmának alkalmazására, jelentõségének felismerésére 

 a tanult beszédgyakorlatok tudatos alkalmazására 

 tanári irányítás mellett zajló komplex dramatikus tevékenységben való 

részvételre. 

 

Számonkérés javasolt formája 

A tanulók munkáját félévkor és évvégén osztályzattal kell minősíteni. 
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Vizsga tartása nem javasolt, de kötetlenebb formában – pl. nyíltnap keretében - a műhelymunka 

szokásos menetét bemutató formában- a tanulók már ezen évfolyamon is – közönség előtt adjanak 

számot tudásukról. 

 

Az értékelés szempontjai – minimum követelmények: 

Az adott évfolyam tananyagának ismerete. 

 

Magasabb évfolyamba lépés követelményei 

Minimum követelmények teljesítése. 

Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 

 

2. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

 a figyelem–összpontosítás tudatos alkalmazását 

 a megfigyelés és önmegfigyelés fontosságát 

 a bizalomra épülõ kapcsolatteremtés és kapcsolattartás szabályait 

 a tiszta, érthetõ beszéd alapjait 

 a történet, a jelenet, jelenet kezdete és vége, a fõhõs, a szereplõk fogalmát 

 a szereplõk ábrázolását segítõ egyes technikákat (pl. beszédstílus, testtartás) 

 a beszédtevékenység részeinek egymásrautaltságát 

 a feszítés–lazítás alapgyakorlatait 

 a mimikai bemelegítés gyakorlatait. 

 

Fejlessze a tanulók 

 figyelem–összpontosító képességét 

 megfigyelõ képességét 

 együttmûködõ képességét 

 verbális megnyilvánulásainak tisztaságát 

 fogalmazási és kifejezõ képességét 
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 dramatizáló képességét 

 rögtönzési képességét 

 elméleti drámaelméleti tudását. 

 

Ösztönözze a tanulókat 

 figyelmük tudatos összpontosítására 

 a külvilág és önmaguk érzékeny megfigyelésére 

 önálló és tudatos kapcsolatteremtésre 

 a nemkívánatos viselkedésformák konstruktív visszajelzésére, 

megváltoztatására 

 önálló verbális megnyilvánulásra 

 pontos és kifejezõ szerepjátékra 

 önálló dramatizálásra. 

 

Tananyag 

Mozgásgyakorlatok 

 Gimnasztikus gyakorlatok játékos helyzetekben, nehezített járásmóddal, 

fordított testhelyzetben 

 Indítás és megállás különbözõ tempóban, helyzetben, magasságban történõ 

gyakorlása versenyjátékok segítségével (pl. tapsos fogó, csendkirály – típusú 

játékok) 

Lazító gyakorlatok 

 Feszítés–lazítás fekve, állva, ülve 

 Az arc ellazítása, „kirázása” kilégzés közben 

Beszédgyakorlatok 

 Légzõgyakorlatok 

 A különbözõ légzéstípusok megfigyelése (váll, mellkas, rekesz) 

 A célszerû beszédlégzés folyamatának ismertetése 

 Saját légzés megfigyelése nyugalmi állapotban és beszéd közben 

 Zörej nélküli belégzést követõ kilégzés a laza testtónus megõrzése mellett 

 Kapacitásnövelõ gyakorlatok versekkel, mondókákkal a laza testtónus 

megtartása mellett (legfeljebb 40–50 szótag) 

 Hanggyakorlatok 
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 Játékos hangerõpróbálgatás 

 Hangok próbálgatása az erõs érzelmi–indulati állapotok kifejezésére 

 Artikulációs gyakorlatok 

 Az áll nyitó mozdulatát megerõsítõ gyakorlatok 

 Nyelvmozgást ügyesítõ gyakorlatok 

 Ritmus és tempógyakorlat 

 Versek ütemezése kötött mozgással 

 Hangsúly– és hanglejtésgyakorlatok 

 Számnevek, évszámok hangsúlya 

 A kijelentés hanglejtése 

 

Koncentrációs gyakorlatok 

 Játékok számokkal 

 Kérdés–felelet típusú játékok 

 Mozgáskoncentrációs játékok 

 Kapcsolatteremtõ és bizalomgyakorlatok 

 

 Kapcsolatteremtés szemkontaktussal, érintéssel, kézfogással, hanggal 

 Vakvezetõ játékok alapváltozatai 

Improvizációs játékok 

 Mimetikus improvizációk (mozdulatra, hangeffektusokra, tárgyakkal) 

 Hétköznapi élethelyzetek felidézése mozgással és beszéddel 

 Szituációs játékok (pl. befejezetlen történetre, képzõmûvészeti alkotások 

reprodukcióival, a szereplõk jellegzetes vonásainak megadásával) 

 Rövid történetek (ismert mesék) elmesélése zenére, kisebb csoportokban 

elõkészített improvizációkkal 

Komplex drámafoglalkozások 

 Reális (de eltávolított) szituációk kibontása drámán keresztül 

 Csoportról szóló drámaóra (a jelmezöltés, befejezetlen anyagok, interjú, forró 

szék, szerepcsere, kiscsoportos improvizáció, mímes játék, az igazság pillanata, 

belsõ hangok, szertartás, vita konvenciók felhasználásával) 

Drámaelméleti alapok 
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 Verses mesék, mesék, elbeszélések szerkezetének érzékeltetése (történet, 

jelenet, jelenet kezdete és vége, fõhõs, szereplõk, helyszín) 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

 a figyelem–összpontosítás tudatos alkalmazását 

 a megfigyelés és önmegfigyelés fontosságát 

 a bizalomra épülõ kapcsolatteremtés és kapcsolattartás szabályait 

 a tiszta, érthetõ beszéd alapjait 

 a történet, a jelenet, jelenet kezdete és vége, a fõhõs, a szereplõk fogalmát 

 a szereplõk ábrázolását segítõ egyes technikákat (pl. beszédstílus, testtartás) 

 a feszítés–lazítás alapgyakorlatait 

 a mimikai bemelegítés gyakorlatait. 

Legyenek képesek 

 figyelmük tudatos összpontosítására 

 társaik, önmaguk és a felnõtt világ érzékeny megfigyelésére 

 a bizalom megélésére 

 érzékeny kapcsolatteremtésre és a kapcsolat megtartására 

 tiszta és kifejezõ verbális megnyilatkozásokra 

 egy nagyobb lélegzetû vers vagy próza pontos, tiszta, érthetõ elmondására 

 aktív szerepjátékra. 

 

Számonkérés javasolt formája 

A tanulók munkáját félévkor és évvégén osztályzattal kell minősíteni. 

Vizsga tartása nem javasolt, de kötetlenebb formában – pl. nyíltnap keretében - a műhelymunka 

szokásos menetét bemutató formában- a tanulók már ezen évfolyamon is – közönség előtt adjanak 

számot tudásukról. 

 

Az értékelés szempontjai – minimum követelmények: 

Az adott évfolyam tananyagának ismerete. 
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Magasabb évfolyamba lépés követelményei 

Minimum követelmények teljesítése. 

Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 

 

 

3. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

 az együttérzõ beleélés szükséges voltát 

 a szavak nélküli közlések jelentõségét 

 a nonverbális kommunikáció csatornák mûködését 

 a kommunikációs jelek jelentéshordozó erejét 

 a feszültség élményét és fogalmát 

 az analógiás gondolkodás alapjait 

 a karakter fogalmát 

 a gyakran alkalmazott páros és kiscsoportos kooperációs játékokat. 

 

 

Fejlessze a tanulók 

 légzéskapacitását 

 térhez igazodó beszédét 

 artikulációs képességét 

 empátiás képességét 

 verbális és nonverbális kommunikációs képességét 

 fantáziáját és kreativitását 

 differenciált kifejezõképességét 

 fogalmi gondolkodását 

 kooperációs készségét. 

 

Ösztönözze a tanulókat 
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 elfogadó együttmûködésre 

 érzelmeik és szándékaik pontos kifejezésére 

 a nonverbális kommunikációs jelek tudatos használatára 

 a nonverbális kommunikációs jelek minél pontosabb értelmezésére. 

Tananyag 

Mozgásgyakorlatok 

 Versenyjátékok, különbözõ típusú fogójátékok, nehezített fogó és üldözéses 

játékok a megfelelõ intenzitású jelenlét megteremtésére és a feszültség 

elvezetésére. 

 Különbözõ tempójú, karakterû és funkciójú futástípusok. 

 Testrész–vezetéses futások, páros fogó, a vezetõt követõ futás 

 Lazító gyakorlatok 

 Feszítés–lazítás testrészenként 

Beszédgyakorlatok 

 Légzõgyakorlat 

 A be– és kilélegzett levegõ mennyiségének fokozatos növelése a laza testtónus 

megtartása mellett kapacitásnövelés versekkel, mondókákkal (legfeljebb 50–60 

szótag) 

 Hanggyakorlatok 

 A térhez igazodó hangerõ gyakorlása 

 Az emelt hangvétel gyakorlása a test megfelelõ tónusának összehangolásával 

(pl. rikkancs, piaci árus, idegenvezetõ) 

 Artikulációs gyakorlatok 

 Nyelvtörõ mondókák 

 A hosszú magánhangzók pontos ejtésének gyakorlatai 

 Szájról olvasási gyakorlatok (versek, verssorok) 

 Ritmus és tempógyakorlat 

 Ütemezés változó tempóban kitalált mozgássorral, tánccal, tapsjátékkal 

 Hangsúly– és hanglejtésgyakorlat 

 A kérdezés hangsúlya kérdõszóval és anélkül 

 A kérdezés hanglejtése kérdõszóval és anélkül 

Kapcsolatteremtõ és kommunikációs játékok 

 Az arc, tekintet, gesztusok kifejezõképességét fejlesztõ játékok, gyakorlatok 

 Érzelmi állapotok kifejezése testtartással, gesztusokkal 
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 Üzenetek (pl. utasítások, parancsok, kérések) küldése tekintettel és 

gesztusokkal 

Fantáziajátékok 

 Tárgyjátékok, tárgyak megszólaltatása, képzeletbeli tárgyak 

 Képzelt lények megszemélyesítése, beszéltetése 

 Belsõ képek megjelenítése mozgással és beszéddel 

Improvizációs játékok 

 Szituációs játékok vázlat megadásával 

 Különbözõ karakterek megjelenítése páros vagy kiscsoportos 

improvizációkban 

 Feszültségteli hétköznapi helyzetek megjelenítése és értelmezése 

 Látott vagy hallott történetek feszültségteli jeleneteinek felidézése 

improvizációkban 

 

Páros és kiscsoportos kooperációs játékok 

 Tükörjátékok 

 Távolságtartó játékok 

 Szoborjátékok 

 

Ön– és társismereti játékok 

 Tulajdonságok megfogalmazásával járó játékok (apróhirdetés, tulajdonságok 

vására) 

 Egyszerû visszajelzésekre építõ játékok 

Komplex drámafoglalkozások 

 Erkölcsi dilemmákat vizsgáló drámaórák (pl. a szakértõ köntösében, 

telefonbeszélgetés, az élet egy napja, fórum–színház, Hogyan történt? 

konvenciókkal) 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

 az együttérzõ beleélés szükséges voltát 
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 a szavak nélküli közlések jelentõségét 

 a nonverbális kommunikáció csatornák mûködését 

 a kommunikációs jelek jelentéshordozó erejét 

 az analógiás gondolkodás alapjait 

 egyes karakterjellemzõket 

 a gyakran alkalmazott páros és kiscsoportos kooperációs játékokat 

 a belsõ feszültség élményét, szerepét a drámai történésekben. 

Legyenek képesek 

 a szavak nélküli közlések különbözõ élethelyzetekben való felismerésére 

 a nonverbális kommunikációs csatornák használatára 

 aktív részvételre különbözõ élethelyzeteket feldolgozó improvizációkban, 

komplex drámaórákban 

 feszültségteremtõ drámai jelenetek létrehozására 

 beszédüket a térhez igazítani 

 pontosan körülírt feladatok kiscsoportokban történõ elvégzésére. 

 

Számonkérés javasolt formája 

A tanulók munkáját félévkor és évvégén osztályzattal kell minősíteni. 

A tanév végén szervezett nyilvános tanszaki bemutató. 

 

Az értékelés szempontjai – minimum követelmények: 

Az adott évfolyam tananyagának ismerete 

Az értékelés módjai 

- A főtárgyat irányító tanár folyamatos szóbeli értékelése 

- A főtárgyhoz kapcsolódó időszakos írásbeli értékelés 

Magasabb évfolyamba lépés követelményei 

Minimum követelmények teljesítése. 

Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 

 

4. évfolyam 
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Fejlesztési feladatok 

 

Ismertesse meg a tanulókkal 

 az elemzõ gondolkodás lényegét, használatát 

 különbözõ hétköznapi élethelyzetek és morális problémák dramatikus 

megjelenítésének egyes módjait 

 a konfliktus és a feszültség fogalmát, különbözõségét 

 a színpadi tér kreatív használatának alapjait 

 az artikuláció ritmus– és tempóformáló szerepét 

 az idõmértékes versek ritmizálását 

 a tagadás hangsúlyát 

 az improvizáció szabályait 

 a színpadi létezés alapszabályait 

 a figyelem felkeltésének és megtartásának eljárásait. 

 

Fejlessze a tanulók 

 légzéskapacitását 

 kifejezõ beszédét 

 testkontrollját 

 elemzõ gondolkodási képességét 

 szóbeli és nem szóbeli kifejezõképességét 

 fogalmazási képességét 

 helyzetfelismerési képességét 

 problémamegoldó képességét 

 együttmûködési képességét 

 megfigyelési képességét 

 analógiás gondolkodását 

 elõadói képességét 

 improvizációs képességét. 

Ösztönözze a tanulókat 

 önmaguk és környezetük tudatos megfigyelésére 

 kritikus és önkritikus gondolkodásra 

 különbözõ élethelyzetek és morális problémák erõszakmentes kezelésére 
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 beszédük és mozdulataik koordinált és kifejezõ használatára 

 a különbözõ közlésformák differenciált alkalmazására 

 egy–egy életkoruknak megfelelõ rövid vers vagy prózai mû részletének 

bemutatására 

 a munkaforma önálló megválasztásra egy–egy probléma feldolgozása során 

 életkoruknak megfelelõ rangos színházi elõadások, színházi nevelési 

programok, filmek megtekintésére és a látottak közös feldolgozására a dráma 

eszközeivel. 

 

Tananyag 

Mozgásgyakorlatok 

 Futásos és kikerüléses gyakorlatok: ritmus és irányváltásos futások 

(szituációval), testrész–vezetéses futások 

 Egyensúly–játékok: toló és húzó mozdulatok játékos formában 

 Lazítógyakorlat 

 Feszítés–lazítás testrészenként 

Beszédgyakorlatok 

 Légzõgyakorlatok 

 Légzéskapacitás növelése a laza testtónus megtartása mellett (legfeljebb 60–70 

szótag) 

 Hanggyakorlatok 

 Hangkitalálás 

 Artikulációs gyakorlatok 

 Nyelvtörõk, versek pontos, pergõ kiejtéssel 

 Magánhangzók gyakorlatai (különös figyelemmel az idõtartamra) 

 Szinkronizálási (leolvasási) gyakorlatok versekkel 

 Ritmus– és tempógyakorlat 

 Idõmértékes versek ritmizálása 

 Hangsúlygyakorlat 

 A tagadás hangsúlyai 

Bizalomgyakorlatok 

 Vakvezetéses gyakorlatok 

Improvizációs játékok 
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 Rögtönzések életkori témákra 

 Hétköznapi szituációkat feldolgozó páros rögtönzések 

 Rögtönzések közmondásokra 

 Rögtönzések megadott konfliktusra 

 Rögtönzések megadott témára 

 Rövid monológok különbözõ élethelyzetekben 

Komplex drámafoglalkozások 

 Erkölcsi, életkori és társadalmi problémák feldolgozása drámával 

 Ismert történetek, regények részleteinek feldolgozása drámán keresztül (pl. 

riportkészítés, montázs, újrajátszás, stílusváltás, analógia, mélyítés konvenciók 

által) 

Színjátékos gyakorlatok 

 A színpadi létezés alapszabályai 

 Rövid vers vagy prózai mû részletének önálló elõadása 

 Rögzített kiscsoportos improvizációk nézõk elõtt 

 A figyelem felkeltése és megtartása 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

 különbözõ hétköznapi élethelyzetek és morális problémák dramatikus 

megjelenítésének egyes módjait 

 a konfliktus és a feszültség fogalmát, különbözõségét 

 a színpadi tér kreatív használatának alapjait 

 az idõmértékes versek ritmizálását 

 a tagadás hangsúlyát 

 az improvizáció szabályait 

 a színpadi létezés alapszabályait 

 a figyelem felkeltésének és megtartásának eljárásait. 

Legyenek képesek 

 mozgásuk, testtartásuk kontrollálására a csoportos gyakorlatok során 

 véleményalkotásra a látott színmûvek, filmek és improvizációk elemzõ 

megbeszélésekor 

 kifejezõ szóbeli és mozgásos megnyilvánulásokra 
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 különbözõ élethelyzetek kritikus és önkritikus elemzésére 

 részvételre különbözõ élethelyzeteket feldolgozó improvizációkban, tanítási 

drámákban 

 konfliktushelyzetek erõszakmentes megoldására 

 a tér tudatos használatára 

 a ritmus és tempó tudatos alkalmazására. 

 

Számonkérés javasolt formája 

A tanulók munkáját félévkor és évvégén osztályzattal kell minősíteni. 

A tanév végén szervezett nyilvános tanszaki bemutató. 

 

Az értékelés szempontjai – minimum követelmények: 

Az adott évfolyam tananyagának ismerete 

 

 

Az értékelés módjai 

- A főtárgyat irányító tanár folyamatos szóbeli értékelése 

- A főtárgyhoz kapcsolódó időszakos írásbeli értékelés 

 

Magasabb évfolyamba lépés követelményei 

Minimum követelmények teljesítése. 

Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 

 

 

5. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 

Ismertesse meg a tanulókkal 

 a bizalom fontosságát 
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 a legfontosabb bizalomgyakorlatokat 

 a kontraszt fogalmát, tudatos, jelentést hangsúlyozó és jelentésteremtõ 

használatát 

 a beszédszervek tudatos, célszerû és pontos használatának fontosságát 

 a drámák alapvetõ munkaformáit. 

 

Fejlessze a tanulók 

 megismerõ, önmegismerõ képességét 

 önfegyelmét, színpadi fegyelmét 

 asszociációs képességét 

 konstruktivitását 

 elemzõ gondolkodási képességét 

 kritikai és önkritikai képességét 

 elõadói képességeit 

 improvizációs képességét 

 problémamegoldó képességét 

 együttmûködési képességét 

 analógiás gondolkodását 

 elõadói képességét 

 improvizációs képességét. 

 

Ösztönözze a tanulókat 

 önálló döntéshozatalra 

 hiteles és õszinte színpadi jelenlétre 

 elõrevivõ, építõ gondolkodásra 

 a feszültségteli helyzetek, konfliktusok elemzésére, a konfliktusokkal való 

szembenézésre 

 más csoportok munkájának beható megismerésére 

 színházi és mozgásszínházi elõadások megtekintésére 

 színházi elõadásokat bemutató tévéfelvételek, videofilmek, 

dokumentumfilmek megtekintésére. 

 

Tananyag 
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Mozgásgyakorlatok 

 Egyensúlygyakorlatok 

 Vezetéses gyakorlatok 

 Forgás, gurulás, támaszhelyzetek talajon 

Beszédgyakorlatok 

 Légzõgyakorlatok 

 Nyelvtörõ mondókák légzésszabályozással 

 Hanggyakorlat 

 Erõs érzelmek, indulatok hangjának próbálgatása versekkel 

 Artikulációs gyakorlat 

 Szinkronizálás 

 Ritmus– és tempógyakorlat 

 Az idõmértékes versek gyakorlása tetszõleges ritmuskísérettel 

 Hangsúly– és hanglejtésgyakorlat 

 Számnevek, évszámok, összetett szavak, nevek, ikerszavak hangsúlya 

 Az összetett mondatok hangsúly– és hanglejtés–variációi 

 

Fantáziajátékok 

 Irodalmi mûvek „új címe” 

 Képzõmûvészeti alkotások „elõzménye” 

 Kevéssé ismert irodalmi mûvek befejezése, folytatása 

 Tárgyak nem rendeltetésszerû alkalmazása 

Bizalomgyakorlatok 

 Dõléses, billenéses gyakorlatok 

Improvizációs gyakorlatok 

 Versek indulati tartalmaira épülõ improvizációk 

 Versek által keltett hangulatokra épülõ improvizációk 

 Mozgáselemekbõl építkezõ improvizációk 

 Rögtönzés zenei effektek beépítésével 

 Rögtönzések szimbólumok, ellentétek megadásával 

 Etûdök (indulatok, hangulatok, érzelmek megadásával) 

Komplex drámafoglalkozások 

 Erkölcsi, életkori és társadalmi problémák feldolgozása drámával 
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 Ismert történetek, regények részleteinek feldolgozása drámán keresztül (az 

eddig tanult konvenciók alkalmazásával) 

Ön– és társismereti játékok 

 Vélemények közlését és fogadását lehetõvé tévõ szabályjátékok (pl. mi lenne, 

ha?, telefon, ilyennek látlak) 

Színjátékos gyakorlatok 

 Rövid monológ önálló elõadása 

 Rögzített páros improvizációk nézõk elõtt 

 Kapcsolattartás a partnerrel 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

 a legfontosabb bizalomgyakorlatokat 

 a kontraszt fogalmát 

 a beszédszervek tudatos, célszerû és pontos használatának fontosságát 

 a drámák alapvetõ munkaformáit. 

 

Legyenek képesek 

 ellentétek tudatos, jelentést hangsúlyozó és jelentésteremtõ alkalmazására 

 egy–egy drámai szöveg mozgásban és szóban való megjelenítésére 

 a beszédfolyamat részeinek tudatos irányítására 

 bonyolultabb feladatok kiscsoportokban történõ elvégzésére 

 a munka eredményének bemutatására 

 véleményalkotásra a látott színmûvek, filmek és improvizációk elemzõ 

megbeszélésekor 

 kifejezõ szóbeli és mozgásos megnyilvánulásokra 

 részvételre különbözõ élethelyzeteket feldolgozó improvizációkban, tanítási 

drámákban 

 a tér tudatos használatára 

 a ritmus és tempó tudatos alkalmazására. 

 

Számonkérés javasolt formája 

A tanulók munkáját félévkor és évvégén osztályzattal kell minősíteni. 
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A tanév végén szervezett nyilvános tanszaki bemutató. 

 

Az értékelés szempontjai – minimum követelmények: 

Az adott évfolyam tananyagának ismerete 

 

Az értékelés módjai 

- A főtárgyat irányító tanár folyamatos szóbeli értékelése 

- A főtárgyhoz kapcsolódó időszakos írásbeli értékelés 

 

Magasabb évfolyamba lépés követelményei 

Minimum követelmények teljesítése. 

Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 

 

 

 

 

6. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

 különbözõ színházi terek jellemzõit 

 a dobozszínházi tér hangsúlyos pontjait és irányait 

 a színházi formanyelv alapelemeinek alkalmazását egy adott drámai szöveg 

megközelítésében 

 a tanult drámai konvenciók alkalmazási lehetõségeit a szerepépítés 

folyamatában 

 a mindennapi és a színpadi beszéd különbségeit 

 a különbözõ szerkezetû tanítási drámák lényeges jegyeit 

 az alárendelõ mondatok hangsúlyozását, hanglejtését 

 a „félre” és a monológ technikai alapjait. 
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Fejlessze a tanulók 

 színházi fogékonyságát 

 kritikai és önkritikai képességét 

 más mûvészetek iránti fogékonyságát 

 önállóságát, magabiztosságát. 

 

Ösztönözze a tanulókat 

 az elõzõ évek során tapasztaltak, tanultak alkalmazására 

 kísérletezésre, rugalmas gondolkodásra 

 konstruktív együttmûködésre 

 drámai mûvek olvasására 

 színházzal rokon mûvészeti tevékenységek megismerésére, gyakorlására 

 önálló, magabiztos megnyilvánulásra 

 más, hasonló mûvészeti tevékenységet folytató csoportok tevékenységének 

megismerésére 

 õszinte, építõ szándékú kritikai megnyilvánulásokra 

 nyilvánosság elõtti fellépésre. 

 

Tananyag 

Mozgásgyakorlatok 

 Lassított mozgás(különbözõ helyzetekben) 

 A mozdulat megállítására vonatkozó gyakorlatok 

Beszédgyakorlatok 

 Légzõgyakorlatok 

 Koncentrációs légzõgyakorlatok mozgás közben 

 Hanggyakorlatok 

 Szöveges hangerõ–gyakorlatok 

 Életkorok hangadási karakterének tanulmányozása, próbálgatása 

 Artikulációs gyakorlatok 

 Pontos, laza pergõ artikuláció járás, mozgás, fizikai terhelés közben 

 Egymás artikulációjának megfigyelése, utánzása 
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 Ritmus– és tempógyakorlatok 

 Ritmusgyakorlatok tempóváltással 

 Hangsúly–, hanglejtésgyakorlatok 

 Az alárendelõ mondatok hangsúly– és hanglejtés variációi 

Színházi alapismeretek 

 Színházi térformák (pl. dobozszínház, körszínház) 

 Mozgás a dobozszínház terében (a tér hangsúlyos pontjai és irányai) 

 A „félre” technikája 

 Monológ 

Színjátékos gyakorlatok 

 Különbözõ drámai konvenciók (pl. állókép, gondolatkövetés) alkalmazása az 

improvizációk és egy adott színdarab megjelenítésének elõkészítésében 

 Különbözõ drámai konvenciók (pl. belsõ hangok, „forró szék”) alkalmazása a 

szerepépítés folyamatában 

 Rögtönzések érzelmi állapotok, színjátékos stílusok, szöveg megadásával 

 Rögtönzések drámarészletek alapján, a mögöttes tartalmának és a szereplõk 

érzelmi állapotának kibontásával 

 

 

Felkészülés a vizsgára 

 Improvizációk létrehozása és javítása tanári segítséggel 

 Jelenet létrehozása és javítása tanári segítséggel vagy 

Rövid elõadás létrehozása tanári irányítással. 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

 a különbözõ színházi terek jellemzõit 

 a dobozszínházi tér hangsúlyos pontjait és irányait 

 a tanult drámai konvenciók alkalmazási lehetõségeit a szerepépítés 

folyamatában 

 a mindennapi és a színpadi beszéd különbségeit 

 a különbözõ szerkezetû tanítási drámák lényeges jegyeit 

 az alárendelõ mondatok hangsúlyozását, hanglejtését 

 a „félre” és a monológ technikai alapjait 
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 az elõzõ évek tapasztalatainak alkalmazási, hasznosítási lehetõségét 

 a fejlesztõ és szinten tartó beszédes játékokat, beszédgyakorlatokat. 

Legyenek képesek 

 alkotó és eredeti módon hasznosítani az elõzõ évek tapasztalatait 

 munkaformát választani az adott gondolat, érzelem kifejezése érdekében 

 a munkaformák alkalmazására egy kötött drámai szöveg megjelenítésének 

elõkészítésében 

 a munkaformák tudatos alkalmazására egy komplex drámafoglalkozás során 

 részvételre egy adott mû színpadi feldolgozásának elõkészítésében 

 a helyes színpadi beszédre dramatikus és színpadi munkájukban egyaránt 

 az alapfokon elsajátított képességeiknek megfelelõ improvizációban, 

jelenetben vagy színházi elõadásban való közremûködésre. 

 

Számonkérés javasolt formája 

A tanulók munkáját félévkor és évvégén osztályzattal kell minősíteni. 

A tanév végén szervezett nyilvános tanszaki bemutató. 

 

 

Az értékelés szempontjai – minimum követelmények: 

Az adott évfolyam tananyagának ismerete 

 

Az értékelés módjai 

- A főtárgyat irányító tanár folyamatos szóbeli értékelése 

- A főtárgyhoz kapcsolódó időszakos írásbeli értékelés 

Magasabb évfolyamba lépés követelményei 

Minimum követelmények teljesítése. 

Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 

 

 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
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A tanulók ismerjék 

 saját teste lehetõségeit, illetve érzékszervei hatékonyságát 

 a különbözõ verbális és gesztusnyelvi megnyilatkozásokat, illetve saját 

eszköztára ez irányú fejlettségének mértékét 

 a különbözõ, szerepjátékokban alkalmazható mozgásformákat, illetve saját 

eszköztára ez irányú fejlettségének mértékét 

 az empátiás képesség szerepét társas helyzetekben, kortársaival és másokkal 

való kapcsolatában 

 a kreatív dramatizálás alapvetõ eszköztárát, a dramatizálás egyes lépéseit 

 a megismert munkaformák tudatos és kreatív alkalmazásának lehetõségeit saját 

ötletei, gondolatai kidolgozásában, illetve egy kötött drámai szöveg 

megjelenítésének elõkészítésében 

 azokat a dramatikus technikákat valamint a társmûvészetek alapvetõ 

kifejezõeszközeit, amelyek a körülöttük lévõ világról való gondolkodásban, 

véleményalkotásban, s azok kommunikációjában segítséget nyújtanak 

Legyenek képesek 

 figyelme tudatos összpontosítására, fegyelmezett feladatvégzésre 

 társai, önmaga és a felnõtt világ érzékeny megfigyelésére 

 a verbális, vokális és nonverbális kommunikációs csatornák tudatos 

használatára 

 a bizalom átélésére, az empátiás képesség mûködtetésére társas helyzetekben 

 személyes élményei felszínre hozására és a szerepjátékokban való 

alkalmazására 

 drámában és színjátékokban a szerepnek és a helyzetnek megfelelõ 

kapcsolatteremtésre 

 pontos és érzékletes szerepjátékra társaival és egyénileg 

 a dramatizálás alapvetõ eszköztárának önálló alkalmazására, kreatív 

dramatizálásra 

 saját teste, mozgásai, illetve a tér és a térben mozgó társak differenciált és 

pontos érzékelésére, a tér kreatív használatára 

 a megismert munkaformák tudatos és kreatív alkalmazására saját ötletei, 

gondolatai kidolgozásában, illetve egy kötött drámai – szöveg megjelenítésének 

elõkészítésében 
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 társadalmi, életkori és erkölcsi problémákról szóló drámajátékokban való aktív 

közremûködésre, valamint a problémák életkorának megfelelõ szintû 

vizsgálatára és megfogalmazására. 

 

A mûvészeti alapvizsga követelményei 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészbõl áll 

A gyakorlati vizsga tantárgya és idõtartama 

Dráma és színjáték 

mprovizáció 2–3 perc 

színpadi produkció 

– jelenet 3–5 perc 

vagy 

– elõadás 15 perc 

 

A vizsga tartalma 

A dráma és színjáték gyakorlati vizsga két részbõl tevõdik össze: 

 Improvizáció 

 Az improvizáció megadott instrukciók (pl. a jelenet témája, figurái, tárgyai, helyszíne, 

idõpontja) alapján rögtönzött szöveges vagy szöveg nélküli 2–3 fõs jelenet lehet. A 

szaktanárnak a tanulók életkori sajátosságainak megfelelõ, legalább tíz tételbõl álló 

tételsort kell összeállítania. A tételsor tartalmazhat szöveg nélküli vagy szöveges 

feladatokat. 

 Az egyes tételeknek tartalmazniuk kell a jelenet eljátszásához szükséges instrukciókat 

(helyszín, szereplõk, cselekmény, konfliktus). 

 

A felkészülési idõ 5 perc. 

Színpadi produkció 
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A produkció szabadon választott drámai vagy dramatizált mû, illetve rögzített improvizáció 

alapján tanári irányítással készített prózai színházi produkció (2–3 fõs jelenet/csoportos elõadás) 

vagy szerkesztett játék lehet. A tanuló a csoportban, közös akciókban, együttes játékban 

közremûködve, illetve egyéni színpadi feladatok megoldásával egyaránt számot adhat a 

tanulmányai során megszerzett képességeirõl, jártasságáról. 

A vizsga értékelése 

 Improvizáció 

 Az instrukciók megértése, követése 

 Együttmûködés (közös jelenetépítés, társak ötleteinek elfogadása, 

cselekménybe illesztése), 

 Színpadi jelenlét 

 Figyelem, koncentráció (játékban maradás képessége, egyértelmû szerepbe 

lépés, szituációban maradás, egyértelmû kilépés a szerepbõl) 

 Sûrítés képessége 

 A jelenet szerkezete, íve (a jelenet nyitása, zárása, jelenetépítés) 

 Színpadi produkció 

 A színpadi helyzetek megértése, az önálló játékok közös játékba illesztése 

 Együttmûködés (a partner impulzusainak elfogadása, a partner felé irányuló 

impulzusok erõssége, közös cselekményvezetés, társakkal összehangolt 

váltások, közös játékstílus kialakítása, tartása) 

 Figyelem, koncentráció 

 Színpadi jelenlét 

 Ritmusérzék (a jelenet tempójának közös kialakítása, együttes tempóváltás) 

 Atmoszférateremtés 

 Verbális kifejezõeszközök használata. 

 

Ajánlott irodalom 

A tanulók felkészüléséhez: 

Belinszki József: Suliszínház: kreatív játékok kicsiknek és nagyoknak, Szabolcs- Szatmár- 

Bereg Megyei Pedagógiai Intézet, Nyíregyháza, 1997 

Montágh Imre: Mondjam vagy mutassam?!, Móra Könyvkiadó,1985 
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A tanári felkészülést segítő könyvek: 

Borten, Helen: Látod, amit én látok ? Móra., 1975. 

Bújj, bújj, zöldág... Népi gyermekjátékok. (Szerk.: Kovács Ágnes) Móra, 1976. 

Cinege, cinege, kismadár. Népi mondókák, gyermekjátékok. MRT - Minerva, 1975. 

Gaál Éva: Zoknidakszli és sokan mások. Móra, 1981. 

Granasztói Szilvia: Játsszunk a bábuval. Móra, 1974. 

Karlócainé Kelemen Marianne: Kisgyermekek játékos könyve. Medicina, 1976. 

Lukácsy András: Népek játékai. Móra, 1977. 

Marék Veronika: Jó játék  a papír, a filc. Móra, 1982. 

Mezei Éva: Mi mozog? Móra, 1976. 

Mezei Éva: Játsszunk színházat ! Móra, 3979. 

Mohás Lívia: Találkozás önmagunkkal. Móra, 1979. 

LengyelPál: Színházasdi. Bp. Móra. 1987. 166 p. Kuckószínház. Mesejátékok Lázár Ervin    

művei alapján 

Papp Ágnes: Mit, kinek, hogyan? Kommunikációs gyakorlatok. Nemzeti Szakképzési 

Intézet 

Gabnai Katalin: Drámajátéktár. Első gyűjtemény. Bp. Magyar Drámapedagógia Társaság 

Petőfi Művelődési Központ:, Gödöllő. 1990. 72 p. (Drámapedagógiai füzetek 1. 

Kalapács János: Tesztek - nektek. Játékos önismeret fiataloknak. Bp. Háttér k. 1988.  

Megy  a gyűrű vándorútra. Gyermekjátékok és mondókák. 1-2. köt. szerk. Gágyor József. 

Bp. 1982. Gondolat Kiadó 

 

 

Padisák Mihály: Mindenki játékoskönyve. Múzsák. 1990. 195 p.  

Padisák Mihály - Padisák Judit: Minden napra egy játék. Bp. 1986. Múzsák. 501 p. 

Vargha Balázs: Szeretnél játszani ? Játékok 10 éven aluliaknak. Bp. 1986. Múzsák. 223. p. 
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BESZÉD ÉS VERS 

A beszéd és vers tantárgy tanításának célja, hogy hozzásegítse a tanulókat beszédük oldottá, 

természetessé válásához és maradásához, dramatikus és színpadi munkájukban egyaránt – az 

adottságaiknak és a képességeiknek megfelelõ szinten – könnyen érthetõvé és élvezhetõvé 

fejlesztéséhez. A tantárgy ugyanakkor keltse fel az érdeklõdést a tudatos beszédmûvelés, valamint 

a vers– és prózamondás mint önálló pódiumi mûfaj iránt. 

A tantárgy feladata, hogy a tanulók a különbözõ képességfejlesztõ gyakorlatokon, játékos 

feladatokon, szövegelemzéseken és memoritereken keresztül váljanak képessé a magyar nyelv 

magas szintû, tudatos használatára, az irodalmi mûalkotások értõ befogadására és értelmezésére, 

jussanak el a lírai és prózai szövegek interpretálásának magas színvonaláig. A tantárggyal való 

ismerkedés során erõsödjön befogadói és elõadói attitûdjük, váljanak képessé a verskultúra 

ápolására. 

 

Alapfokú évfolyamok 

 

1. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

 a beszédfolyamat eseményeit (légzés, hangadás, kiejtés) 

 a vers zenei–ritmikai jellemzõit. 

 

Fejlessze a tanulók 

 hallási figyelmét 

 megfigyelõképességét 

 ritmusérzékét 

 a csoportos munkára való készségét. 

Ösztönözze a tanulókat 

 képességeik megismerésére 

 megfigyeléseik megfogalmazására 

 versolvasásra, fantáziájuk, asszociációs képességeik felszabadítására 

 csoportos versjátékokra. 
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Tananyag 

Lazítógyakorlat 

 Lazítás–feszítés 

Légzõgyakorlat 

 A légutak és a légzés folyamatának megfigyelése 

 Légzõgyakorlatok hangokkal 

 Szabályozott légzés egyszerû szólamokkal, mondókákkal 

 Fúvójátékok folyamatosan, szaggatottan, lágyan, erõsen 

Hanggyakorlatok 

 Játékos hangutánzás (állatok, gépek, tárgyak) magassági és dinamikai 

váltásokkal) 

Hallásgyakorlat 

 Egymás hangjának felismerése 

 A környezet hangjainak megfigyelése 

Artikulációs gyakorlatok 

 Beszédmozgás–ügyesítés szavakkal, szólamokkal, nyelvtörõ mondókákkal 

 Szájról olvasás – hangok 

Ritmus– és tempógyakorlatok 

 Versek ütemezése tapssal, járással, ütõhangszerekkel 

 Kis vers–zenei kompozíciók készítése közmondásokból, ritmikus szólásokból 

Hangsúlygyakorlat 

 A szóhangsúly 

 Szövegek memoriterként való rögzítése 

 A közös szövegtanulás (mondókák, ritmikus gyermekversek, párbeszédes 

versek). 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 
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 az egyszerû mozgásügyesítõ gyakorlatokat 

 artikulációs és ritmusgyakorlatokat 

 az általában érvényes hangsúly–szabályokat. 

 

 

 

Legyenek képesek 

 figyelmüket a saját beszédükre irányítani 

 a szöveg zenei–ritmikai elemeinek kiemelésére 

 csoportos ritmusjátékokra 

 csoportban történõ vers–elõadásra. 

 

Számonkérés javasolt formája 

A tantárgyat irányító tanár folyamatos szóbeli értékelése. 

A tanulók munkáját félévkor és évvégén osztályzattal kell minősíteni. 

 

Az értékelés szempontjai – minimum követelmények: 

Az adott évfolyam tananyagának ismerete. 

 

Magasabb évfolyamba lépés követelményei 

Minimum követelmények teljesítése. 

Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 

 

 

2. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

 a célszerû beszédlégzés folyamatát és egyszerû gyakorlatait 

 a hétköznapi beszéd stílusteremtõ erejét 

 a vershelyzetek felismerésének lehetõségeit 
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 az egyszerûbb képek, hangulatok kibontásának lehetõségeit 

 a mimika és a testbeszéd szerepének jelentõségét. 

Fejlessze a tanulók 

 hangszínnel való bánásának képességét 

 szabad asszociációs készségét 

 hanggal történõ karakterábrázoló képességét. 

 

 

 

Ösztönözze a tanulókat 

 a saját és mások beszédének megfigyelésére 

 különbözõ hangulatú szövegekkel való munkára 

 kifejezõeszközeik bõvítésére. 

 

Tananyag 

Légzõgyakorlatok 

 Légzéstípusok ismertetése, megfigyelése 

 A célszerû beszédlégzés folyamatának ismertetése és egyszerû gyakorlatai 

Hanggyakorlatok 

 Hangkitaláló játékok (pl. állatok, mesefigurák, tárgyak elképzelt beszéde) 

 Személyek és hangulatok megszólaltatása (hangszín–játék) 

 A természetes alaphang gyakorlatai mindennapi szólamokkal, verssorokkal 

Artikulációs gyakorlatok 

 Ajak és áll gyakorlatok 

 A magánhangzók gyakorlatai 

 A szóvégejtés játékos gyakorlatai 

Ritmus és tempógyakorlatok 

 Versek, mondókák ütemezése kötött mozgással 

 Versek, mondókák lassuló és gyorsuló tempóban egyaránt, hangerõváltásokkal 

Hangsúlygyakorlatok 

 Az állítás (kijelentés) hangsúlya 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

3215 

 Ereszkedõ beszéddallam 

 Számnevek, évszámok hangsúlya 

 A név hangsúlyai 

 A név a cím, és a szöveg kapcsolata szöveggel való munkák 

 Játék a szöveggel (ismert gyerekdalokkal, versekkel) 

 Képek felismerése, szétválasztása, saját szavakkal történõ leírása 

 A hangulatváltó–pontok tudatosítása 

 Hangkulissza készítése szabad asszociációkkal 

 Mozgás–improvizáció a szövegre (szöveg nélkül) 

 Szöveg és mozgás összekapcsolása 

Szövegek memoriterként való rögzítése 

 Rövidebb szövegek kiválasztása, bemutatása a gyerekirodalom 

klasszikusaitól,– az egyéni választások szabadságával. 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

 a természetes és a szerep–beszédhang jellemzõit 

 a vers képekre tagolásának módjait az artikuláció ritmus– és tempóformáló 

szerepét. 

Legyenek képesek 

 légzésük egyszerû szabályozására 

 különféle hangszínekkel karakterek és hangulatok megjelenítésére 

 egyszerûbb költõi képek felismerésére és kibontására 

 a szövegek tartalmának kifejtésére 

 a szöveg memoriterként való rögzítésére. 

 

Számonkérés javasolt formája 

A tantárgyat irányító tanár folyamatos szóbeli értékelése. 

A tanulók munkáját félévkor és évvégén osztályzattal kell minősíteni. 

 

Az értékelés szempontjai – minimum követelmények: 
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Az adott évfolyam tananyagának ismerete. 

 

Magasabb évfolyamba lépés követelményei 

Minimum követelmények teljesítése. 

Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 

Ismertesse meg a tanulókkal 

 a természetes beszédhang tulajdonságait 

 a hétköznapi beszéd stílusteremtõ erejét 

 a saját középhang megtalálásának módjait 

 a meseszövés alapvetéseit 

 a mesék, verses mesék, kisprózák illetve a prózaversek elõadói különbségeit. 

 

Fejlessze a tanulók 

 koncentrációs képességét 

 artikulációs ügyességét és pontosságát 

 a belsõ képek elõhívását 

 a történetmeséléshez szükséges készségeket. 
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Ösztönözze a tanulókat 

 az otthoni gyakorlásra 

 saját élményeik szabatos megfogalmazására 

 mese és novella olvasására 

 eredményeik bemutatására 

 mesélésre, nagy mesemondó egyéniségek lemezeinek vagy elõadásainak 

meghallgatására. 

Tananyag 

Légzõgyakorlatok 

 Kapacitásnövelõ légzõgyakorlatok zaj és látvány (vállemelés) nélkül 

 Légzésszabályozó gyakorlatok. 

Hanggyakorlatok 

 A mellkasi rezonancia megerõsítése 

 Mondókák mellhangon és fejhangon 

 A közép hangsáv felismertetése 

 Hangelõrehozó gyakorlatok 

Artikulációs gyakorlatok 

 A zárhangok gyakorlatai, kettõzésük technikája 

 A hosszú magánhangzók ejtésének gyakorlatai 

 Szájról olvasás (ismert verssorok, mondókák) 

Ritmusgyakorlatok 

 Ütemezés kitalált mozgássorral 

 Idõmérték – ütemhangsúly (támaszkodni a ritmusra, ellene dolgozni…) 

 Ritmus a prózában 

 A tagolás módozatai 

Hangsúly–gyakorlatok 

 A kérdezés hangsúlya és hanglejtése kérdõszóval és anélkül 

 Közbevetések 

 A mesélõ és a beszélõ elkülönítése 

 Értelmi és érzelmi hangsúlyok 

 Felkiáltások, óhajtások, jelzõ és jelzett szó kapcsolata 

A szöveggel való munkák 
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 Közös mese–költés (pl. egyszerû láncmese vagy ismeretlen történetek végének 

kitalálása, nem várt fordulatbeiktatása) 

 Így mesélte anyukám – kedves mesék után–mondása 

 Saját élményû történetek és viccek mesélése 

 Mesélési technikák felismerése 

 Közös mesemondás, dramatizálással 

 A szereplõk elkülönítése, megszólaltatása 

 Nonverbális kommunikáció, mimika, testbeszéd 

Mesehallgatás, meseolvasás 

 Mesemondókkal való ismerkedés, elõadás, hangos–könyv vagy mese–lemez 

segítségével 

 Régi és új „mesék” olvasása (népmesék, majd rövid mûmesék). 

 

 

 

 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

 a kérdezés, felkiáltás, közbevetés helyes dallamvonalát 

 a szereplõk elkülönítésének néhány variációját 

 az alapvetõ testbeszéd–formákat. 

Legyenek képesek 

 széles hangterjedelemben, játékosan és könnyedén mondani szöveget 

 rövid történetek, mesék értelmezésére, élményszerû felépítésére, közönség 

elõtti önálló elõadására. 

 

Számonkérés javasolt formája 

A tantárgyat irányító tanár folyamatos szóbeli értékelése. 

A tanulók munkáját félévkor és évvégén osztályzattal kell minősíteni. 
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Az értékelés szempontjai – minimum követelmények: 

Az adott évfolyam tananyagának ismerete. 

 

Magasabb évfolyamba lépés követelményei 

Minimum követelmények teljesítése. 

Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 

 

 

4. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 

Ismertesse meg a tanulókkal 

 a koncentráció szerepét a beszédben 

 a vers–kommunikáció fogalmát 

 a mûvek befogadásának, értelmezésének és közvetítésének lehetõségeit 

 a versmondó versenyek mibenlétét, és az azokon való részvétel ismérveit 

 a balladamondás sajátosságait 

 

 

 

Fejlessze a tanulók 

 ritmusérzékét 

 kommunikációját 

 a személyes közlés és a saját gesztusrendszer tudatosítását 

 képi fantáziáját 

 elõadói technikai tudását 

 

Ösztönözze a tanulók 
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 eleven hanghasználatát 

 produktív fantáziáinak elõhívását 

 önálló szövegválasztását 

 „házi” vers– és prózamondó alkalmainak szervezését 

 önálló véleménynyilvánítását 

 

Tananyag 

Légzõgyakorlatok 

 Szöveges gyakorlatok mozgás közben 

 A lopott (pót) levegõvétel technikája 

Hanggyakorlatok 

 A mellkasi rezonancia megerõsítése 

 Skálázás szavakkal, verssorokkal, legfeljebb egy oktáv terjedelemben 

Artikulációs gyakorlatok 

 A j–l–r hangok gyakorlatai 

 Az artikulációs hibák fölismerése hallás útján 

 „Szinkron–játék” (szájról olvasás) versekkel 

Ritmusgyakorlatok 

 Idõmértékes versek ritmizálása 

 Játék a magyaros versformákkal 

Hangsúlygyakorlatok 

 A tagadás hangsúlya 

 

 

 

Szöveggel való munka: 

 Változatos hangulatok, érzelmek megmutatása (kreatív hangfestés) 

 Vershelyzetek, szituációk – helyzetdalokban, zsánerképekben 

 Lírai dalok – hangszín, hangulat, érzelem, tempó 

 Ismerkedés a balladákkal – sûrített érzelmek, feszültségek megjelenítése 

Szövegek memoriterként való rögzítése 
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 Választott nép– vagy vígballada 

 Kisprózák (mûmesék, novellák) 

 Vidám, rövid idõmértékes versek 

 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

 a légzés szövegtagoló szerepét 

 beszédhibáik korrekciós lehetõségeit, a kreatív hangfestés eszközeit 

 a hangszín szerepét a hangulatteremtésben 

 a pódiumi kiállás, megszólalás alapvetõ ismérveit. 

Legyenek képesek 

 légzésük tudatos irányítására 

 oldott, természetes középhangjuk használatára 

 saját kiejtésük megfigyelésére és elemzésére 

 különbözõ ritmusú lírai mûvek érzékletes megszólaltatására 

 felépített produkciók bemutatására. 

 

Számonkérés javasolt formája 

A tantárgyat irányító tanár folyamatos szóbeli értékelése. 

A tanulók munkáját félévkor és évvégén osztályzattal kell minősíteni. 

 

Az értékelés szempontjai – minimum követelmények: 

Az adott évfolyam tananyagának ismerete. 

 

 

 

Magasabb évfolyamba lépés követelményei 

Minimum követelmények teljesítése. 
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Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 

 

5. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 

Ismertesse meg a tanulókkal 

 a hallás és beszédállapot kapcsolatát 

 a gyakran hallható beszédhibákat, és azok korrekciós lehetõségeit 

 az érzelmek, indulatok hangsúlymódosító szerepét 

 a verselemzés elõadói központú megközelítését 

 

Fejlessze a tanulók 

 hallásfigyelmét, hallási megkülönböztetõ képességét 

 képzelõerejét 

 érzelmi intelligenciáját 

 empatikus és mûértelmezõ képességeit 

Ösztönözze a tanulókat 

 a gesztusok és a mimika természetes használatára 

 a versek saját élményû megfogalmazásának közelítésére 

 önálló választású szövegek megformálására 

 csoportos versmûsorokban való részvételre 

 

Tananyag 

Légzõgyakorlatok 

 Fizikai terheléssel 

 Koncentrációs légzõgyakorlatok 

 Nyelvtörõk légzésszabályozással 

Hanggyakorlatok 

 A térhez igazodó középhang gyakorlatai 

 Indulati fokozás–csillapítás egyszerû szólamokkal 
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Artikulációs gyakorlatok 

 Nyelvtörõk a sziszegõ és a susogó hangok gyakorlására 

 A gyakran elõforduló beszédhibák egyszerû korrekciós gyakorlatai 

Ritmusgyakorlatok 

 Idõmértékes versek tetszõleges és kötött ritmuskísérettel 

Hangsúly és hanglejtésgyakorlatok 

 Mondatok hangsúly–variációi 

 Az indulat és érzelem hangsúlyai 

Szöveggel való munka: 

 Tartalom és forma; gondolati ívek 

 Személyes közelítés a szöveghez 

 A szöveg és a testbeszéd egymásra hatása 

 A megszemélyesítések játékai (párbeszédes versek) 

 Ismerkedés a szónoki beszéd alapjaival – az érvelés tagolási technikái 

 Erõ, dinamika, gondolat a szövegben 

 Elbeszélõ költemények – (narrátor, több szereplõ…) 

 Rövid, ismeretlen szövegek elsõ olvasatú, értelmezett, kifejezõ felolvasása 

Szövegek memoriterként való rögzítése 

 Az irodalomórai kötelezõk elõadói feldolgozása 

 Válogatás, önálló választás alapján, a kortárs irodalomból. 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

 a szövegelemzés elõadói szempontú alapfolyamatát 

 a mûvészi elõadás gondolati (érzelmi) és beszédtechnikai feltételeit 

 a hangsúly és érzelmi többletek jelentés–módosító szerepét. 

Legyenek képesek 

 alkalmazkodni a térhez 

 megfelelõ hangerõvel, tartósan, érthetõen szöveget mondani 

 a verbális, vokális és nonverbális kommunikációs csatornák tudatos 

használatára. 
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Számonkérés javasolt formája 

A tantárgyat irányító tanár folyamatos szóbeli értékelése. 

A tanulók munkáját félévkor és évvégén osztályzattal kell minősíteni. 

 

Az értékelés szempontjai – minimum követelmények: 

Az adott évfolyam tananyagának ismerete. 

 

Magasabb évfolyamba lépés követelményei 

Minimum követelmények teljesítése. 

Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 

 

 

6. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 

Ismertesse meg a tanulókkal 

 a beszédtechnikai váltások szerepét 

 a leíró költészet és a gondolati líra sajátosságait, elõadói követelményeit 

 

Fejlessze a tanulók 

 figyelemmegosztó képességét 

 esztétikai érzékenységét 

 képközvetítési készségeit 

 

Ösztönözze a tanulókat 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

3225 

 hangi adottságaik eleven használatára 

 önismeretük pontosítására 

 saját közlésvágyuknak megfelelõ szövegek kiválasztására, tolmácsolására 

 csoportos és egyéni elõadói munkára 

 ünnepi mûsorok szerkesztésében való kreatív részvételre 

 az irodalmi elõadó–mûvészet fórumainak megismerésére. 

 

 

Tananyag 

Légzõgyakorlatok 

 Koncentrációs légzõgyakorlatok mozgás közben 

Hanggyakorlatok 

 Szöveges hangerõgyakorlatok: a középhangerõ, az erõs és az intim hangvétel 

 Szöveges hangmagasság gyakorlatok legfeljebb egy oktáv terjedelemben 

Artikulációs gyakorlatok 

 Pontos, pergõ tempójú szöveges gyakorlatok mozgás és fizikai terhelés közben 

Ritmus és tempógyakorlatok 

 Idõmértékes szövegek gyakorlatai tempóváltásokkal 

Hangsúly és hanglejtésgyakorlatok 

 Összetett mondatok hanglejtése 

 A „lebegõ” szólamvég 

Szöveggel való munka 

 Gondolati és leíró versek színei 

 Hangszín–váltások, hangerõ, tempó, ritmus 

 Érzelmek – átélés, és/vagy közvetítés 

 Instrukció–adás (pl. egymás versmondásának megfigyelése, értékelése, a 

véleménynyilvánítás mikéntje) 

 Saját élmény keresés a versekben 

 Ismeretlen szövegek elsõ olvasatú, értelmezett, kifejezõ felolvasása 

 Ünnepi mûsorok szerkesztési gyakorlata (szövegek és zenék gyûjtése, 

válogatása) 

Szövegek memoriterként való rögzítése 
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 Az iskolai kötelezõkön túli önálló választások 

 Mûballadák 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

 az írásjelek megszólaltatásának lehetõségeit 

 a kifejezõ beszéd lehetõségeit és hatáselemeit 

 saját elõadói lehetõségeiket és korlátaikat. 

Legyenek képesek 

 figyelmük megosztására 

 érzelmeik kondicionálására 

 fantáziájuk és elõadókészségük felszabadítására 

 ismeretlen szövegek értelmezett felolvasására 

 önmaguk és egymás teljesítményének többirányú értékelésére. 

 

Számonkérés javasolt formája 

A tantárgyat irányító tanár folyamatos szóbeli értékelése. 

A tanulók munkáját félévkor és évvégén osztályzattal kell minősíteni. 

 

Az értékelés szempontjai – minimum követelmények: 

Az adott évfolyam tananyagának ismerete. 

 

Magasabb évfolyamba lépés követelményei 

Minimum követelmények teljesítése. 

Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 

 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

A tanulók ismerjék 

 a lazító és koncentrációs játékokat és gyakorlatokat 
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 a fejlesztõ és kondicionáló beszédtechnikai játékokat, gyakorlatokat 

 az általában érvényes hangsúly–szabályokat 

 az artikuláció ritmus– és tempóformáló szerepét 

 a szövegválasztás alapvetõ kritériumait 

 a lírai és az epikus mûvek elõadásmódja közötti különbségeket 

 a testbeszéd jeleit 

 a pódiumi szereplés alapvetõ követelményeit 

 saját elõadói lehetõségeiket és korlátaikat 

 a szövegelemzés elõadói szempontú alapfolyamatát. 

 

 

 

Legyenek képesek 

 a beszédfolyamat részeinek és egészének tudatos irányítására az adottságaiknak 

legjobban megfelelõ beszédállapot elérése érdekében 

 hallás alapján fölismerni a követendõ és az elvetendõ beszédpéldát 

 a fejlesztõ és a korrekciós gyakorlatok alkalmazására beszédükben 

 a szövegek zenei elemeinek kiemelésére, a ritmus és a vers gondolati 

összefüggésének felismerésére 

 a szövegek tartalmának értelmezésére, memoriterként való rögzítésére 

 mesék és versek, prózai szövegek önálló vagy csoportban történõ elõadására 

 önmaguk és társaik teljesítményének értékelésére 

 a kommunikációs csatornák eleven használatára. 

 

A mûvészeti alapvizsga követelményei 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészbõl áll 

A gyakorlati vizsga tantárgya és idõtartama 

Beszéd és vers 

 beszédgyakorlat–sor bemutatása 5 perc 

 vers– és prózamondás 5 perc 
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A vizsga tartalma 

A beszéd és vers mûvészeti alapvizsga két részbõl tevõdik össze: 

Beszédgyakorlat–sor bemutatása 

 Tételsorból húzott gyakorlatsor bemutatása (a beszédtechnikai gyakorlatok közül a 

szaktanár által összeállított – és legalább 3 különbözõ feladatot tartalmazó – 

gyakorlatsor) 

Vers– és prózamondás 

 A közösen feldolgozott mûvekbõl (kötelezõ memoriterek) a tanuló által 

választott két különbözõ hangulatú vers vagy próza elõadása 

 A tanuló a kötelezõ memoriterekbõl választott tíz mûvel készül (vers, 

monológ, prózai mû részlet vegyesen, lehetõleg különbözõ hangulatú 

szövegek). A vizsgán a tanulónak a vizsgabizottság által választott mûveket 

kell elõadnia. 

A vizsga értékelése 

Beszédtechnikai ismeretek: 

 a gyakorlatok ismeretének szintje, 

 a megvalósítás pontossága, 

 oldott artikuláció és középhang, 

 tudatos nyelvhasználat 

A választott szövegek elõadása: 

 kifejezõ megszólaltatás, 

 elõadásmód, 

 kiállás, 

 jelenlét, 

 közvetítõ erõ, 

 elõadói készségek 

 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

3229 

MOZGÁS ÉS TÁNC 

A tantárgy célja a tanulók testtudatának kialakítása és fejlesztése, a mozgással történõ önkifejezés 

fejlesztése, a testbeszéd, mint nyelv tanulmányozása, az alapvetõ mozgástechnikai elemek 

megismertetése és elsajátíttatása. A folyamatos fejlesztés eredményeképpen a tanulók legyenek 

képesek színházi helyzetekben megvalósuló, mozgásra, táncra épülõ feladatok ellátására. 

A tantárgy feladata elérni, hogy a tanulók megtapasztalhassák egyéni vagy csoportos mozgásokra, 

illetve táncra épülõ gyakorlatok elvégzésével fizikai jelenlétük lehetõségeit, a mozgásban 

fellelhetõ szabadságérzetet, a test alkalmassá tételét különbözõ érzelmi állapotok és helyzetek 

megjelenítésére. 

 

Alapfokú évfolyamok 

 

1. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 

Ismertesse meg a tanulókkal 

 a mozdulat indításának, megállításának lehetõségeit 

 a futásos és térérzékelõ gyakorlatok és játékok típusait 

 a verseny–, illetve körjátékok különbözõ fajtáit 

 

Fejlessze a tanulók 

 mozgásintenzitását 

 mozgáskoordinációját 

 koncentrációját 

 

Ösztönözze a tanulókat 

 önmaguk testének megismerésére 

 a különbözõ típusú feladatok pontos végrehajtására 

 a mozgás örömének megtapasztalására 

 a kis– és nagyobb csoportban végzett játékokban való részvételre 

 a játékokban rejlõ kreativitás kibontására 
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Tananyag 

Indítás–megállítás gyakorlatok 

 Az indítás és megállás különbözõ tempóban, helyzetben, magasságban történõ 

gyakorlása versenyjátékok, illetve szituációs játékok segítségével (pl. tapsos 

fogó, csendkirály típusú játékok, a kettõs körben történõ páros fogók) 

Versenyjátékok, különbözõ típusú fogó játékok 

 Nehezített fogó és üldözéses játékok, gyermekjátékok nehezített változatai 

(térbeli, szabálybeli átalakítással) a megfelelõ intenzitású jelenlét 

megteremtésére 

Speciális futásos és kikerüléses gyakorlatok 

 Hosszabb távú, ritmus és irányváltásos futások, erdõ (álló társak között) és 

testrész–vezetéses (pl. egyik, majd másik kar, mellkas, fej) futások 

Egyensúly játékok 

 Toló és húzó mozdulatok játékos formában (pl. „bogozó”, sószsákot cipelõ, 

Gólya viszi...), ilyen játékhelyzeteket tartalmazó gyakorlatok 

Népi játék, tánc 

 Körjátékok, ügyességi játékok: különbözõ fogócskák (terpesz–, fészek–, 

láncfogók), ritmusjátékok (egyenletes lüktetés erõsítése, tempótartási 

gyakorlatok), egyszerû ugrásgyakorlatok ugrós zenére, különbözõ 

támaszhelyzetekben 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

 a versenyjátékok szabályrendszerét 

 a gyakorlatok megértéséhez szükséges szakszavakat 

Legyenek képesek 

 a megismert játékok szabályszerû elvégzésére 
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 csoportos feladatokban való részvételre 

 az egyensúlyra és irányváltásra épülõ feladatok pontos elvégzésére 

 

 

 

 

Számonkérés javasolt formája 

A tantárgyat irányító tanár folyamatos szóbeli értékelése. 

A tanulók munkáját félévkor és évvégén osztályzattal kell minősíteni. 

 

Az értékelés szempontjai – minimum követelmények: 

Az adott évfolyam tananyagának ismerete. 

 

Magasabb évfolyamba lépés követelményei 

Minimum követelmények teljesítése 

Minősítés alapján bizonyítvánnyal 

 

 

2. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 

Ismertesse meg a tanulókkal 

 a bemelegítéshez szükséges játékformákat 

 a dinamikus elmozdulásban rejlõ lehetõségeket 

 a gyakorlatok egymásra épülésének lehetõségeit 

 népi játékok, illetve lánc– és körjátékok egyes fajtáit, az ugrós táncok 

alaptechnikáit 

Fejlessze a tanulók 

 mozgáskoordinációs készségét 
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 koncentrációs készségét 

 fizikai képességeit–kondícióját, rugalmasságát 

Ösztönözze a tanulókat 

 a csoportos feladatokban való koncentrált részvételre 

 a különbözõ típusú feladatok pontos végrehajtására 

 partnerekkel való együttmûködésre 

 kis csoportokban történõ tevékenységre 

 a kreatív képességek kibontakoztatására 

 a közös játék örömének megtapasztalására, felismerésére, tudatosítására 

 

Tananyag 

Bemelegítõ játékok 

 Összekapaszkodó, egymás elérésére törekvõ, érintés elõl elhúzódó, a 

gimnasztika gyakorlatait játékos szituációba tevõ gyakorlatok 

Futásos gyakorlatok 

 A bemelegítés szempontjából meghatározó gyakorlatok szituációs formában, 

különbözõ tempójú, karakterû és funkciójú futástípusok használatával 

Egyensúly– és vezetéses gyakorlatok 

 Egyensúlygyakorlatok támasz– és fogásos helyzetekben, vezetéses gyakorlatok 

kéz, fej, valamint fogásváltásos irányítással 

Népi játék, tánc 

 Utánzó (pl. állatutánzó) játékok, párválasztó–játékok, népi gyermekjátékok, 

lánc és körformák a táncban; ugrós táncok alaptechnikái; csoportosan a 

közösségi táncélmény megszerzése (pl. ugrós táncok alapmotívumaival, cifrák, 

lengetõk) 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

 a csoportos futás–, egyensúly– és bizalomgyakorlatok szabályait 

 a népi gyermekjátékok menetét 
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Legyenek képesek 

 a megismert játékok szabályszerû elvégzésére 

 a dinamikus, irányváltásos feladatokban való részvételre 

 az egyensúly gyakorlatok koordinált elvégzésére 

 

 

Számonkérés javasolt formája 

A tantárgyat irányító tanár folyamatos szóbeli értékelése. 

A tanulók munkáját félévkor és évvégén osztályzattal kell minősíteni. 

 

 

 

Az értékelés szempontjai – minimum követelmények: 

Az adott évfolyam tananyagának ismerete. 

 

Magasabb évfolyamba lépés követelményei 

Minimum követelmények teljesítése 

Minősítés alapján bizonyítvánnyal 

 

3. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 

Ismertesse meg a tanulókkal 

 a talajfogás különbözõ módozatait 

 a bizalomgyakorlatokban való részvétel szabályait és lehetõségeit 

 a testközéppont használatának, a mozgás azon keresztül való vezetésének 

lehetõségeit 

 a gyakorlatok egymásra épülésének különbözõ lehetõségeit 
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 ugrós táncok motívumfûzéseinek lehetõségeit 

Fejlessze 

 a tanulók biztonságát a talajfogás, eséstechnika, illetve a négy végtag egyenlõ 

értékû használatát kívánó gyakorlatok végzése során 

Ösztönözze a tanulókat 

 a csoportos feladatokban való koncentrált részvételre 

 a különbözõ típusú feladatok pontos végrehajtására 

 a mozgásból fakadó élmény megtapasztalására 

 

Tananyag 

Bemelegítõ játékok 

 A gimnasztika életkornak megfelelõ gyakorlatait játékos szituációba tevõ 

gyakorlatok 

 

 

 

Futásos gyakorlatok 

 Szituációs formában különbözõ tempójú, karakterû és funkciójú futástípusok 

használatával; testrészvezetéses futások, páros fogó, vezetõt követõ, ún. 

kígyózó futás 

Állatmozgások, középmagasságú mozgások 

 Különbözõ mozgáskarakterek elsajátítása, illetve ezeken keresztül a négy 

végtag egyenrangú, a testközéppont által vezérelt, koordinált használata; 

majom– és macskakarakterû mozgáselemek elsajátítása 

Bizalomgyakorlatok 

 Egymás és önmaguk elfogadását célzó, dõléses, billenéses, haladásos 

helyzetekben történõ gyakorlatok, partner–felismeréses játékok csukott 

szemmel 

Mozgássorok, motívumsorok felépítése 

 Állatmozgások, középmagasságú mozgáselemek motívumainak sorba fûzése, 

elemsorrá fejlesztése 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

3235 

Tánc 

 Térbeli elmozdulás lehetõségei ugrós motívumokkal 

 Ugrós táncok motívumfûzései: szólóban, párban 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

 a tanult gyakorlatok technikai elemeit és egymásra épülésük lehetõségeit 

 a tanult néptánc alaptechnikák elemeit és fûzésük lehetõségeit 

Legyenek képesek 

 a mozgástechnikai elemek harmonikus elvégzésére 

 a magasságszintek rugalmas váltására 

 az állatmozgások koordinált végrehajtására 

 a táncelemek stílusos reprodukálására 

 

 

 

 

Számonkérés javasolt formája 

A tantárgyat irányító tanár folyamatos szóbeli értékelése. 

A tanulók munkáját félévkor és évvégén osztályzattal kell minősíteni. 

 

Az értékelés szempontjai – minimum követelmények: 

Az adott évfolyam tananyagának ismerete. 

 

Magasabb évfolyamba lépés követelményei 

Minimum követelmények teljesítése 

Minősítés alapján bizonyítvánnyal 
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4. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 

Ismertesse meg a tanulókkal 

 a térbeli elmozdulás horizontális és vertikális irányú lehetõségeit 

 a mozdulat lassításának technikai összetevõit 

 a kórusmozgásban való részvétel lehetõségeit 

 a párválasztó játékokat, illetve a páros és ugrós–legényes táncok alapelemeit, 

technikáját 

 

Fejlessze a tanulók 

 térérzékelését 

 egyensúlyérzetét és koordinációs képességét 

 mozgásmemóriáját 

 

Ösztönözze a tanulókat 

 a részletgazdag mozgástechnikai munka elvégzésére 

 a különbözõ típusú feladatok pontos végrehajtására 

 egyéni és csoportos munkában való részvételre 

 a mozgásból fakadó élmény megtapasztalására 

 

 

Tananyag 

Tér– és helyzetérzékelõ gyakorlatok 

 A térirányok, a színpadi tér felosztásának ismerete, „üres” tér kitöltésének, a tér 

mindhárom dimenziójában való elmozdulás képességének megteremtése, 

csukott szemes és az ún. Vezetéses gyakorlatokon keresztül a tér érzetének, 

érzékelésének fejlesztése 

Egyensúly– és lassított mozgás–gyakorlatok 
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 Az egyensúlyérzék fejlesztése, a lassú, súlyáthelyezéses mozgások billenés 

nélküli vezetése, páros, csoportos gyakorlatokban a súlyáthelyezés, 

súlyfelvétel, s a különbözõ támaszhelyzetek gördülékeny megoldása, a súly és 

erõegyensúly megteremtése 

Kórusmozgások 

 Csoportos gyakorlatban különbözõ mozdulatok, mozgáselemek, tánc és/vagy 

mozgáskombinációk szinkronban történõ elvégzése, a közös elmozdulások 

közben a helyes irányok, a mozgáskarakter és ritmus megtartása, az egységes 

mozgáskép kialakítása 

Tánc 

 Táncba hívó játékok (pl. hajlikázó) 

 Párválasztó játékok 

 Páros táncok 

 Ugrós–legényes táncok 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

 a tanult feladatok technikai összetevõit 

 az érintett feladatok szakkifejezéseit 

 az ugrós–legényes táncok alapjait 

Legyenek képesek 

 a tánc– és mozgástechnikai elemek figyelemvezetési pontok mentén történõ 

elvégzésére 

 az egyéni és csoportos térbeli elmozdulásban rejlõ lehetõségek alkalmazására 

 különbözõ típusú tánc– és mozgástechnikai feladatok stílusos bemutatására 

 

Számonkérés javasolt formája 

A tantárgyat irányító tanár folyamatos szóbeli értékelése. 

A tanulók munkáját félévkor és évvégén osztályzattal kell minősíteni. 

 

Az értékelés szempontjai – minimum követelmények: 
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Az adott évfolyam tananyagának ismerete. 

Magasabb évfolyamba lépés követelményei 

Minimum követelmények teljesítése 

Minősítés alapján bizonyítvánnyal 

 

 

5. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 

Ismertesse meg a tanulókkal 

 a test egyes részeinek függetlenített mozgatásából adódó lehetõségeket 

 a bizalomgyakorlatokban rejlõ technikai lehetõségeket 

 a karaktermozgás kialakításának és mûködtetésének technikai alapelemeit 

 ritmusképletek mozgásban történõ alkalmazásának lehetõségeit 

 az eszközös táncok technikai felépítését 

 a hétköznapi mozgásformák pontosításának, motívumsorba rendezésének 

lehetõségeit 

Fejlessze a tanulók 

 mozgástechnikai és ritmikai képességét 

 mozgásának intenzitását és dinamikáját 

 mozgásmemóriáját 

Ösztönözze a tanulókat 

 a részletgazdag mozgástechnikai munka elvégzésére 

 a különbözõ típusú feladatok pontos végrehajtására 

 egyéni és csoportos munkában való részvételre 

 a mozgásból fakadó dinamikai és ritmikai lehetõségek megtapasztalására 

 

Tananyag 

Analitika, izoláció 
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 A test részeinek elkülönítéses mozgatása, egymástól való függetlenítése, a 

feszítés és lazítás lebontása kisebb „egységekre” 

Bizalomgyakorlatok 

 Partner talajra kísérése dõléses, billentéses helyzetbõl 

 Talajra kíséréses elemek gyakorlatsorba fûzése 

Lépés– és járásgyakorlatok 

 Karakterformák keresése járásgyakorlatokon keresztül 

 A gerinc mozgatása törzshullám–gyakorlatokon keresztül 

 Láb– és kar–gyakorlatok plasztikus lehetõségeinek kibontása 

Ritmika 

 Alapfokú ritmusgyakorlatok 

 Ritmusgyakorlatok lépésanyagban és tapssal 

 Többszólamúság a ritmusban 

 Adott mozgásanyag ritmizálása, motívumépítés megadott ritmusképletre 

Tánc 

 Eszközzel járt táncok (pl. bot, üveg, seprõ, párna, kendõ, kalap) 

 Páros táncviszony, szoros összekapaszkodás (pl. a csárdás alaptechnikáival) 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

 a tanult gyakorlatok technikai tulajdonságait 

 az érintett feladatok szakkifejezéseit, irányelveit 

 az eszközös és páros táncok technikai alapjait 

Legyenek képesek 

 a tánc– és mozgástechnikai elemek ritmikailag és dinamikailag pontosított 

elvégzésére 

 karaktermozgások elvégzésére 

 egyszerû mozgáselemek, technikai gyakorlatok pontosítására, s motívumsorba 

rendezésére 

 

Számonkérés javasolt formája 

A tantárgyat irányító tanár folyamatos szóbeli értékelése. 
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A tanulók munkáját félévkor és évvégén osztályzattal kell minősíteni. 

Az értékelés szempontjai – minimum követelmények: 

Az adott évfolyam tananyagának ismerete. 

 

Magasabb évfolyamba lépés követelményei 

Minimum követelmények teljesítése 

Minősítés alapján bizonyítvánnyal 

 

 

6. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 

Ismertesse meg a tanulókkal 

 a gyakorlatfûzések megtervezésének szabályait, és szerepét a színházi 

munkában 

 a színpadi mozgások gyakrabban használt elemeit, technikai jellemzõiket 

 a nehezített körülmények között végzett bizalomgyakorlatok biztonságos 

végzésének feltételeit 

 a párban végzett tánchelyzetek esetén az egymásra hatás, valamint a megfelelõ 

tónus megteremtésének technikai összetevõit 

Fejlessze a tanulók 

 bátorságát és akaraterejét 

 mozgásának precizitását, részletgazdagságát 

 koncentrációját az egyénileg, illetve páros, csoportos helyzetekben végzett 

gyakorlatokban 

Ösztönözze a tanulókat 

 részletgazdag mozgástechnikai munka végzésére 

 különbözõ típusú technikai feladatok pontos végrehajtására 

 egyéni és partnerrel történõ munkában való részvételre 

 mozgásgyakorlatokban rejlõ lehetõségek kreatív kibontására 
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Tananyag 

Gyakorlattervezés 

 Különbözõ típusú gimnasztikus és egyéb bemelegítõ gyakorlatok 

gyakorlatsorrá fûzése, a színházi feladatnak megfelelõ bemelegítõ mozgássor 

megtervezése és elvégzése 

Bizalomgyakorlatok 

 A korábbi gyakorlatkör továbbfejlesztése nehezebb, nagyobb koncentrációt és 

fizikai aktivitást követelõ feladatokkal (zuhanásos helyzetek, illetve tempóból 

történõ változatok) 

 Technikai elõkészítés (a tánc– és mozgásszínházi táncokhoz) 

 Talaj – és egyensúlygyakorlatok, támasz– és gördülés elemek páros 

helyzetekben 

 Lépés és forgásgyakorlatok, táncanalitika 

Tánc 

 Kollektív táncformák (pl. moldvai táncokon keresztül), ahol a dallamorientált 

zenei illeszkedés és a csoporttáncolás adta lehetõségek érvényesülnek) 

 A testen megjelenõ többszólamúság (pl. kéz, láb mozgásának különválasztása) 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

 a tanult fizikai gyakorlatok végrehajtásának technikai, elméleti szempontjait 

 az érintett feladatok szakkifejezéseit, irányelveit 

 kollektív táncformák technikai alapjait 

 

Legyenek képesek 

 különbözõ karakterû gyakorlatsorok memorizálására és koncentrált 

végrehajtására 

 attraktív mozgástechnikai feladatok biztonságos és kellõen pontosított 

bemutatására 

 partnerrel végzett tánctechnikai feladatok kellõ figyelemmel és érzékenységgel 

történõ elvégzésére 
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Számonkérés javasolt formája 

A tantárgyat irányító tanár folyamatos szóbeli értékelése. 

A tanulók munkáját félévkor és évvégén osztályzattal kell minősíteni. 

 

Az értékelés szempontjai – minimum követelmények: 

Az adott évfolyam tananyagának ismerete. 

 

Magasabb évfolyamba lépés követelményei 

Minimum követelmények teljesítése 

Minősítés alapján bizonyítvánnyal 

 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

A tanulók ismerjék 

 a feldolgozott mozgásgyakorlatok és táncok jellemzõit, típusait 

 az alapvetõ mozgásmûvészeti szakkifejezéseket (pl. ritmus, dinamika). 

Legyenek képesek 

 a mozgásgyakorlatok és/vagy táncok egyéni és csoportos koncentrált és pontos 

elvégzésére, 

 a gyakorolt és rögzített mozgássorok, koreográfiák bemutatására, elõadására 

 az adott színházi helyzetnek megfelelõ mozgásszínházi eszközök 

megválasztására, 

 karakterábrázolásra a mozgás és tánc eszközeivel, 

A mûvészeti alapvizsga követelményei 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészbõl áll 

A gyakorlati vizsga tantárgya és idõtartama 

Mozgás és tánc 
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 egyéni produkció 2–3 perc 

 csoportos produkció 10–20 perc 

 

 

 

A vizsga tartalma 

Lépés–, járás–, futás–, ugrás–, esés–, talaj–, emelés– és támaszgyakorlatok, dinamikai 

gyakorlatok, tánclépések, illetve 

a koreográfiák körébõl a szaktanár segítségével kiválasztott és összeállított produkció 

A vizsga értékelése 

 Mozgás– és táncgyakorlatok ismerete, gyakorlati alkalmazása különbözõ 

szituációkban 

 A feladatok végrehajtásának pontossága, minõsége (mozgáskoordináció, 

ritmika, dinamika, térhasználat, koncentráció, együttmûködés) 

 

 

 

A tantárgy célja az ösztönönös zenei készségek fejlesztésével a biztos hangképzésen alapuló 

éneklés, valamint az egyszerûbb ritmus– és dallamhangszerek használatának elsajátítása. 

Cél, hogy a tanuló a zeneirodalom kiemelkedõ szemelvényein keresztül megismerjék a zenei 

stíluskorszakokat és azok jellemzõ mûfajait, különös tekintettel a zenés színházi mûfajokra és a 

zene színházi felhasználásának lehetõségeire. 

A tantárgy feladata elérni, hogy a tanuló számára természetessé váljanak a zenei megnyilvánulási 

formák, és hogy képessé váljon a dramatikus tevékenységek során azok kreatív alkalmazására. 

 

Alapfokú évfolyamok 

 

1. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
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Ismertesse meg a tanulókkal 

 a magyar népdalkincs néhány régi hiedelmet õrzõ dalát és szokásdallamát 

 néhány, a tanulók életkorának megfelelõ vers megzenésített változatát 

 a negyed (tá) és a nyolcad (ti–ti) fogalmát 

 a felelgetõs és a kánon éneklést 

 az egyszerûbb ritmushangszereket 

 egyes, a dramatikus játékokhoz alkalmas zenemûvek részleteit 

 

Fejlessze a tanulók 

 tiszta éneklését 

 ritmusérzékét 

 tempóra vonatkozó megfigyelési képességét 

 ritmus– és dallamimprovizációs képességét 

 

Ösztönözze a tanulókat 

 a felszabadult éneklésre 

 minél több dal elsajátítására 

 egyéni és csoportos éneklésre 

 különbözõ ritmushangszerek kipróbálására 

 egyszerû dallam és ritmus rögtönzésére 

 

Tananyag 

Beéneklõ gyakorlatok 

 Szillabikus, kis hangterjedelmû szöveges gyakorlatok 

Egyszólamú éneklés 

 Gyermekjátékdalok és szokásdallamok (pl. naphívogatók, esõhívogatók, 

lucázás, regölés) 

 Énekelt versek (megzenésített, a tanulók életkorának megfelelõ gyerekversek) 

Többszólamú éneklés 

 Népdalkánonok 

 Egyszerû dallamokhoz vokális dudakíséret 
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 Énekelt versek (megzenésített, a tanulók életkorának megfelelõ gyerekversek) 

Énekes improvizáció 

 Dallamvisszhang–játék 

 Versek megszólaltatása kis hangterjedelmû, a tanulók által rögtönzött 

dallamokkal, énekbeszéddel 

 

Ritmusgyakorlatok 

 Saját légzés, szívdobogás ritmusának megszólaltatása 

 Mozgás közben egymás tempójának átvétele 

 Különbözõ mozgással tempóérzék fejlesztése 

 Egyenletes lüktetés, illetve dal– vagy versritmus hangoztatása 

 Ritmusvisszhang–játék (mozgással és/vagy hangszerrel) 

Dramatikus játékok, gyakorlatok 

 Csendjáték, mozgáskoncentrációs gyakorlatok 

 A környezet hangjainak megfigyelése, utánzása a környezet tárgyaival, 

ritmushangszerekkel 

 Dallamhoz mozgásformák keresése, dallamok elõadásmódjának 

mozdulatokkal való megismétlése 

 

 

 

Zenehallgatás 

 Állatok ábrázolása a zenében 

 Különbözõ karakterû táncok (a klasszikus zenében) 

 Népzenei felvételek (különbözõ tájegységek táncdallamaiból) 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

 a tanult hiedelmet idézõ és szokásdallamokat 

 a tanult énekelt verseket 

 a negyed, nyolcad ritmusképletet 
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 a hallgatott zenemûvek szerzõjét, címét 

Legyenek képesek 

 csoportban adottságaiknak megfelelõen énekelni 

 az egyenletes lüktetés ill. dal– vagy szövegritmus hangoztatására 

 a hallott zenemû karakterének megfelelõ mozgásos lekövetésre 

 

Számonkérés javasolt formája 

A tantárgyat irányító tanár folyamatos szóbeli értékelése. 

A tanulók munkáját félévkor és évvégén osztályzattal kell minősíteni. 

 

Az értékelés szempontjai – minimum követelmények: 

Az adott évfolyam tananyagának ismerete. 

 

Magasabb évfolyamba lépés követelményei 

Minimum követelmények teljesítése 

Minősítés alapján bizonyítvánnyal 

 

 

2. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

 a magyar népdalkincs néhány, a felnõtt élet szokásait utánzó gyermekjátékdalát 

és szokásdallamát (pl. párválasztók, lakodalmasok, altatók) 

 néhány, a tanulók életkorának megfelelõ vers megzenésített változatát 

 az egyszerû felelgetõs és kánonban énekelhetõ dalok további szemelvényeit 

 a szinkópa ritmusképletet 

 egyes, a gyermekvilághoz, ismert mesékhez köthetõ klasszikus mûvek 

részleteit 
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Fejlessze a tanulók 

 tiszta és bátor éneklését 

 többszólamú éneklését 

 ritmus– és dallamimprovizáló képességét 

 zene és mozdulat összekötésére irányuló képességét 

 

Ösztönözze a tanulókat 

 a felszabadult éneklésre 

 minél több dal elsajátítására 

 improvizálásra 

 zenéhez kötõdõ szabad mozgásra 

 a zenei megnyilvánulásokban való minél aktívabb részvételre 

Tananyag 

Beéneklõ gyakorlatok 

 Közepes hangterjedelmû szöveges gyakorlatok, hajlítással is 

Egyszólamú éneklés 

 Gyermekjátékdalok (felnõtt élet szokásait utánzó játékok, pl. párválasztók) 

 Szokásdallamok (pl. lakodalmas) 

 Énekelt versek (pl. évszakokhoz, természeti jelenségekhez kapcsolódó 

költemények megzenésített változatai) 

 

Többszólamú éneklés 

 Egyszerûbb kánonok 

 Énekelt versek 

Énekes improvizáció 

 Hangszín– és hangmagasság változtatására irányuló játékok, gyakorlatok 

 Dallamhangok, rövid dallamok éneklése dinamikai váltásokkal 

 Adott prózai vagy verses szövegre megadott skálán dallamimprovizáció 

Ritmusgyakorlatok 

 Egész test mint hangszer használata (taps, dobbantás, térd, csettintés) 

 Egyszerû ritmusosztinátók különbözõ testhangzásokkal és 

ritmushangszerekkel 
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 Rezonáló deszkalap mint hangszer (szekrény, pad, szék) 

Dramatikus játékok, gyakorlatok 

 Különbözõ zenemûvek hangulatának visszaadása mozgással 

 Mímes játékok (hangszerek megszólaltatása, zenekar) 

Zenehallgatás 

 Karakterek ábrázolása a zenében 

 Népzenei felvételek (szokásdallamok, pl. lakodalmas) 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

 a tanult gyermekjátékdalokat és szokásdallamokat 

 a tanult énekelt verseket 

 a szinkópa ritmusképletet 

 a hallgatott zenemûvek szerzõjét, címét 

Legyenek képesek 

 csoportban adottságaiknak megfelelõen énekelni 

 három, illetve négy hangból álló motívum improvizálására 

 a zene hangulatának, karakterének visszaadására mozgással 

 

 

Számonkérés javasolt formája 

A tantárgyat irányító tanár folyamatos szóbeli értékelése. 

A tanulók munkáját félévkor és évvégén osztályzattal kell minősíteni. 

 

Az értékelés szempontjai – minimum követelmények: 

Az adott évfolyam tananyagának ismerete. 

 

Magasabb évfolyamba lépés követelményei 

Minimum követelmények teljesítése 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

3249 

Minősítés alapján bizonyítvánnyal 

 

3. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 

Ismertesse meg a tanulókkal 

 a magyar népdalkincs néhány, a karácsony és a Gergely–járás szokását õrzõ 

dallamát 

 néhány, életkoruknak megfelelõ vers megzenésített változatát 

 a triola ritmusképletet 

 néhány ismert barokk zenei szemelvényt 

 a barokk tánctételek karakterét 

 a barokk zene jellemzõ stílusjegyeit 

 

 

Fejlessze a tanulók 

 tiszta éneklését 

 többszólamú éneklési készségét 

 hangterjedelmét 

 zenei memóriáját 

 képességét a zenei történések értelmezésére, ismert történeten keresztül 

 

 

 

Ösztönözze a tanulókat 

 a felszabadult éneklésre 

 minél több dal elsajátítására 

 kánonéneklésre 

 ritmushangszerek kreatív használatára 

 elmélyült zenehallgatásra 

 a zenei stílusjegyek megfigyelésére 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

3250 

 

 a hallott zenemûvel kapcsolatos gondolataik megfogalmazására 

 

Tananyag 

Beéneklõ gyakorlatok 

 Szöveg nélküli gyakorlatok, oktáv hangterjedelemig 

Egyszólamú éneklés 

 Szokásdallamok (karácsonyi magyar népénekek, Gergely–járás) 

 Énekelt versek (a tanulók életkorának megfelelõ költemények megzenésített 

változatai hangszeres kísérettel) 

Többszólamú éneklés 

 Kánonok 

 Quodlibet 

Énekes improvizáció 

 Dallamhang, egyszerû dallam zenei összetevõinek változtatása (idõtartam, 

hangmagasság, hangerõ, hangszín, szünetek) valamely kifejezni kívánt 

tartalom szolgálatában 

 Adott prózai vagy verses szövegre egyszerû dallamimprovizáció a zenei 

összetevõk változtatásával 

 Felelgetõs játék 

Ritmusgyakorlatok 

 Ritmusfelelgetõs a tanult ritmusképletek alkalmazásával 

 Ismert dallamra ritmusosztinátó rögtönzése a tanult ritmusképletek 

alkalmazásával 

 

 

Dramatikus játékok 

 Ismert eseménysor visszaadása némajátékkal, zenére, kisebb csoportokban 

 Zenehallgatás 

 Különbözõ hangulatú barokk zenei szemelvények 
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Követelmények 

A tanulók ismerjék 

 a magyar népdalkincs néhány, a karácsony és a Gergely–járás szokását õrzõ 

dallamát 

 a tanult megzenésített verseket 

 a triola ritmusképletet 

 a barokk zene jellemzõ stílusjegyeit 

 a hallgatott zenemûvek szerzõjét, címét 

Legyenek képesek 

 csoportban adottságaiknak megfelelõen énekelni 

 ismert történet mozzanatait a zenei fordulatokon keresztül követni 

 a triola ritmusképlet hangoztatására 

 

Számonkérés javasolt formája 

A tantárgyat irányító tanár folyamatos szóbeli értékelése. 

A tanulók munkáját félévkor és évvégén osztályzattal kell minősíteni. 

 

 

Az értékelés szempontjai – minimum követelmények: 

Az adott évfolyam tananyagának ismerete. 

 

Magasabb évfolyamba lépés követelményei 

Minimum követelmények teljesítése 

Minősítés alapján bizonyítvánnyal 

 

 

4. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
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Ismertesse meg a tanulókkal 

 a magyar népdalkincs néhány betyárvilágot idézõ dalát 

 további énekelt verseket 

 az egyszerûbb dallamjátszó hangszereket 

 klasszicista zeneszerzõk néhány dalát 

 a klasszicista stílus jellemzõ jegyeit 

 a klasszicizmus kiemelkedõ zeneszerzõit 

 ismertebb klasszicista zenemûvek egyes részleteit 

 

Fejlessze a tanulók 

 tiszta, kifejezõ éneklését 

 többszólamú éneklési készségét 

 karakterfelismerõ képességét a zenében 

 

Ösztönözze a tanulókat 

 a felszabadult, kifejezõ éneklésre 

 minél több dal elsajátítására 

 a ritmus– és dallamhangszerek használatára 

 a zenei elemeket bátran alkalmazó rögtönzésre 

 minél több klasszicista zenemû megismerésére 

 

 

Tananyag 

Beéneklõ gyakorlatok 

 Melizmatikus gyakorlatok 

Egyszólamú éneklés 

 A betyárélethez kötõdõ népdalok 

 Énekelt versek 

 Ismert klasszicista dalok 

 

Többszólamú éneklés 
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 Klasszikus kánonok 

 Könnyû kétszólamú énekek 

Énekes improvizáció 

 Dallam felépítése hangonként, csoportban 

 Szöveg hangoztatása kánonban a zenei összetevõk változtatásával, majd 

dallammal megismételve 

 Hangszínjáték 

 Adott prózai vagy verses szövegre megadott skálán dallamimprovizáció 

Ritmusgyakorlatok 

 Ismert dalhoz, zenerészlethez ritmusosztinátó rögtönzése az ismert 

ritmuselemekkel 

Dramatikus játékok, gyakorlatok 

 Karakterek megjelenítése ritmus– illetve egyszerûbb dallamhangszerekkel 

 Különbözõ szituációknak megfelelõ rövid párbeszéd improvizálása énekelve, 

ritmus– vagy dallamhangszerekkel 

Zenehallgatás 

 Jellemábrázolás a zenében 

 Népzenei felvételek (betyárvilágot idézõ dalok) 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

 a magyar népdalkincs néhány, betyárvilágot idézõ dalát 

 a tanult énekelt verseket 

 a tanult klasszicista dalokat 

 a klasszicista stílus jellemzõ jegyeit 

 a klasszicizmus kiemelkedõ zeneszerzõit 

 az egyszerûbb dallamjátszó hangszereket 

 a hallgatott zenemûvek szerzõjét, címét 

 

 

Legyenek képesek 

 csoportban adottságaiknak megfelelõen kifejezõen énekelni 
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 ritmus– és dallamhangszerekkel karaktereket ábrázolni 

 a klasszicizmus stílusjegyeinek felismerésére 

 

Számonkérés javasolt formája 

A tantárgyat irányító tanár folyamatos szóbeli értékelése. 

A tanulók munkáját félévkor és évvégén osztályzattal kell minősíteni. 

 

Az értékelés szempontjai – minimum követelmények: 

Az adott évfolyam tananyagának ismerete. 

 

Magasabb évfolyamba lépés követelményei 

Minimum követelmények teljesítése 

Minősítés alapján bizonyítvánnyal 

 

5. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 

Ismertesse meg a tanulókkal 

 a magyar népdalkincs néhány, az élet eseményeit idézõ dalát, balladáját 

 romantikus zeneszerzõk néhány dalát 

 a romantika stílusjegyeit, különbözõ zenei formáit (kérdés–felelet, szóló–tutti, 

rondó) 

 ismertebb romantikus zenemûvek egyes részleteit 

 

 

Fejlessze a tanulók 

 tiszta, bátor, a romantika dalainak megfelelõ éneklését 

 többszólamú éneklési készségét 
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 improvizáló készségét a zenei formák terén 

 kifejezési képességét a különbözõ hangulatok zenei eszközökkel történõ 

visszaadása, illetve különbözõ zenék hangfelvételeinek – szituációhoz 

rendelése terén 

 

Ösztönözze a tanulókat 

 a romantikus dal stílusjegyeinek megfelelõ éneklésre 

 minél több dal elsajátítására 

 a romantikus zene néhány szemelvényének megismerésére 

 a hallott zene hangulatának megfogalmazására 

 

Tananyag 

Beéneklõ gyakorlatok 

 Mellrezonancia bekapcsolása 

 Könnyû kétszólamú gyakorlatok 

 

Egyszólamú éneklés 

 Az élet eseményeihez kötõdõ népdalok (pl. katonadalok) 

 Balladák 

 Romantika ismertebb dalai 

Többszólamú éneklés 

 Romantika dalai 

 Könnyû kétszólamú kórusmûvek 

Énekes improvizáció 

 Rövid lélegzetû zenei kompozíciók kitalálása, illetve improvizálása az összes 

zenei összetevõ alkalmazásával 

 Adott prózai vagy verses szövegre hétfokú (dúr, moll) skálán 

dallamimprovizáció 

 

 

Ritmusgyakorlatok 
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 Különbözõ formák megkomponálása ritmushangszerekkel (kérdés–felelet, 

szóló–tutti, rondó) 

Dramatikus játékok, gyakorlatok 

 Mások által játszott jelenet „szinkronizálása” ritmus és/vagy 

dallamhangszerekkel 

 Különbözõ érzelmek, hangulatok megjelenítése rövid, improvizált dallamokkal 

Zenehallgatás 

 Történet a zenében 

 Népzenei felvételek (az élet eseményeit idézõ dalok, balladák) 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

 a magyar népdalkincs néhány, az élet eseményeit idézõ dalát, balladáját 

 romantikus zeneszerzõk egyes dalait 

 a romantika stílusjegyeit, különbözõ zenei formáit (kérdés–felelet, szóló–tutti, 

rondó) 

Legyenek képesek 

 csoportban adottságaiknak megfelelõen énekelni 

 a romantikus dalok kifejezõ éneklésére 

 egy hallott zenemûre történetet kitalálni 

 a romantika stílusjegyeit felismerni 

 

Számonkérés javasolt formája 

A tantárgyat irányító tanár folyamatos szóbeli értékelése. 

A tanulók munkáját félévkor és évvégén osztályzattal kell minősíteni. 

 

Az értékelés szempontjai – minimum követelmények: 

Az adott évfolyam tananyagának ismerete. 

 

Magasabb évfolyamba lépés követelményei 
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Minimum követelmények teljesítése 

Minősítés alapján bizonyítvánnyal 

 

 

6. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

 a magyar népdalkincs néhány, a történelmi eseményekhez kötõdõ dallamát, 

balladáját 

 XX. századi zeneszerzõk néhány, különbözõ stílusban írt dalát 

 XX. századi költõk egyes verseinek megzenésített változatát 

 a tizenhatod ritmusértéket 

 a XX. század egyes jellemzõ stílusirányzatait 

 

Fejlessze a tanulók 

 biztos légzéstechnikán alapuló éneklését 

 értelmezési képességét a hallott zenemû üzenetének minél pontosabb 

megfogalmazásában 

 stílusirányzatok közötti eligazodását 

 

Ösztönözze a tanulókat 

 minél több dal elsajátítására 

 a mondanivalót közvetítõ éneklésre 

 a hallott zenemûvekkel kapcsolatos gondolataik megfogalmazására 

 a zenei elemek dramatikus helyzetekben történõ kipróbálására 

 

Tananyag 

Beéneklõ gyakorlatok 

 Intenzív rekeszlégzés gyakorlása 

Egyszólamú éneklés 
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 Történelmi eseményekhez kötõdõ népdalok (pl. verbunkosok, bujdosók, kuruc 

kori nóták) 

 Balladák 

 Énekelt versek (XX. századi költõk egyes verseinek megzenésített változata) 

 XX. századi zeneszerzõk egyes dalai 

 

Többszólamú éneklés 

 Könnyebb két– vagy háromszólamú kórusmû 

Énekes improvizáció 

 Visszhangjáték tanulók által rögtönzött dallammal, ritmussal 

 Adott prózai vagy verses szövegre hétfokú (dúr, moll) dallamimprovizáció a 

szöveg hangulatának figyelembe vételével 

Ritmusgyakorlatok 

 Tizenhatod ritmusértéket tartalmazó versek megszólaltatása 

ritmushangszerekkel 

Dramatikus játékok, gyakorlatok 

 Különbözõ karakterek megjelenítése szituációba helyezve dallam– vagy 

ritmushangszerekkel 

 Hallott zenemû hangulatának megfelelõ cselekmény kitalálása, eljátszása 

némajátékkal 

Zenehallgatás 

 A XX. századi stílusirányzatok szemelvényei 

 Történelmi eseményekhez kötõdõ népzenei felvételek 

 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

 a magyar népdalkincs néhány, történelmi eseményekhez kötõdõ dallamát, 

balladáját 

 XX. századi zeneszerzõk néhány dalát 

 XX. századi költõk tanult megzenésített verseit 
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 a tizenhatod ritmusképletet 

 a XX. század jellemzõ stílusirányzatait 

Legyenek képesek 

 csoportban adottságaiknak megfelelõen, az adott ének üzenetét közvetítve 

énekelni 

 az ismert zenemûvekben az adott mû stílusjegyeit felismerni 

 hallott zenemûre cselekményt kitalálni és megjeleníteni 

 különbözõ karakterek szituációban történõ megjelenítésére dallam– vagy 

ritmushangszerekkel 

 

Számonkérés javasolt formája 

A tantárgyat irányító tanár folyamatos szóbeli értékelése. 

A tanulók munkáját félévkor és évvégén osztályzattal kell minősíteni. 

 

Az értékelés szempontjai – minimum követelmények: 

Az adott évfolyam tananyagának ismerete. 

 

Magasabb évfolyamba lépés követelményei 

Minimum követelmények teljesítése 

Minősítés alapján bizonyítvánnyal 

 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

A tanulók ismerjék 

 az egyszerûbb ritmusképleteket 

 az egyszerûbb ritmus– és dallamhangszereket és azok használatát 

 a fõbb zenei stílusokat és mûfajokat 

Legyenek képesek 

 adottságaiknak megfelelõen tiszta, kifejezõ, karakteres éneklésre 

 egyszerû ritmuskíséret rögtönzésére 

 gondolataik, érzéseik megfogalmazására egy hallott zenemû kapcsán 
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 egyszerûbb zenei elemek kreatív alkalmazására a különbözõ dramatikus 

tevékenységek során 

 a megismert zenei stílusok és mûfajok jellemzõ jegyeinek felismerésére 

 

A mûvészeti alapvizsga követelményei 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészbõl áll 

 

 

A gyakorlati vizsga tantárgya és idõtartama 

Zene és ének 

 csoportos gyakorlatsor vagy zenés színpadi etûd 10–15 perc 

 szólóéneklés vagy csoportos éneklés 2–3 perc 

A vizsga tartalma 

A zene és ének gyakorlati vizsga két részbõl tevõdik össze. 

Csoportos gyakorlatsor 

A csoportos gyakorlatsort a szaktanár állítja össze a csoport adottságainak figyelembe 

vételével: 

 a ritmus–, metrum–gyakorlatok során a láb, a kéz és a metrikus ének/beszéd 

egymástól való függetlenítése 

 az akusztikus drámagyakorlatokban ritmus– és/vagy dallamhangszerek 

segítségével egy akciósor lekövetése 

Szólóéneklés vagy csoportos éneklés (3–4 fõ) 

A tanuló 8 különbözõ stílusú, szabadon választott dal elõadásával készül. A dalanyag 

kiválasztásánál ügyelni kell a tanuló adottságainak szem elõtt tartására. A vizsgán a 

tanulónak az általa választott két dalt kell bemutatnia: egy népdalt a capella és egy másik, 

egyéb mûfajú dalt hangszeres kísérettel. Az elõadásához igénybe vehetõ élõ hangszeres 

kíséret, amelyrõl a tanulónak kell gondoskodnia. 

 

A vizsga értékelése 
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Gyakorlatsor: az elemek ismerete, pontos végrehajtása 

Akusztikus drámagyakorlatok: pontosság, kreativitás, kooperáció 

Ének: tiszta intonáció, stílushû elõadásmód, szövegérthetõség, prozódiai pontosság 

 

Felhasznált, ajánlott irodalom és példatárak: 

A magyar népzene tára. MTA 1951. 

Bodza Klára, Paksa Katalin: Magyar népi énekiskola. Tankönyvkiadó, 1992. 

Dobszay László: A magyar dal könyve. Zeneműkiadó, 1994. 

Dobszay László: Kodály után. Kecskeméti Kodály Intézet, 1991. 

Ferenczi-Nemes-Szabó: Szájharmonika iskola 

Forrai Katalin: Ének az óvodában. Zeneműkiadó, 1993. 

Kallós Zoltán: Új balladák könyve. Akadémiai kiadó, 1996. 

Kallós Zoltán: Balladák könyve. Magyar Helikon, 1977. 

Kerényi György: Magyar énekes népszokások. Gondolat, 1982. 

Kiss Jenőné Kenesei Éva: Alternatív lehetőségek a zenepedagógiában. Tárogató kiadó, 1994. 

Kodály Zoltán: A magyar népzene. Zeneműkiadó, 1991. 

Kokas Klára: A zene felemeli a kezeimet. Akadémiai kiadó, 1992. 

Magyar népi gyermekjátékok. Tankönyvkiadó, 1983. 

Menuhin, Yehudi: Az ember zenéje 

Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához. Tankönyvkiadó, 1992. 

Törzsök Béla: Zenehallgatás az óvodában. Zeneműkiadó, 1993. 

Volly István: 277 karácsonyi népének és 101 Mária-ének 
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SZÍNHÁZISMERET 

A színházismeret tantárgy fõ célja, hogy a tanulók tudatos színjátékosokká, felkészült nézõkké 

illetve „színházcsinálókká” váljanak. Egyrészt reflektálni tudjanak önmaguk és a csoportjuk 

színházi tevékenységére, másrészt a látott elõadásokban felismerjék azokat a színházi 

összetevõket, amelyek a színházi élmény forrásai. Ehhez a célhoz az alapfokon elsõsorban a 

gyakorlat felõl közelíthetünk. Ezeken az évfolyamokon a színházi kifejezés sajátosságait, 

formanyelvének összetevõit elsõsorban drámajátékos eszközökkel közelíthetjük meg. Azok a 

színházi mûfajok állnak a középpontban, amelyek a tanulók korosztálya által létrehozott színházi 

elõadásokban leggyakrabban elõfordulnak. Így a tanulók önmaguk, illetve kortársaik színházi 

tevékenységébõl kiindulva vonhatnak le következtetéseket a színház természetérõl, illetve a 

színpadi kifejezés legfõbb alkotórészeirõl. Azokról a formákról, mûfajokról, módszerekrõl pedig, 

amelyeket õk maguk nem gyakorolnak, játékos formák segítségével szerezhetnek személyes 

tapasztalatokat. 

A továbbképzõ szakaszban az élõben (vagy felvételrõl) megtekintett elõadások teremthetnek 

alkalmat arra, hogy egyfajta színházi szemlélet, illetve fogalomkészlet felépítéséhez segítse hozzá 

a tanulókat a színházismeret tárgy. Az órák középpontjában a továbbképzõ szakaszban egy–egy 

elõadás megtekintése áll: míg az alsóbb évfolyamokon fõként gyermek– és diákszínjátszó 

elõadások közös megnézése, addig a felsõbb évfolyamokon sor kerülhet ifjúsági színházi 

elõadások, illetve gondosan kiválasztott felnõtt színházi elõadások megbeszélésére is. A 

megtekintett elõadásokat mindig egészében, összhatásában próbáljuk megragadni, mert elsõdleges 

célunk a színházi élmény elmélyítése. Ugyanakkor egy–egy részlet, alkotórész, összetevõ 

részletesebb vizsgálata megteremtheti annak a lehetõségét is, hogy fokozatosan felépüljön a 

tanulókban egyfajta színházi szemléletmód, illetve fogalomkészlet. 

 

Alapfokú évfolyamok 

 

3. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

 a színpadi szöveg fogalmát 

 a téma fogalmát 
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 a színpadi figura fogalmát 

 a színpadi építkezés lehetõségeit 

 a ritmus fogalmát 

 a színpadi tér fogalmát, a tér hangsúlyos pontjait, a térirányokat 

 a szövegmondás egyéni és együttes módjait 

 szerkezeti egység fogalmát 

 a legfontosabb szerkesztési elveket 

 a mozgás és a gesztus színpadi szerepét 

 a színpadi képalkotás lehetõségeit 

 a kellék és a jelmez fogalmát 

 

Fejlessze a tanulók 

 képességét a szöveg színpadi lehetõségeinek felismerésére 

 érzékenységét a színházi elõadás alkotórészévé vált szöveg hatásai iránt 

 érzékenységét a különféle szövegekben megjelenõ hangulati hasonlóságokra 

 képességeit a szerkesztett játékokban érvényesülõ szerkesztési elvek 

felismerésére, alkalmazására 

 térérzékelõi és térhasználói képességeit 

 képességeit a szerkesztett játék zenei hatásainak érzékelésére 

 

Ösztönözze a tanulókat 

 önálló véleményalkotásra 

 a szerkesztett játékok alapjául szolgáló alkotások megismerésére 

 szerkesztett játékok megismerésére, létrehozására 

 minél több élõ szerkesztett játék megtekintésére 

 a színházzal kapcsolatos szókincs használatára 

 

Tananyag 

Szerkesztett játékok 

A szerkesztett játék tanulmányozásán keresztül a tanulók egyidejûleg kapják meg az alkotás, a 

kipróbálás, a kísérletezés és a rendszerezés lehetõségét: alapvetõ színházismereti fogalmak 

tisztázhatók ezen a mûfajon keresztül. A továbbá a szerkesztett játékokkal való foglalkozás 
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lehetõvé teszi, hogy a tanulók alkotó módon, a megtapasztalás, megélés élményén keresztül, a 

színház elemeivel kísérletezve közelítsenek a színházi ismeretek felé. 

A szerkesztett játék vizsgálata lehetõséget teremt a színház legalapvetõbb jellegzetességeinek 

felismertetésére: a szöveg és a játék, a szövegmondás és a színpadi megjelenítés különbségeinek 

felismerésére, a színházi elõadás összetevõinek és felépítésének érzékelésére. 

Az elõadás irodalmi alapanyagának gyûjtése, válogatása 

 Egyeztetett téma (tematikus rend) alapján 

 Figurák köré építve 

 Helyzetek köré építve 

 Hangulati hasonlóság alapján 

 Motívumok köré építve 

 Asszociációk alapján 

Az irodalmi alapanyag kibontása 

 A téma feltárása (dramatikus gyakorlatokkal, szituációkkal, monológokkal) 

 A szövegekben rejlõ zeneiség kibontása (kórus) 

 Hanghatások és szöveg – aláhúzás és ellenpontozás 

 Zene és szöveg együttes hatása 

 Szövegritmus jelentõsége és jelentéshordozó szerepe (szöveges 

ritmusjátékokkal) 

 Szövegek megszólaltatása különbözõ stílusokban (stílusjátékok) 

A szövegmondás variációi és színpadi hatásuk 

 Az egyéni szövegmondás 

 Együttes szövegmondás (pl. kórus, visszhang, szavankénti láncmondás) 

Szöveg és tér 

 A tér irányai, hangsúlyos pontjai 

 Egyén és csoport elhelyezése a térben 

 Egyéni és csoportos mozgások a térben 

Szöveg és tárgyak 

 Jelmezek, kellékek, hangkeltõ eszközök (pl. ritmushangszerek) használata 

Az elõadás felépítése 

 Szerkesztési elvek 

 A szöveg és a megjelenítés összefûzése 
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 A tér, az idõ és a szöveg együttesei 

 Szöveg és kép egymást erõsítõ, árnyaló illetve gyengítõ hatása 

 Szöveg–gesztus–mozgás (tánc) együttesei (jelentésmódosító hatások) 

 A szituáció változása a szöveg redukálásával 

 A szöveg ritmusa és a jelenetritmus 

 Az elõadás ritmusa (kiemelt pillanatok) 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

 a színpadi szöveg fogalmát 

 a téma fogalmát 

 a színpadi figura fogalmát 

 a szövegek legfontosabb szerkesztési elveit 

 a ritmus fogalmát 

 a színpadi tér fogalmát, a tér hangsúlyos pontjait, a térirányokat 

 a mozgás és a gesztus fogalmát 

 a kellék és a jelmez fogalmát. 

Legyenek képesek 

 megadott szempontok alapján színpadi megjelenítésre alkalmas szöveg 

válogatására 

 a szövegmondás egyéni és együttes módjainak alkalmazására 

 felismerni, hogy egy szerkesztett játék hatása milyen alkotórészekbõl adódik 

 egy szerkesztett játék szerkesztési elvének felismerésére 

 a tér nyújtotta lehetõségek felismerésére. 

 

Számonkérés javasolt formája 

A tantárgyat irányító tanár folyamatos szóbeli értékelése.  

A tantárgyhoz kapcsolódó időszakos írásbeli értékelés. 

A tanulók munkáját félévkor és évvégén osztályzattal kell minősíteni. 

 

Az értékelés szempontjai – minimum követelmények: 
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Az adott évfolyam tananyagának ismerete. 

Magasabb évfolyamba lépés követelményei 

Minimum követelmények teljesítése 

Minősítés alapján bizonyítvánnyal 

 

 

4. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal: 

 a mese fogalmát, jellegzetes elemeit 

 a mese történetének jellegzetes elemeit 

 az irodalmi elbeszélés és a színpadi megjelenítés legalapvetõbb különbségeit 

 a narrátor fogalmát 

 a színpadi alak jellemzésének alapvetõ formái, lehetõségeit 

 a maszk fogalmát 

 a díszlet fogalmát és legalapvetõbb fajtáit 

 a jelmez és kellék használatának alapvetõ formáit 

 a terek váltását, illetve a szimultán ábrázolás a lehetõségeit 

 a színpadi világítás fogalmát 

 a szituáció fogalmát 

 a jelenet fogalmát 

 

Fejlessze a tanulók 

 képességét, hogy felismerjék a mesei történet legfõbb összetevõit 

 képességét, hogy felismerjék a mese szituációit 

 képességét, hogy felismerjék egy színpadi alak legalapvetõbb tulajdonságait, a 

történetben betöltött szerepét 

 képességét, hogy felismerjék a jelmezek, maszkok, kellékek figurateremtõ 

hatását 

 képességét, hogy felismerjék a tárgyak szerepét, szimbólumteremtõ, –hordozó 

lehetõségeit 
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Ösztönözze a tanulókat 

 önálló véleményalkotásra 

 színpadi megjelenítésre alkalmas mesék megismerésére 

 a színházzal kapcsolatos szókincs használatára 

 minél több élõ mesejáték–elõadás megtekintésére 

 

Tananyag 

Színházi elõadás mesébõl 

A gyermekszínjátszók által a leggyakrabban feldolgozott, színpadra adaptált irodalmi (epikus) 

alkotások a mesék. Az adaptálás folyamatának vizsgálata és gyakorlati kipróbálása lehetõséget 

teremt a színház legalapvetõbb jellegzetességeinek további – az elõzõ évfolyamhoz képest 

kibõvített, mélyített – tanulmányozására, többek között az epikus és a drámai kifejezés 

különbségeinek érzékeltetésére. 

Játék a mese összetevõivel 

 A mese képei (ezek ábrázolása állóképekkel, állóképek sorával) 

 A mesei szituációi (szituációs játékok) 

 Meseindító helyzetek (szituációs játékok) 

 Jellegzetes mesei elemek (ismétlõdések, fordulatok, váratlan események, 

akadályok, gátak – szituációs játékokban) 

 A mese tanulságai (szituációs játék, egyéb drámaformák) 

A mese szereplõi 

 Alaptulajdonságok megjelenítése (pl. szoborjátékok, szerep a falon, 

tulajdonsághordozó játékok) 

 A mese hõse a hõs bemutatására (pl. improvizációk, szituációs játékok, a hõs 

egy napja, pillanatképek a mesehõsök életébõl) 

 A hõs segítõi és ellenfelei (szituációs játékok) 

 Meseszereplõk találkozásai (szituációs játékok a szokványos és a szokatlan 

találkozásokra) 

Elbeszélés és megjelenítés 
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 Elbeszélõ a színpadon (egy vagy két narrátor, a narrátor mint szereplõ, 

csoportos narrálás) 

 A narrált tartalom képi és hangulati elemeinek megjelenítése (stilizált 

mozgások, hangaláfestés, állóképek, tablók) 

 A narráció kiváltása játékkal (a narráció átfordítása szituációba) 

 A mesei szituáció kibontása jelenetté (pl. improvizációk, szituációs játékok) 

 A jelenet felépítése (kezdõ helyzet, fordulatok, záró helyzet) 

 

 

Díszlet 

 Az üres tér lehetõségei 

 Díszlet emberi testekbõl (szoborjátékok, állóképek) 

 Helyszínteremtés fényekkel 

 A helyszínek jelzése, helyszínváltozások, jelzett, stilizált díszletelemek és azok 

elhelyezése, mozgatása 

 Szimultán helyszínek 

 A tér kiemelt pontjai különféle díszletekben 

Jelmez és maszk 

 Egy–egy mesei szereplõ felöltöztetése (jelmezbörze, divatbemutató) 

 Ruhadarabbal figurateremtés (színek és formák szimbolikája) 

 A maszk lehetõségei 

Kellékek 

 A kellék karakterépítést segítõ szerepe 

 A tárgyak különféle szituációkban 

 A kellék szimbólumteremtõ és –hordozó lehetõségei 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

 a mese fogalmát, jellegzetes elemeit 

 a mese történetének jellegzetes elemeit 

 az irodalmi elbeszélés és a színpadi megjelenítés legalapvetõbb különbségeit 

 a narrátor fogalmát 
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 a színpadi alak jellemzésének alapvetõ formáit, lehetõségeit 

 a maszk fogalmát 

 a díszlet fogalmát és legalapvetõbb fajtáit 

 a jelmez és kellék használatának alapvetõ formáit 

 a színpadi világítás fogalmát 

 a szituáció fogalmát 

 a jelenet fogalmát. 

Legyenek képesek 

 egy történet alaphelyzetének, fordulatainak felismerésére 

 a mesefigurák jellegzetességeinek felismerésére 

 jelmezekkel, maszkokkal, kellékekkel figura teremtésére 

 a tér– és díszlethasználattal megteremtett színpadi világ felismerésére. 

 

Számonkérés javasolt formája 

A tantárgyat irányító tanár folyamatos szóbeli értékelése.  

A tantárgyhoz kapcsolódó időszakos írásbeli értékelés. 

A tanulók munkáját félévkor és évvégén osztályzattal kell minősíteni. 

 

Az értékelés szempontjai – minimum követelmények: 

Az adott évfolyam tananyagának ismerete. 

 

Magasabb évfolyamba lépés követelményei 

Minimum követelmények teljesítése 

Minősítés alapján bizonyítvánnyal 

 

5. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

 a probléma fogalmát 
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 a szituáció legáltalánosabb összetevõit 

 a szándék és a motiváció fogalmát 

 a jelenet legáltalánosabb jellegzetességeit 

 a jellem fogalmát 

 a jellemábrázolás legalapvetõbb lehetõségeit 

 az emberi viszonyok ábrázolásának legáltalánosabb jellegzetességeit 

 a színpadi játék és a díszletek összefüggését 

Fejlessze a tanulók 

 képességét, hogy egy adott elõadásban megjelenõ legfõbb problémá(ka)t 

felismerjék 

 képességét, hogy egy adott szituáció legfõbb jellegzetességeit felismerjék 

 képességét, hogy egy figura adott szituációban érvényesülõ legfontosabb 

szándékát felismerjék 

 képességét, hogy egy adott figura hosszabb távon érvényesülõ szándékát, 

érintettségét (motivációját) felismerjék 

 képességét, hogy egy adott szituációban, illetve egy elõadás egészében 

megjelenõ emberi viszonyokat felismerjék 

 

Ösztönözze a tanulókat 

 színpadi megjelenítésre alkalmas epikus alkotások megismerésére 

 a színházzal kapcsolatos szókincs használatára 

 minél több irodalmi adaptációból készült élõ elõadás megtekintésére 

 

Tananyag 

Színházi elõadás novellából, regénybõl. 

Az adott korcsoporthoz tartozó gyermek–, illetve diákszínjátszók gyakran és örömmel 

vállalkoznak nagy kihívást jelentõ feladatokra: elbeszélések, illetve ifjúsági regények színpadra 

állítására. A nekik szóló gyerek– és ifjúsági színházi elõadások is gyakran nyúlnak ezekhez az 

alapanyagokhoz. Az adaptáció folyamatának és a létrejött elõadásoknak a vizsgálata elmélyítheti 

az epikus és a drámai mûfajok közti különbségek ismeretét, ugyanakkor tovább építheti a tanulók 

színházi gondolkodását és fogalomkészletét is. 

A színpadra állítás fázisai 
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 Problémakeresés, alapanyag keresése 

 A választott mû szituációkra bontása 

 Az egyes szituációk feltárása 

 A történetet alapvetõen befolyásoló szituációk feltárása 

 Jelenetek építése a szituációkból 

 Elõadásépítés jelenetekbõl (szerkesztési lehetõségek) 

 

 

Figurateremtés drámatechnikákkal 

 Jellemzõk összegyûjtése 

 Tulajdonságok kibontása (a figura viselkedése) 

 A figura helyzetben – a jellemek megteremtése 

A szereplõk viszonyai 

 A szereplõk kapcsolatainak alaptípusai 

 Megjelenítési lehetõségek a szereplõk közötti kapcsolatok ábrázolására 

(drámatechnikákkal) 

 A szereplõk közötti kapcsolatok változása 

 A szereplõk és azok kapcsolatainak alakulása az elõadás egészében 

A színpadi környezet megteremtése 

A figurák és kapcsolataik megjelenítését lehetõvé tevõ egységes színpadi környezet megteremtése 

(jelmez, kellék, maszk, díszlet, zene, fények 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

 a szituáció legáltalánosabb összetevõit 

 a szándék és a motiváció fogalmát 

 a jelenet legáltalánosabb jellegzetességeit 

 a jellem fogalmát 

 a jellemábrázolás legalapvetõbb lehetõségeit 

 az emberi viszonyok ábrázolásának legáltalánosabb jellegzetességeit 

 a színpadi játék és a színpadi környezet összefüggését. 

Legyenek képesek 
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 egy irodalmi alkotás és színpadi megvalósítása közti különbség 

megfogalmazására 

 szituációk, jelenetek elkülönítésére 

 a jellemek jellegzetességeinek, motivációinak felismerésére 

 a szereplõk közti viszonyok felismerésére 

 a színházzal kapcsolatos szókincs felhasználására véleményük kifejtésében. 

 

 

 

 

Számonkérés javasolt formája 

A tantárgyat irányító tanár folyamatos szóbeli értékelése.  

A tantárgyhoz kapcsolódó időszakos írásbeli értékelés. 

A tanulók munkáját félévkor és évvégén osztályzattal kell minősíteni. 

 

Az értékelés szempontjai – minimum követelmények: 

Az adott évfolyam tananyagának ismerete. 

 

Magasabb évfolyamba lépés követelményei 

Minimum követelmények teljesítése 

Minősítés alapján bizonyítvánnyal 

 

6. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

 a hétköznapi élethelyzet és a színpadi szituáció összekapcsolásának 

lehetõségeit 

 a típus fogalmát 
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 a probléma szituációkra való bontásának lehetõségeit 

 a személyesség színházi szituációkba való áttételének lehetõségeit 

 a színpadi világítás alapjait 

 a zene színpadi használatának alapjait 

 a szituációk és a jelenetek összefüggéseit 

 a mozgásszínház fogalmát és legfontosabb mûfajai 

 

Fejlessze a tanulók: 

 ön– és társismeretét 

 szituációelemzõ képességét 

 színházi látásmódját 

 

 

 

 

Ösztönözze a tanulókat 

 a színházzal kapcsolatos szókincs használatára 

 környezetük problémáinak érzékelésére 

 a játékban rejlõ általános érvényû tartalmak felismerésére 

 a térhasználattal való kísérletezésre 

 akusztikai kísérletezésre 

 a világítással való kísérletezésre 

 minél több gyermek– és diákszínjátszó elõadás megtekintésére 

 

Tananyag 

Színházi elõadás személyes élményanyagból (életjátékok) 

Az életjátékok létrehozásával, a személyes élményanyagból történõ kiindulással az érintettség 

elõnyei és hátrányai is megjelennek a gyermek– és diákszínjátszók munkájában. Az életjátékok 

tanulmányozása ezzel egyidejûleg a színházismereti tanulmányok új fázisát is jelenti: az alapfok 

végén ennek a mûfajnak az alapos vizsgálata az eddig tanultak szintetizálása mellett egyben már 

a drámai kifejezés lehetõségeinek közelebbi megismeréséhez is elvezeti a tanulókat. 
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A tanulókat foglalkoztató problémák gyûjtése, kiválasztása, kibontása 

 Problémagyûjtõ és a problémákat rendszerezõ tevékenység (ön– és társismereti, 

improvizációs játékok) 

 A megtalált problémahelyzetek feldolgozása (szabályjátékokkal, szituációs 

játékokkal) 

 Komplex dráma a kiválasztott problémák vizsgálatához 

Eszközök a személyesség áttételére színházi helyzetbe 

 A probléma áthelyezése analóg helyzetbe 

 A személyek tipizálása (szituációk egy–egy típus kibontására; a típusok 

megjelenítése változó körülmények között) 

 A személyes tartalmak reális és nem reális terekbe helyezése 

 A személyes tartalmak expresszív képpé fogalmazása 

 A személyes tartalmak mozgásszínházi megjelenítése 

 

 

 

Szituációteremtés, jelenetépítés 

 A problémák körüljárása rögtönzésekkel 

 A rögtönzéstõl a szituáció felépítéséig dialógusok és akciók kidolgozása 

 Jelenetszerkesztés szituációkból 

A világítás 

 Természetes és mesterséges fények hatása 

 A fény atmoszféra teremtõ ereje 

 A fény jelentésteremtõ és –módosító szerepe 

 A színek és szimbolikájuk alkalmazása a világításban 

A zene 

 Élõ zene, gépzene 

 A zene érzelmi, hangulati, atmoszférateremtõ hatása az elõadásban 

 A zene dramaturgiai szerepe 

 A zene mint az elõadás önálló alkotóeleme (pl. dalok) 

 

Követelmények 
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A tanulók ismerjék 

 a típus fogalmát 

 a probléma szituációkra való bontásának lehetõségeit 

 a személyesség színházi szituációkba való áttételének lehetõségeit 

 a színpadi világítás alapjait 

 a zene színpadi használatának alapjait 

 a szituációk és a jelenetek összefüggéseit 

 a mozgásszínház fogalmát és legfontosabb mûfajai 

 

Legyenek képesek 

 a fõbb színházi alkotóelemek (pl. alapanyag, színészi játék, tér, akusztikai 

elemek, jelmezek) felismerésére saját elõadásban 

 a hétköznapi élet problémáját színházi szituációvá alakítani 

 a személyesség színházi szituációkba való áttételére 

 rögtönzésekkel szituációk felépítésére 

 a megismert színházi fogalomkészlet használatára a saját rögtönzések 

elemzésekor. 

 

Számonkérés javasolt formája 

A tantárgyat irányító tanár folyamatos szóbeli értékelése.  

A tantárgyhoz kapcsolódó időszakos írásbeli értékelés. 

A tanulók munkáját félévkor és évvégén osztályzattal kell minősíteni. 

 

Az értékelés szempontjai – minimum követelmények: 

Az adott évfolyam tananyagának ismerete. 

 

Magasabb évfolyamba lépés követelményei 

Minimum követelmények teljesítése 

Minősítés alapján bizonyítvánnyal 
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Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

A tanulók ismerjék 

 azt az alkotói folyamatot, ahogyan egy–egy elõadás létrejön 

 a színházi alkotóelemeket (pl. alapanyag, színészi játék, tér, akusztikai elemek, 

jelmezek, kellékek, világítás), azok hatását 

 azokat a dramatikus konvenciókat, amelyek az alapanyag színpadra állítását 

segítik 

 a színházmûvészet megközelítésére alkalmas fogalmi készlet elemeit (pl. 

játéktér, fõszereplõ, mellékszereplõ, jelenet, fordulat, felvonás). 

Legyenek képesek 

 színházi megjelenítésre alkalmas helyzetek, problémák felismerésére 

 elõadások alapanyagául szolgáló alkotások válogatására 

 saját csoportja által létrehozott elõadások sajátosságainak leírására a megismert 

fogalmi készlet segítségével 

 annak megfogalmazására, hogy a színház milyen eszközökkel gyakorol hatást 

a nézõre 

 a színházi összetevõkrõl és mûködésükrõl tanultak alkalmazására. 

A mûvészeti alapvizsga követelményei 

A vizsga részei 

A vizsga szóbeli vizsgarészbõl áll 

A gyakorlati vizsga tantárgya és idõtartama 

Színházismeret 

elõadás(részlet) elemzése 10 perc 

A vizsga tartalma 

A tanuló/csoportja által a vizsgán bemutatott saját produkció egészének vagy részletének 

felidézése a megismert fogalmi készlet alkalmazásával, a színházi alkotóelemek és azok nézõre 

gyakorolt hatásnak elemzõ bemutatása. vagy A tanuló a tanár által a vizsgát megelõzõ félévben 

elõre kiadott legalább öt különbözõ alapanyaggal (problémák, szituációk, szövegek) ismerkedhet 

meg. A vizsgán a tanuló szabadon választott alapanyaggal kapcsolatban feltárja, 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

3277 

hogy mi az a helyzet, probléma, amely színházi megjelenítésre alkalmas, valamint felvázolja, hogy 

milyen színházi eszközöket alkalmazna megjelenítésükre, és azok várhatóan milyen hatást 

gyakorolnak a nézõre. 

A vizsga értékelése 

Színházi megjelenítésre alkalmas helyzetek, problémák felismerése. 

A színházi alkotóelemek és azok hatásának ismerete, alkalmazása. 

A feladathoz kapcsolódó fogalmi készlet ismerete, használata. 
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Honti Katalin: Színház és látvány I–II. Corvina, 1978. 
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Székely György: A színjáték világa, Gondolat, 1986. 

Színházi kalauz I–II. Gondolat, 1986. 

Sztanyiszlavszkij: Cselekvő elemzés, 1960. 
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ZENEMÛVÉSZETI ÁG 

 

„Ahol a szavak elhagynak bennünket, ott kezdődik a zene.” 

Heinrich Heine 

 

A) KLASSZIKUS ZENE 

 

AZ ALAPFOKÚ ZENEOKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI 

Az alapfokú mûvészetoktatás követelménye és tantervi programja keretében folyó zenei nevelés 

alkalmat ad az érdeklõdõ és fogékony tanulók képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különbözõ 

szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását. 

A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklõdésére, tehetségére építve 

alakítja készségeiket és gyarapítja ismereteiket. 

Lehetõséget ad az egyetemes kultúra, az európai mûveltség, a nemzeti, népi hagyományok, értékek 

átadására, az értékmegõrzés formáinak kialakítására. 

A program lehetõséget nyújt az esztétikai érzékenység – nyitottság, igényesség, fogékonyság – 

alakítása mellett a zene megszólaltatásához szükséges hangszeres és énektechnikai készségek 

megszerzésére, a zenei ismeretek átadására és minden zenei tevékenység tudatosítására, az önálló 

ismeretszerzés képességére, a hagyományos és az új típusú kultúraközvetítõ eszközök 

alkalmazásával. 

A zeneoktatás a különbözõ zenei mûfaj sajátosságait, a mûvészi megjelenítés módjait ismerteti 

meg a tanulókkal, miközben célja az is, hogy az önkifejezés eszköztárának gazdagításával a zene 

alkalmazására, befogadására készítsen fel. Kiemelten fejleszti a közösséggel való együttmûködés 

képességét, az érzelmi és társas intelligenciát. 

 

A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA 

Tanszakok és tantárgyak 

Billentyûs tanszak tantárgyai: zongora, csembaló, orgona 

Kamarazene tanszak tantárgyai: kamarazene, zenekar, kórus 

Zeneismeret tanszak: szolfézs 
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„A” TAGOZAT 

 

Fõtárgy: hangszeres tantárgyak és magánének 

Kötelezõ tantárgy: szolfézs kötelezõ* 

Kötelezõen választható tantárgyak: szolfézs, zeneismeret, zenetörténet–zeneirodalom, 

zeneelmélet, kamarazene, zenekar, kórus 

Választható tantárgyak: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet–zeneirodalom, egyházzene, 

improvizáció, zeneismeret, második hangszer, magánének, kamarazene, zenekar, kórus, valamint 

a népzene, jazz–zene, elektroakusztikus–zene tantervi programjainak tantárgyai 

Korrepetíció (zongorakíséret): a hangszeres (kivéve csembaló, zongora, orgona, harmonika, gitár, 

hárfa tantárgyak) és a vokális tanszakok tantárgyaihoz szorosan kapcsolódó kötelezõ kiegészítõ 

foglalkozás. 

* Ha a tanuló már teljesítette a kötelezõ tantárgy követelményeit (szolfézs alapfok 4. évfolyam), 

akkor helyette a kötelezõen választható tantárgyak közül körül köteles egyet felvenni. 

Óratervek 

Az „A” tagozatos óratervek magukba foglalják az elõképzõ, az alapfokú évfolyamokat. Az elsõ 

(zárójelben levõ) számjegy az elõképzõ, a második számjegy az alapfok évfolyamainak számát 

jelenti. Az elõképzõ évfolyamokat nem kötelezõ elvégezni. 

 

 

Óraterv 

 

Tantárgy Évfolyamok 
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Előképző Alapfok 

1 2 1 2 3 4 5 6 

Főtárgy 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező 

tantárgy 

2 2 2 2 2 2   

Kötelezően 

választható 

tantárgy 

      2 2 

Választható 

tantárgy 

0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 

Összes óra 4-6 4-6 4-6 4-6 4--6 4-6 4-6 4-6 

 

 

 

 

A képzés évfolyamainak számai 

(2)+6 évfolyam: furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, fagott, trombita, kürt, harsona–

tenorkürt–baritonkürt, tuba, cimbalom, harmonika, hárfa, gitár, ütõ, zongora, hegedû, gordonka 

A tanítási órák idõtartama 

 

Fõtárgy: „A” tagozaton 2x30 perc (egyéni) 

Kötelezõ tantárgy: „A” tagozaton a 4. évfolyam végéig 2x45 perc (csoportos) 

Kötelezõen választható tantárgy: 5–6. évfolyamig 

Csoportos foglalkozás: 2x45 perc 

(zenekar, kórus: minimum 9 fõ; kamarazene, 2–8 fõ) 

Választható tantárgy: Az elõképzõ 1. évfolyamától a képzés teljes idejében 1 vagy 2 tantárgy. 

Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc 

Csoportos foglalkozás: minimum 1x45 perc 

(zenekar, kórus: minimum 9 fõ; kamarazene, improvizáció: 2–8 fõ) 

Korrepetíció ideje: 
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Hangszeres tanszakok: (minimum) 

Ek.1–2. és 1. évfolyam 5 perc 

2–3. évfolyam 10 perc 

4. évfolyamtól 15 perc 

Vokális tanszak: A teljes képzési idõben 20 perc 

 

„B” TAGOZAT 

 

Fõtárgy: hangszeres és vokális tanszakok – alapfok 2. évfolyamától javasolt. 

Kötelezõ tantárgy: szolfézs 

Kötelezõen választható tantárgy: zongora (kivéve a zongora, orgona, csembaló fõtárgyak 

esetében) a 3. évfolyamtól 

Választható tantárgyak: zeneelmélet, zenetörténet–zeneirodalom, egyházzene, improvizáció, 

zeneismeret, második hangszer, magánének, kamarazene, zenekar, kórus, valamint a népzene, 

jazz–zene, elektroakusztikus–zene tantervi programjainak tantárgyai 

Korrepetíció (zongorakíséret): a hangszeres (kivéve csembaló, zongora, orgona, harmonika, gitár, 

hárfa tantárgyak) és a vokális tanszakok tantárgyaihoz szorosan kapcsolódó kötelezõ kiegészítõ 

foglalkozás. 

 

 

 

 

Óraterv 

 

Tantárgy Évfolyamok 

Előképző Alapfok 

1 2 1 2 3 4 5 6 

Főtárgy 2 2 2 2 2 2 2 2 
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Kötelező 

tantárgy 

2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelezően 

választható 

tantárgy 

    0-1 0-1 0-1 0-1 

Választható 

tantárgy 

2 2 2 0-2 1-2 1-2 1-2 1-2 

Összes óra 4-6 4-6 4-6 4-6 4--6 4-6 4-6 4-6 

 

Az „B” tagozatos évfolyamok óratervei magukba foglalják az elõképzõ, az alapfokú és a 

továbbképzõ évfolyamokat. 

A zárójelbe tett évfolyamok az „A” tagozaton végzett elõtanulmányokat jelentik. Az elõképzõ 

évfolyamokat nem kötelezõ elvégezni. 

 

A képzés évfolyamainak száma 

(2+1)+5 évfolyam: furulya, fuvola, oboa, klarinét, fagott szaxofon, trombita, kürt, harsona–

tenorkürt–baritonkürt, tuba, ütõ, hárfa, gitár, cimbalom, harmonika, zongora, hegedû, gordonka 

 

A tanítási órák idõtartama 

Fõtárgy: „B” tagozaton 2x45 perc (egyéni) 

Kötelezõ tantárgy: 2x45 perc (csoportos) 

Kötelezõen választható tantárgy: 

Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc 

Választható tantárgy: 1 vagy 2 foglalkozás 

Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc 

Csoportos foglalkozás: minimum 1x45 perc 

Korrepetíció ideje: 

Hangszeres tanszakok: 

2. évfolyam 15 perc 

3–4. évfolyam 20 perc 
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5. évfolyamtól 25 perc 

Vokális tanszak: 

A teljes képzési idõben minimum 30 perc 

 

Zeneismeret és kamarazene tanszakok – csoportos képzés 

„A” TAGOZAT 

Fõtárgy: szolfézs, zenetörténet–zeneirodalom, zeneelmélet, kamarazene 

Kötelezõ tantárgy: szolfézs és zeneelmélet fõtárgynál zongora; zenetörténet–zeneirodalom és 

kamarazene fõtárgynál zongora vagy az elõzõleg tanult hangszeres tárgy 

Választható tantárgy: második hangszer, magánének, kamarazene, zenekar, kórus, szolfézs, 

zenetörténet–zeneirodalom, zeneelmélet, zeneismeret, improvizáció valamint népzene, jazz–zene, 

elektroakusztikus–zene tantervi programjainak tantárgyai 

 

Óraterv 1 

 

Tantárgy Évfolyamok 

Előképző Alapfok 

1 2 1 2 3 4 5 6 

Főtárgy 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező 

tantárgy 

2 2 2 2 2 2   

Kötelezően 

választható 

tantárgy 

      2 2 

Választható 

tantárgy 

0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 

Összes óra 4-6 4-6 4-6 4-6 4--6 4-6 4-6 4-6 

 

A képzés évfolyamainak száma 

(2)+6 évfolyam: szolfézs 

Az elsõ (zárójelben levõ) számjegy az elõképzõ, a második számjegy az alapfokú évfolyamainak 

számát jelenti. Az elõképzõ évfolyamokat nem kötelezõ elvégezni. 
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Óraterv 2 

 

Tantárgy Évfolyamok 

Alapfok 

1 2 

Főtárgy 2 2 

Kötelező 

tantárgy 

2 2 

Választható 

tantárgy 

0-2 0-2 

Összes óra 4-6 4-6 

 

A képzés évfolyamainak száma 

2 évfolyam: zenetörténet–zeneirodalom, zeneelmélet, kamarazene 

A számjegy az elõtanulmányok számát jelentik. 

A zenetörténet–zeneirodalom és zeneelmélet tantárgyak fõtárgyként, kötelezõen választható, vagy 

választható tantárgyként az alapfok 5. évfolyamától tanulhatók. 

A kamarazene fõtárgyként csak az alapfokú hangszeres vagy vokális évfolyamok elvégzése után, 

kötelezõen választható tantárgyként a 4. évfolyam után tanulható. 

A fõtárgyként nem választható tantárgyak képzési ideje: 

- szolfézs kötelezõ: (2)+4 évfolyam (elõképzõ 1–2) + alapfok 1–4. évfolyam 
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- zeneismeret: 2+4 évfolyam, kötelezõen választható tantárgyként az alapfok 5. évfolyamától 

tanulható 

- zenekar: kötelezõen választható tantárgyként az alapfok 5. évfolyamától tanulható 

- kórus: kötelezõen választható tantárgyként az alapfok 5. évfolyamától tanulható 

- egyházzene: 2+4 évfolyam, választható tantárgyként az alapfok 5. évfolyamától tanulható 

- improvizáció: 2+6+4 évfolyam, választható tantárgyként az elõképzõ évfolyamoktól tanulható. 

 

 

A tanítási órák idõtartama 

Fõtárgy: „A” tagozaton 2x45 perc 

kamarazene csoportlétszáma: minimum 2 fõ 

Kötelezõ tantárgy: „A” tagozaton egyéni 2x30 perc 

 

 

 

 

Választható tantárgy: 

Egyéni foglalkozás minimum 1x30 perc 

Csoportos foglalkozás minimum 1x 45 perc 

zenekar, kórus minimum 9 fõ; improvizáció, kamarazene: 2–8 fõ 

Korrrepetició (zongorakíséret): a teljes képzési idõ alatt a kötelezõ hangszerhez szorosan 

kapcsolódó  

Kötelezõ kiegészítõ foglalkozás ideje az Ek.1–2. és 1. évfolyamban 5 perc, a továbbiakban minden 

évfolyamban 10 perc (kivéve csembaló, zongora, orgona, harmonika, gitár, hárfa tantárgyak). 

 

„B” TAGOZAT 

 

Fõtárgy: szolfézs 
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Kötelezõ tantárgy: zongora 

Választható tantárgy: második hangszer, magánének, kamarazene, zenekar, kórus, improvizáció 

zenetörténet–zeneirodalom, zeneelmélet, valamint a népzene, jazz–zene, elektroakusztikus–zene 

tantervi programjainak tantárgyai 

Óraterv 

 

Tantárgy Évfolyamok 

Alapfok 

3 4 5 6 

Főtárgy 2 2 2 2 

Kötelező 

tantárgy 

2 2   

Kötelezően 

választható 

tantárgy 

  2 2 

Választható 

tantárgy 

0-2 0-2 0-2 0-2 

Összes óra 4--6 4-6 4-6 4-6 

A képzés évfolyamainak száma 

4 évfolyam: szolfézs 

A számjegy az alapfok évfolyamainak számát jelentik. „B” tagozatra a tanulót a zenei 

elõtanulmányokat követõen, az alapfok harmadik évfolyamától lehet irányítani. 

 

 

A tanítási órák idõtartama 

Fõtárgy: csoportos 2x45 perc 

Kötelezõ tantárgy: egyéni 2x30 perc 

Választható tantárgy: 

Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc 

Csoportos foglalkozás: minimum 1x 45 perc 

zenekar, kórus minimum 9 fõ; improvizáció, kamarazene: 2–8 fõ 
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Korrepeticíó: a teljes képzési idõ alatt a kötelezõ hangszerhez szorosan kapcsolódó kötelezõ 

kiegészítõ foglalkozás egységesen 10 perc (kivéve csembaló, zongora, orgona, harmonika, gitár, 

hárfa tantárgyak) 
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A ZENEOKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI 

KÖVETELMÉNYEI 

 

Kiemelt kompetenciák a zeneoktatás területén 

Bemeneti kompetencia: 

 Azok az adottságok és képességek, amelyek alkalmassá teszi az oktatásba 

bekapcsolódó tanulót arra, hogy elsajátítsa a zenetanuláshoz szükséges 

kompetenciákat. 

 

Szakmai kompetencia 

 A zenei képességek és készségek fejlesztése (hallás, ritmusérzék, intonációs 

érzékenység, fogékonyság a dinamika és a hangszín különbségeire, zenei 

memória és fantázia, elõadói és manuális készség, a zenei karakterek iránti 

érzékenység). 

 A zenei olvasás és írás készségének megalapozása és fejlesztése. 

 A hangszeres technikai készség, az improvizációs készség fejlesztése. 

 

Személyes kompetencia 

 Érzelmi intelligencia, mûvészi kifejezõ készség, szorgalom, önfegyelem, 

elhivatottság, kreativitás, ötletgazdagság, az alkotói magatartás, 

lelkiismeretesség, önbizalom. 

 

Társas kompetencia 

 Együttmûködés képessége (közös munka, alkalmazkodás, irányíthatóság, 

tolerancia, kommunikációs készség) azon viselkedési formák tanulása, amely 

alapján konstruktívan be tud illeszkedni és aktívan részt tud venni a társas 

zenélésben. 

 Esélyegyenlõség. 

 

Módszertani kompetencia 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

3290 

 

 Tanulás tanulása, a tanulók rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony 

gyakorlásra nevelése. 

 Rendszerezett zenei ismeretek, általános zenei mûveltség megalapozása. 

 A zene logikájának, a harmóniai szerkezet és a forma összefüggéseinek 

megismertetése. 

 A fõbb zenei mûfajok, stílusok sajátosságainak, a zeneirodalom nagy 

korszakainak, népünk zenéjének, a zene történetének, az elõadómûvészet és a 

zeneirodalom nagy egyéniségeinek megismertetése. 

 A kortárs zene befogadására nevelés. 

 A tanulók zenei ízlésének formálása, a tanuló rendszeres zenehallgatásra 

nevelése. 

 A társmûvészetek iránti nyitottság kialakítása. 

 Tehetséggondozás. 

 Hátrányos helyzetûekkel való differenciált foglalkozás . 

 A zenei pályát választó tanulók felkészítése szakirányú továbbtanulásra. 

 

 

A MÛVÉSZETI ALAPVIZSGA ÁLTALÁNOS 

KÖVETELMÉNYEI 

A mûvészeti alapvizsgára bocsátás feltételei 

Mûvészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú mûvészetoktatási intézmény utolsó 

alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 

 

A mûvészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja 

A mûvészeti alapvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi vizsga tantárgy 

tekintetében – az alapfokú mûvészetoktatás követelményei és tantervi programja 

figyelembevételével az iskola helyi tantervében kell meghatározni. 

A mûvészeti alapvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát szervezõ intézmény állítja 

össze oly módon, hogy azokból mérhetõ és elbírálható legyen a tanuló felkészültsége és tudása. A 

mûvészeti alapvizsgát háromtagú vizsgabizottság elõtt kell letenni. A vizsgabizottság elnökét és 

tagjait a vizsga szervezõje bízza meg. 

A mûvészeti alapvizsga lebonyolítása a vizsgáztató intézmény feladata. 
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Vizsga tantárgynak csak az a tantárgy választható, amelyet az intézmény pedagógiai programja 

szerint biztosít, valamint a tanuló a tantárgy tanításának utolsó évfolyamán az elõírt tantárgyi 

követelményeknek eleget tett. 

 

A mûvészeti alapvizsga vizsga tantárgyak 

Alapvizsga tantárgyai 

Az alapvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészbõl áll.  

Az alapvizsgán az „A” tagozatos tanuló választhat írásbeli, vagy szóbeli vizsga között.  

A „B” tagozatos tanulók, valamint zeneelmélet fõtanszakos tanulók számára mindkét vizsgarész 

kötelezõ. Gyakorlati vizsgát valamennyi tanulónak kell tennie. 

 

1. Írásbeli vizsga tantárgya: 

Hangszeres tanszakok és magánének fõtárgy „A” tagozat: szolfézs kötelezõ, vagy szolfézs, vagy 

zeneismeret, vagy zenetörténet–zeneirodalom, vagy zeneelmélet 

Hangszeres tanszakok és magánének fõtárgy „B” tagozat: szolfézs 

Szolfézs fõtárgy „A” és „B” tagozat: szolfézs 

Zenetörténet–zeneirodalom fõtárgy („A” tagozat): zenetörténet–zeneirodalom 

Zeneelmélet fõtárgy („A” tagozat): zeneelmélet 

Kamarazene fõtárgy („A” tagozat): szolfézs, vagy zeneismeret, vagy zenetörténet–zeneirodalom, 

vagy zeneelmélet 

 

2. Szóbeli vizsga tantárgya 

Hangszeres tanszakok és magánének fõtárgy „A” tagozat: szolfézs kötelezõ, vagy szolfézs, vagy 

zeneismeret, vagy zenetörténet–zeneirodalom, vagy zeneelmélet 

Hangszeres tanszakok és magánének fõtárgy „B” tagozat: szolfézs 

Szolfézs fõtárgy „A” és „B” tagozat: szolfézs 

Zenetörténet–zeneirodalom fõtárgy (”A” tagozat): zenetörténet–zeneirodalom 

Zeneelmélet fõtárgy („A” tagozat): zeneelmélet 
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Kamarazene fõtárgy („A” tagozat): szolfézs, vagy zeneismeret, vagy zenetörténet–zeneirodalom, 

vagy zeneelmélet 

 

3. Gyakorlati vizsga tantárgya 

Hangszeres tanszakok és magánének fõtárgy „A” és „B” tagozat, kamarazene fõtárgy („A” 

tagozat): fõtárgy 

Szolfézs „A” és „B” tagozat, zenetörténet–zeneirodalom, zeneelmélet fõtárgy („A” tagozat): tanult 

hangszer 

 

A mûvészeti alapvizsga egyes részei alóli felmentés 

Mentesülhet az adott tantárgyból a mûvészeti alapvizsga letétele alól az a tanuló, aki az országos 

mûvészeti tanulmányi versenyen – egyéni versenyzõként – az adott tanévben döntõbe került. 

Ha a tanuló már rendelkezik a zenemûvészeti ág valamelyik tanszakán megszerzett mûvészeti 

alapvizsgával, akkor az adott tantárgyakból a vizsga alól felmentés adható. 

 

A mûvészeti alapvizsga és záróvizsga minõsítése 

A tanuló teljesítményét a mûvészeti alapvizsgán vizsga tantárgyanként külön–külön osztályzattal 

kell minõsíteni. 

Amennyiben az intézmény elõrehozott mûvészeti alapvizsgát szervez, úgy annak eredményét a 

mûvészeti alapvizsgán figyelembe kell venni. 

A mûvészeti alapvizsga eredményét a vizsga tantárgyakból kapott osztályzatok számtani közepe 

adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végzõdik, a végsõ eredmény meghatározásában a 

fõtárgyból kapott osztályzat a döntõ. 

Eredményes mûvészeti alapvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi elõírt vizsga tantárgy 

vizsgakövetelményeit teljesítette. 

Sikertelen a vizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészbõl, illetve vizsga tantárgyból elégtelen 

érdemjegyet kapott. 

Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészbõl, illetve vizsga tantárgyból kell 

javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette. 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

3293 

 

 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

3294 

 

FAFÚVÓS TANSZAK 

FURULYA 

Az alapfokú mûvészetoktatás furulya tantárgyának hangszere a barokk (angol) fogású hangszer. 

 

A furulyatanítás általános céljai, feladatai 

Ismertesse meg a tanulókkal (életkoruknak megfelelõ szinten) 

 a furulya lehetõségeit, saját irodalmát és a furulyán is játszható egyéb mûvek 

minél szélesebb körét, 

 hangszerük történetét, akusztikai sajátosságait, a furulyairodalom 

legkiemelkedõbb alkotó– és elõadómûvészeit, 

 a furulyacsalád egyéb tagjait és a rokon hangszereket. 

 

Alakítson ki könnyed hangszerkezelést: 

 megfelelõ légzéstechnikát, helyes befúvásmódot, test–, hangszer– és kéztartást, 

billentést és tudatosítsa ezeket, 

 dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejezõ furulyahangot, 

 differenciált hangindítást és hanglezárást, 

 megfelelõ tempójú repetíciót, 

 laza, egyenletes ujjtechnikát, 

 pontosan összehangolt nyelv– és ujjmozgást. 

 

A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen 

 tartott hangokat állandó és változó dinamikával, az intonáció lehetõség szerinti 

megtartásával, 

 hangsorokat, fokozatosan táguló hangterjedelemben, különbözõ figurációkkal, 

 a felmerülõ technikai problémáknak megfelelõ mozdulatsorokat, 

ujjgyakorlatokat, 

 tegye jártassá a tanulót a furulyairodalom javát képezõ reneszánsz és barokk 

mûvek díszítésében. 
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Fordítson figyelmet 

 a furulyázni tanulók alapfunkcióinak gondos megalapozására, 

 a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 

 a lapról olvasási készség fejlesztésére, 

 a különbözõ alaphangú furulyák használatakor az abc–s névvel történõ helyes 

(nem transzponáló) olvasásra, 

 a tudatos zenei memorizálásra, 

 a mûvek zeneileg igényes kidolgozására, 

 az eredeti furulyairodalom mellett más zenei korszakok mûveinek 

megismertetésére, 

 a rendszeres társas muzsikálásra. 

Tanítsa meg a tanulót a hangszer ápolására. 

 

Elõképzõ évfolyamok 

 

1. évfolyam 

A  zeneiskola  1.  évfolyamának  tanterve  a  8  éves  tanulók  (általános  iskola  3.  évfolyam)  

életkori  sajátosságainak figyelembevételével készült. Az ennél fiatalabb tanulókkal szemben nem 

támaszthatók ugyanazok a követelmények. 

 

Fejlesztési feladatok 

A tanulók értelmi, érzelmi és fizikai fejlettségéhez alkalmazkodva az elõképzõ célja a tanuló 

hangszeres készségének, zenei érzékének felmérése.Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

 A hangszer részei, összeállítása. 

 Egyszerû ritmusértékek és ütemsúlyok. 

 Különbözõ játékmód és hangindítások. 

 A játszott anyagban elõforduló tempó– és karakterjelzések, elõadási utasítások. 

A hangszerkezelés fejlesztése 

 A helyes légzéstechnika elsajátítása, fejlesztése. 

 Játék a hangszer fejével. 
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 Helyes  test–,  hangszer–  és  kéztartás  kialakítása,  a  bal  hüvelykujj  megfelelõ  

helyzeteinek  mielõbbi  pontos begyakorlása  

 A helyes gyakorlás és memorizálás módjai kottával és kotta nélkül. 

Ajánlott tananyag 

Lõrincz–Paragi: Furulya ÁBC (EMB 14090) 

Béres: Furulyaiskola I. (EMB 5406) 

Markovich J.: GRADUS a barokk furulyához 1. 

Gyermekdalok, népdalok 

Követelmények  

Jól megalapozott testtartás, légzés, hangindítás, hüvelykujjtechnika. 

A tanult hangkészlet biztonságos olvasása és fogásainak ismerete. 

Gyermekdalok, népdalok és egyszerûbb táncok értelmesen tagolt megszólaltatása. 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

–  Négy gyermekdal, illetve egyéb dallam a tanult hangterjedelemben kotta nélkül. 

 

2. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

A  tanulók  értelmi,  érzelmi  és  fizikai  fejlettségéhez  alkalmazkodva  az  elõképzõ  célja  a  

hangmagasság,  ritmus  iránti fogékonyságának,  zenei  memóriájának  fejlesztése,  aktivitásának,  

kreativitásának  kibontakoztatása,  az  életkornak megfelelõen játékos formában ritmikus 

mondókák, ütõhangszerek, esetleg táncmozgások segítségével. 

Feladata olyan alapokat adni, melyekre az 1. évfolyam tananyaga szilárdan támaszkodhat. 

 

 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

 A hangszer részei, összeállítása. 

 Egyszerû ritmusértékek és ütemsúlyok. 

 Különbözõ játékmód és hangindítások. 
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 A játszott anyagban elõforduló tempó– és karakterjelzések, elõadási utasítások. 

 

 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

 A helyes légzéstechnika elsajátítása, fejlesztése. 

 Helyes  test–,  hangszer–  és  kéztartás  kialakítása,  a  bal  hüvelykujj  megfelelõ  

helyzeteinek  mielõbbi  pontos begyakorlása. 

 Az ismert hangterjedelmen belül lehetõleg intenzív, lebegésmentes hang 

elérése. 

 A helyes gyakorlás és memorizálás módjai kottával és kotta nélkül. 

 

Ajánlott tananyag 

Lõrincz–Paragi: Furulya ÁBC (EMB 14090) 

Béres: Furulyaiskola I. (EMB 5406) 

Markovich J.: GRADUS a barokk furulyához 1. 

Gyermekdalok, népdalok 

 

Követelmények  

Jól megalapozott testtartás, légzés, hangindítás, hüvelykujjtechnika. 

A tanuló kizárólag helyes beidegzõdésekkel rendelkezzen. 

A tanult hangkészlet biztonságos olvasása és fogásainak ismerete. 

Gyermekdalok, népdalok és egyszerûbb táncok értelmesen tagolt megszólaltatása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

–  Négy gyermek– vagy népdal, illetve egyéb dallam a tanult hangterjedelem minél teljesebb 

igénybevételével, kotta 

nélkül. 
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Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 

1. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

 A hangszer részei, összeállítása. 

 Különbözõ ritmusértékek, pontozások, ütemsúlyok, felütés. 

 A játékmód és az artikuláció alapfogalmai, különbözõ hangindítások és 

hanglezárás nyelvvel.  

 A játszott anyagban elõforduló tempó– és karakterjelzések, elõadási utasítások 

stb. 

 A szerkezet és tagolás alapfogalmai (motívum, zenei sor stb.). 

A hangszerkezelés fejlesztése 

 A helyes légzéstechnika elsajátítása és állandó fejlesztése. 

 Helyes  test–,  hangszer–  és  kéztartás  kialakítása,  a  bal  hüvelykujj  megfelelõ  

helyzeteinek  mielõbbi  pontos begyakorlása (a tartófunkció kialakulásának 

elkerülése érdekében). 

 Hangképzés, különbözõ hosszúságú hangok. 

 A dü és tü hangindítások, valamint hanglezárás nyelvvel. 

 A helyes gyakorlás és memorizálás módjai. 

 A társas muzsikálás kezdetei, esetleg a tanár vagy zongorakísérõ 

közremûködésével is. 

 

Ajánlott tananyag 

Lõrincz–Paragi: Furulya ÁBC (EMB 14090) 

Béres: Furulyaiskola I. (EMB 5406) 

Markovich J.: GRADUS a barokk furulyához 1. 

Gyermekdalok, népdalok 

Követelmények  

A hangszer helyes összeállítása és ennek önálló ellenõrzése. 

Jól megalapozott testtartás, légzés, hangindítás, hüvelykujjtechnika. 
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A tanult hangkészlet és ritmusok biztonságos olvasása, valamint a hangkészlet fogásainak 

ismerete. 

Gyermekdalok, ritmikus népdalok és egyszerûbb táncdarabok értelmesen tagolt megszólaltatása 

(kotta nélkül is). 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

–  Két–három népdal, kotta nélkül. 

–  Egy–két könnyû tánctétel kísérettel, lehetõleg kotta nélkül. 

 

 

 

2. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek 

 Az eddig tanult hangkészlet bõvítése, fõfogásokkal is könnyen játszható trillák. 

 Az artikulációk szerepe a furulyajátékban. 

 Tizenhatodok, nyolcad szünet, nyújtott ritmus, nyolcad felütés. 

 Régi és új stílusú magyar népdalok. 

 A játszott anyag formai elemzése az életkornak megfelelõ szinten: azonosság, 

hasonlóság, különbségek felismerése stb. 

A hangszerkezelés fejlesztése 

 Az alapfunkciók (testtartás, légzéstechnika, kéztartás) állandó ellenõrzése és 

fejlesztése. 

 Tartott hangok gyakorlása minimális crescendo–decrescendo–val. 

 A hangindítás és hangismétlés gyorsítása a nyelv lazaságának megõrzésével. 

 Társas zenélés: furulya kísérettel, duók. 

 

Ajánlott tananyag 

Markovich J.: GRADUS a barokk furulyához 2. 

Bali J.: Furulyaiskola I. 
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Béres J.: Furulyaiskola I., II. (EMB 5406, 7062) 

Keuning, Hans P.: 30 simple studies 

Giesbert, F. J.: 77 Daily Exercises 

Anonymus: Allemande (EMB 4303) 

Anonymus: Angol tánc (EMB 7888) 

Anonymus: Hajdútánc (EMB 7888) 

Anonymus: Rondo (EMB 7888) 

Bach, J. S.: Menuett (EMB 14090/118) 

Purcell, H.: A pásztor (EMB 8959) 

 

 

 

Követelmények  

Jól értelmezhetõ beintés a kamarapartner felé. 

Jól megalapozott testtartás, légzés, hangindítás, hüvelykujjtechnika. 

A tanult hangkészlet biztonságos olvasása és fogásainak ismerete. 

A tü–dü hangindítások zökkenõmentes, de megszólalásában határozottan megkülönböztethetõ 

alkalmazása. 

Dúr skálák gyakorlása. 

Rövidebb lélegzetû etûdök. 

Egyszerûbb táncdarabok értelmesen tagolt megszólaltatása a már megismert artikulációk és trillák 

alkalmazásával, 

kotta nélkül is. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

–  Skála lehetõleg figurációkkal kotta nélkül. 

–  Egy népdal, kotta nélkül. 
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–  Egy etûd. 

–  Két különbözõ karakterû tánctétel, kísérettel lehetõleg kotta nélkül. 

 

3. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

 A furulyacsalád tagjai és hangterjedelmük. 

 Az eddig tanult hangkészlet bõvítése. 

 A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla– és egyéb segédfogások. 

 A játszott anyagban elõforduló új ritmusértékek, ütemfajták, tempó– és 

karakterjelzések, elõadási utasítások stb. 

 A játszott anyagban elõforduló táncok jellegzetességei (pl. pavane, allemande, 

chorea, menüett stb.). 

A hangszerkezelés fejlesztése 

 A tü, dü, rü artikulációk és a belõlük alkotott összetett hangindítások állandó 

gyakorlása. 

 Hanglezárás a száj kinyitásával. 

 Dúr és moll skálák c1–c3 hangterjedelemben. 

 Hosszabb zenei gondolatok egy levegõvel játszása, szopránfurulyán. 

 Társas zenélés: furulya kísérettel, duók, triók. 

Ajánlott tananyag 

Markovich J. GRADUS a barokk furulyához 3. 

Oromszegi O. 101 etûd, népdalvariáció és karakterdarab 

Sellner, J. Etüden für Oboe / I., II., III.( EMB 12002) 

Hinke, G. Praktische Elementarschule für Oboe (Peters 2377) 

Keuning, H. P. 20 studies 

Rodgers, Ph. Sight reading exercises 118–150. (SM 1479) 

Giesbert, F. J. 77 Daily Exercises 

Anonymus: Lassú tánc (EMB 7888) 

Bach, J. S.: Menuett (EMB 14090/142) 
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Bach, J. S.: Menuett (EMB 2750) 

Bach, J. S.: Polonaise (EMB 14090/130) 

Pepusch, J. Chr.: C–dúr szonáta III–IV. tétel (6 szopránszonáta/1.) (EMB 14071) 

Purcell, H.: Bourrée (EMB 6106) 

 

Követelmények  

Jól megalapozott testtartás, légzés, hangindítás, hanglezárás, hüvelykujjtechnika. 

A tanult hangkészlet biztonságos olvasása és fogásainak ismerete. 

Egyszerûbb szabad díszítések a kottakép alapján. 

Társas zenélésnél hangolás tanári segítséggel. 

Parlando  népdalok  (szöveggel  is)  és  egyszerû  tánctételek  értelmesen  tagolt  megszólaltatása,  

a  már  megismert 

artikulációk és trillák alkalmazásával, hangsorok, mérsékelt tempójú rövidebb etûdök (kotta nélkül 

is). 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

–  Skála figurációkkal (tercek, hármashangzat), kotta nélkül. 

–  Egy etûd. 

–  Két különbözõ karakterû elõadási darab, trillákkal, kísérettel lehetõleg kotta nélkül. 

 

 

 

4. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

 A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla– és egyéb segédfogások. 

 A hangmagasság és az artikulációs magánhangzók összefüggéseinek 

tudatosítása. 
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 A megfelelõ artikuláció megválasztásának szempontjai. 

 Könnyebb ékítések a trillákon kívül: mordent, paránytrilla, elõkék. 

 A játszott anyagban elõforduló új tempó– és karakterjelzések, elõadási 

utasítások stb. 

 A játszott anyagban elõforduló táncok jellegzetességei (pl. gagliarda, gavotte, 

siciliano stb.). 

 „F” alapú furulya bevezetése, fogásai és olvasása hangzó magasságban. 

A hangszerkezelés fejlesztése 

 A t, d, r artikulációk és a belõlük alkotott összetett hangindítások állandó 

gyakorlása. 

 Staccato–játék nyelvzárással. 

 Dúr és moll skálák c1–d3 tercekkel, hármashangzat–felbontásokkal, az eddig 

tanult artikulációkkal.  

 Az „F”–alapú furulya használatának gyakorlása. 

 Kézfunkciók (különösen a bal hüvelykujj) fokozott ellenõrzése az altfurulya 

bevezetésekor. 

 A „rekesz”–légzés és támasz állandó ellenõrzése, különös tekintettel az 

altfurulya megnövekedett levegõ–szükségletére. 

 Társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió. 

 

Ajánlott tananyag 

Giesbert, F. J.: 77 Daily Exercises 

Hinke, G.: Praktische Elementarschule für Oboe 

Keuning, H. P.: 20 studies 

Keuning, H. P.: 10 difficult studies 

Keuning, H. P.: 25 studies 

Keuning, H. P.: 40 simple studies 

Linde, H. M.: Die kleine Übung (Tägliche Studien für ….) 

Markovich J.: GRADUS a barokk furulyához 3. 

Oromszegi O.: 101 etûd, népdalvariáció és karakterdarab 

Sellner, J.: Etüden für Oboe / I., II. (EMB 12002) 
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Fesch, W. de: G–dúr szonáta III., IV. tétel (Dobblinger Musicverlag) 

Pepusch, J. Chr.: d–moll szonáta III–IV. tétel (6 szopránszonáta/4.) (EMB. 14071) 

Telemann, G. Ph.: G–dúr Partita VI. Aria (Tempo di Minuet) (EMB 14071) 

Telemann, G. Ph.: Menuett (EMB 13100) 

Vivaldi, A.: Largo (EMB 14090/167) 

Händel, G. Fr.: F–dúr szonáta III., IV. tétel 

Lavigne, Ph. de: Gaiment (EMB 13100) 

Loeillet, J. B. John: op. 3/2 d–moll szonáta III., IV. tétel (EMB 13100) 

Somis, G. B.: Allegro (EMB 14095) 

 

Követelmények  

A összetett hangindítások gördülékeny alkalmazása a tanár útmutatása alapján. 

„F”–alapú furulya használata. 

Melodikus vagy összhangzatos moll hangsorok gyakorlása. 

A fogástáblázat önálló használata. 

A  tanuló  alkalmazzon  minimális  dinamikát  a  zenei  motívumok  és  kisebb  zenei  egységek  

megformálására,  a  tanár 

útmutatásai alapján, legyen képes változó nyomáserõsségû levegõvezetésre. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

 Skála: figurációkkal (tercek, hármashangzat), kotta nélkül. 

 Egy etûd. 

 Két szonátatétel trillákkal, kísérettel lehetõleg kotta nélkül. 
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5. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

 A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla– és egyéb segédfogások. 

 A trillatáblázat használata. 

 Inégal játék fogalma, szerepe a furulyajátékban. 

 A játszott anyagban elõforduló új tempó– és karakterjelzések, elõadási 

utasítások stb. 

 A játszott anyagban elõforduló új tánctípusok jellegzetességei (pl. gigue, 

rigaudon stb.). 

A hangszerkezelés fejlesztése 

 Gyakorlás szoprán– és altfurulyán is. 

 Az artikulációk és a belõlük alkotott összetett hangindítások állandó 

gyakorlása. 

 Hangsorok gyakorlása lehetõleg altfurulyán. 

 Hosszabb zenei gondolatok egy levegõvel való játéka altfurulyán. 

 Lapról olvasás az elõzõ év anyagának megfelelõ nehézségi fokon, szoprán– és 

altfurulyán. 

 Társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes. 

 

Ajánlott tananyag 

Kállay G. Hangnemgyakorló szopránfurulyára (EMB14071) 

Keuning, H. P. 10 difficult studies 

Keuning, H. P. 25 studies 

Keuning, H. P. 12 difficult studies 

Kölz, E. M. l Essercizi per il Flauto dolce 

Sellner, J. Etüden für Oboe/ IV. V. (EMB 12002) 

Winterfeld, L. Höffer v. Zwölf Etüden für Altblockflöte 
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Corelli, A.: Sarabande (EMB 7888) 

d'Hervelois, L. de Caix: La Tubeuf (EMB 14071) 

Loeillet, J. B.: e–moll szonáta I., II. tétel op. 3/7 

Loeillet, J. B.: F–dúr szonáta (szopránkiadásból 3/2.) 

Pepusch, J. Chr.: G–dúr „altszonáták” 6/3. szopránon 

Telemann, G. Ph.: II. G–dúr Partita – tételek 

Lavigne, Ph. de: Rondeau – Tambourin I., II. (EMB 13100) 

Marcello, B.: B–dúr szonáta op. 2/7 III., IV., V. tétel 

Marcello, B.: d–moll szonáta op. 2/2 

Telemann, G. Ph.: F–dúr szonáta II., I. tétel 

 

Követelmények  

Az egyszerûbb hangnemekhez tartozó fontosabb trillák ismerete. 

Mordent, paránytrilla, elõkék alkalmazása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

 Skála figurációkkal (tercek, hármashangzat), kotta nélkül. 

 Egy etûd. 

 Két szonáta– vagy szvittétel trillákkal és egyéb egyszerûbb ékesítésekkel, 

kísérettel, lehetõleg kotta nélkül. 

 

 

6. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

 A furulya története és különbözõ stíluskorszakokban betöltött szerepe. 

 A népi furulya és a furulya (blockflöte) közti különbség. 

 A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla– és egyéb segédfogások. 
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 A játszott anyagban elõforduló új tempó– és karakterjelzések, elõadási 

utasítások stb. 

A hangszerkezelés fejlesztése 

 Hangsorok gyakorlása altfurulyán. 

 Kromatikus skála. 

 Lapról olvasás az elõzõ év anyagának megfelelõ nehézségi fokon szoprán– és 

altfurulyán. 

 Társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes, triószonáták. 

 

 

Ajánlott tananyag 

Kállay G. Hangnemgyakorló szopránfurulyára (EMB 140719) 

Keuning, H. P. 10 difficult studies 

Keuning, H. P. 25 studies 

Keuning, H. P. 12 difficult studies 

Kölz, E. M. l Essercizi per il Flauto dolce 

Sellner, J. Etüden für Oboe/ IV. V. (EMB 12002) 

Winterfeld, L. Höffer v. Zwölf Etüden für Altblockflöte 

Bach, J. S.: Gavotte, Bourrée D–dúr (EMB 14071) 

Fesch, W.: G–dúr szonáta I., II. tétel 

Händel, G. Fr.: Menuett (EMB 7888) 

Loeillet, J. B.: h–moll szonáta op. 3/10 (EMB 13160–3) 

Telemann, G. Ph.: I. B–dúr Partita – tételek 

Bellinzani, P. B.: C–dúr szonáta op. 3/3 

Händel, G. Fr.: C–dúr szonáta III., IV. tétel 

Telemann, G. Ph.: B–dúr szonáta III., IV. tétel 

Veracini, Fr. M.: G–dúr szonáta I., II. tétel (12/2) 
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Követelmények  

A trillatáblázat önálló használata. 

Egyszerûbb trillák forgódíszítéssel. 

A   tanuló   alkalmazzon   önállóan   minimális   belsõ   dinamikát   zenei   motívumok   és   kisebb   

zenei   egységek 

megformálására. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

 Skála figurációkkal (tercek, hármashangzat), kotta nélkül, 

 Egy etûd, 

 Két  szonáta–  vagy  szvittétel,  trillákkal  és  egyéb  egyszerûbb  ékesítésekkel  

illetve  dallami  díszítésekkel,  kísérettel, lehetõleg kotta nélkül. 

 

 

Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 

„B”  tagozatos  oktatásra  irányítható  az  a  tanuló,  aki  az  átlagot  meghaladó  zenei  tehetséggel  

és  hangszeres adottságokkal rendelkezik, valamint érdeklõdése és szorgalma alkalmassá teszi 

arra, hogy megfeleljen a „B” tagozatos oktatás minõségben és mennyiségben magasabb 

követelményeinek. 

 

3. évfolyam „B” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

 A furulyacsalád tagjai és hangterjedelmük. 

 Az eddig tanult hangkészlet bõvítése. 

 A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla– és egyéb segédfogások. 

 Pontozott ritmusértékek, 8–ados ütemmutatók, hemiola ismerete, használata. 

 Könnyebb ékítések a trillákon kívül: mordent, paránytrilla, elõkék. 
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 Enharmónia. 

 A játszott anyagban elõforduló új tempó– és karakterjelzések, elõadási 

utasítások stb. 

 A játszott anyagban elõforduló táncok jellegzetességei (pl. pavane, allemande, 

chorea, menüett stb.). 

 Az „f” alapú furulya bevezetése, fogásai és olvasása hangzó magasságban. 

A hangszerkezelés fejlesztése 

o Artikulációk és a belõlük alkotott összetett hangindítások állandó gyakorlása. 

o Hanglezárás a száj kinyitásával. 

o dúr és moll skálák tercekkel, hármashangzat felbontásokkal, az eddig tanult 

artikulációkkal. 

o Hosszabb zenei gondolatok egy levegõre játszása, szopránfurulyán. 

o Az „f” alapú hangszer használatának gyakorlása.  

 –  A   „rekesz”–légzés   és   támasz   állandó   ellenõrzése   a   kétféle   hangolású   hangszer   

levegõszükségletének figyelembevételével. 

o Kézfunkciók (különösen a bal hüvelykujj) fokozott ellenõrzése a kétféle hangolású 

hangszer bevezetésekor. 

o Az abc–s névvel való helyes, nem transzponáló gondolkodás ellenõrzése 

különbözõ módszerekkel.  

o Társas zenélés: furulya kísérettel, duók, triók. 

 

Ajánlott tananyag 

Giesbert, F. J. 77 Daily Exercises 

Hinke, G. Praktische Elementarschule für Oboe 

Keuning, H. P. 20 studies 

Keuning, H. P. 10 difficult studies 

Keuning, H. P. 25 studies 

Keuning, Hans P. 40 simple studies 

Linde, H. M. Die kleine Übung (Tägliche Studien für ….) 

Markovich J. GRADUS a barokk furulyához 3. 

Oromszegi O. 101 etûd, népdalvariáció és karakterdarab 
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Sellner, J. Etüden für Oboe / I., II. (EMB 12002) 

Bach, J. S.: Menuett I. (EMB 4303) 

Bach, J. S.: Polonaise (EMB 14090/130) 

Corelli, A.: op. 5/8 a–moll szonáta III., II. tétel 

Fesch, W. de: G–dúr szonáta III., IV. tétel (Doblinger Musicverlag) 

Pepusch, J. Chr.: C–dúr szonáta (6 szopránszonáta/1.) 

Händel, G. Fr.: F–dúr szonáta III., IV. tétel (EMB 13100) 

Loeillet, J. B. John: op. 3/2 d–moll szonáta III., IV. tétel (EMB 13160–3) 

Telemann, G. Ph.: F–dúr szonáta II., I. tétel 

 

Követelmények  

Jól megalapozott testtartás, légzés, hangindítás, hanglezárás, biztos hüvelykujjtechnika. 

A tanult hangkészlet biztonságos olvasása és fogásainak ismerete. 

Összetett hangindítások gördülékeny alkalmazása a tanár útmutatásai alapján. 

Melodikus moll hangsorok gyakorlása. 

Társas zenélésnél hangolás tanári segítséggel. 

A  tanuló  alkalmazzon  minimális  dinamikát,  zenei  motívumok  és  kisebb  zenei  egységek  

megformálására,  a  tanár útmutatásai alapján, legyen képes változó nyomáserõsségû 

levegõvezetésre. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

 Skála: tercekkel, hármashangzat felbontásokkal, kotta nélkül. 

 Egy etûd, 

 Két különbözõ karakterû elõadási darab/tétel, trillákkal, kísérettel kotta nélkül. 

 

4. évfolyam „B” tagozat 

Fejlesztési feladatok 
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Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

o A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla– és egyéb segédfogások. 

o A trillatáblázat használata. 

o Jelzetlen kötelezõ díszítések szükségességének felismerése. 

o Egyszerûbb szabad díszítések a tanár útmutatásai alapján. 

o A megfelelõ artikuláció megválasztásának szempontjai. 

o A játszott anyagban elõforduló új tempó– és karakterjelzések, elõadási 

utasítások stb. 

 A játszott anyagban elõforduló táncok jellegzetességei (pl. 

gagliarda, gavotte, rondeau, gigue stb.). 

 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

 Artikulációk és a belõlük alkotott összetett hangindítások állandó gyakorlása. 

 Staccatók nyelvzárással. 

 Az altfurulya használatának gyakorlása. 

 Lapról olvasás az elõzõ év anyagának megfelelõ nehézségi fokon, 

szopránfurulyán. 

 Társas zenélés: furulya kísérettel, duók, triók. 

 

 

 

 

Ajánlott tananyag 

Kállay G. Hangnemgyakorló szopránfurulyára (EMB 14071) 

Keuning, H. P. 10 difficult studies 

Keuning, H. P. 25 studies 

Keuning, H. P. 12 difficult studies 

Kölz, E. M. l Essercizi per il Flauto dolce 

Sellner, J. Etüden für Oboe/ IV. V. (EMB 12002) 
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Winterfeld, L. Höffer v. Zwölf Etüden für Altblockflöte 

Bach, J. S.: Bourrée I., II. h–moll (Z. 14071) 

Corelli, A.: op. 5/8 a–moll szonáta I., IV. tétel 

Loeillet, J. B.: C–dúr szonáta (szopránkiadásból 3/1.) 

Pepusch, J. Chr.: d–moll szonáta III–IV. tétel (6 szopránszonáta/1.) (EMB 14071) 

Telemann, G. Ph.: G–dúr Partita – tételek 

Händel, G. Fr.: g–moll szonáta III., IV. tétel 

Lavigne, Ph. de: Gaiment (EMB 13100) 

Marcello, B.: op. 2/2 d–moll szonáta 

Telemann, G. Ph.: F–dúr szonáta II., I. tétel 

 

Követelmények  

Mordent, paránytrilla, elõkék alkalmazása. 

Altfurulya használata. 

A fogástáblázat önálló használata. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

 Skála tercekkel, hármashangzat– és domináns négyeshangzat–felbontásokkal, 

kotta nélkül. 

 Két etûd. 

 Két szonátatétel egyszerûbb ékesítésekkel és dallami díszítésekkel, kísérettel 

kotta nélkül. 

 

 

 

 

5. évfolyam „B” tagozat 
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Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

 A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla– és egyéb segédfogások. 

 Egész értéknél hosszabb hangok és szünetjeleik, tizenhatod–triolák. 

 Inégal játék fogalma. 

 A moduláció fogalma, egyszerû hangnemi kitérések felismerése a tanár 

segítségével. 

 A szonáta felépítése, variációs formák, az anyagban megjelenõ új tánctípusok. 

 A játszott anyagban elõforduló új tempó– és karakterjelzések, elõadási 

utasítások stb. 

A hangszerkezelés fejlesztése 

 Gyakorlás szoprán és altfurulyán is. 

 Hangsorok gyakorlása altfurulyán, tempójának fokozása. 

 Hosszabb zenei gondolatok egy levegõvel való játéka altfurulyán. 

 Lapról olvasás az elõzõ év anyagának megfelelõ nehézségi fokon, szoprán– és 

altfurulyán. 

 Társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes. 

 

Ajánlott tananyag 

Kállay G. Hangnemgyakorló szopránfurulyára (EMB 14071) 

Keuning, H. P. 10 difficult studies 

Keuning, H. P. 25 studies 

Keuning, H. P. 12 difficult studies 

Kölz, E. M. l Essercizi per il Flauto dolce 

Sellner, J. Etüden für Oboe/ IV. V. (EMB 12002) 

Winterfeld, L. Höffer v. Zwölf Etüden für Altblockflöte 

d'Hervelois, L. de Caix: La Tubeuf (EMB 14071) 

Händel, G. Fr.: Menuett (EMB 7888) 

Loeillet, J. B.: F–dúr szonáta (szopránkiadásból 3/2) 

Loeillet, J. B.: h–moll szonáta op. 3/10 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

3314 

 

Telemann, G. Ph.: II. G–dúr Partita 

Händel, G. Fr.: C–dúr szonáta III., IV. tétel 

Lavigne, Ph. de: Rondeau – Tambourin I., II. (EMB 13100) 

Marcello, B.: op. 2/7 B–dúr szonáta 

Pepusch, J. Chr.: B–dúr „altszonáták” 6/6. 

Telemann, G. Ph.: B–dúr szonáta III., IV. tétel 

Veracini, Fr. M.: G–dúr szonáta I., II. tétel (12/2) 

Vivaldi, A.: d–moll szonáta RV 36 I., III. tétel (EMB 14130) 

Követelmények  

A  t,  d,  r  artikulációk  és  a  belõlük  alkotott  összetett  hangindítások  önálló  megválasztása,  

bejegyzése  a  játszandó 

anyagnak megfelelõen. 

A trillatáblázat önálló használata. 

Egyszerûbb trillák forgódíszítéssel. 

Minimális belsõ dinamika önálló alkalmazása a zenei motívumok és kisebb zenei egységek 

megformálására. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

 Skála tercekkel, hármashangzat– és domináns négyeshangzat–felbontásokkal, 

kotta nélkül. 

 Két etûd. 

 Két szonáta– vagy szvittétel egyszerûbb ékesítésekkel és dallami díszítésekkel, 

kísérettel, kotta nélkül. 

 

 

 

 

6. évfolyam „B” tagozat 
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Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

 A furulya története és különbözõ stíluskorszakokban betöltött szerepe. 

 A népi furulya és a furulya (blockflöte) közti különbség. 

 A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla– és egyéb segédfogások. 

 Az inégal játék (elsõsorban francia zenénél) alkalmazásának szabályai. 

 A játszott anyagban elõforduló új tempó– és karakterjelzések, elõadási 

utasítások stb. 

 Versenymû, fantázia. 

A hangszerkezelés fejlesztése 

 Gyakorlás szoprán és altfurulyán is. 

 A  t,  d,  r  artikulációk  és  a  belõlük  alkotott  összetett  hangindítások,  valamint  

a  (t–)  t–r–t–r–t  inégal  játék  állandógyakorlása. 

 A t–l d–l összetett hangindítások bevezetése, gyakorlása. 

 Hangsorok gyakorlása altfurulyán. 

 Lapról olvasás az elõzõ év anyagának megfelelõ nehézségi fokon, szoprán– és 

altfurulyán. 

 Társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes, triószonáta. 

 

Ajánlott tananyag 

Quantz, J. J.–Nagy Frigyes 100 Tägliche Übungen für Flöte 

Winterfeld, L. H. v. 40 Studien für Altblockflöte 

Linde, H. M. Der Kunst des Blockflötenspiels 

Sellner, J. Etüden für Oboe VI. (EMB 12002) 

Staeps, H. U. Das Tägliche Pensum 

Staeps, H. U. Das Tägliche Pensum (átírta: Báthori Béla ) 

Brüggen, F. 5 etûd 

Collette, J. 12 melodikus gyakorlat 

Staeps, H. U. Methodische Übungen  

Veilhan, J.–C. La flute ? bec baroque 
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Winterfeld, L. Höffer v. Technische Studien für Altblockflöte 

Eyck, J. v. Der Fluyten Lust–hof I–III. 

Thomas, B. The Baroque solo book 

Anonymus: Greensleeves to a Ground  

Bach, J. S.: Menuett h–moll (EMB 13100) 

Fesch, W.: G–dúr szonáta I., II. tétel 

Telemann, G. Ph.: I. B–dúr Partita – tételek 

Bellinzani, P. B.: op. 3/3 C–dúr szonáta 

Händel, G. Fr.: a–moll szonáta III., IV. tétel 

Marcello, B.: op. 2/4 e–moll szonáta I., II. tétel 

Telemann, G. Ph.: „kis” C–dúr szonáta I., II. tétel (TWV 41: C 2) 

Telemann, G. Ph.: Andante (EMB 14095) 

Veracini, Fr. M.: a–moll szonáta (12/6) 

Vivaldi, A.: g–moll szonáta op. 13/6 III., IV. tétel 

 

Követelmények  

Zárlati hemiolák önálló felismerése. 

Önálló hangolás. 

Hosszabb lélegzetû etûdök technikailag pontos megoldása. 

Barokk szonáták élményszerû elõadása a tanult zenei kifejezõeszközök felhasználásával. 

Altfurulya szólamok olvasása kóruslejegyzésben. 

Bonyolultabb szabad díszítések játéka a kottakép alapján. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

 Skála tercekkel, hármashangzat és domináns négyeshangzat – felbontásokkal, 

kotta nélkül. 

 Egy etûd. 
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 Egy teljes szonáta kotta nélkül. 

 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

 „A” tagozat  

A tanuló 

 legyen képes a zenei anyagot életkorának, egyéni képességeinek és 

készségeinek megfelelõ hangszerkezeléssel, kotta– és stílushûen, értelmesen 

tagolva, kifejezõen megszólaltatni, 

 rendelkezzék a játszott zenei anyag megszólaltatásához szükséges 

koncentrálóképességgel, 

 legyen  tisztában  a  hangszerkezelés  alapvetõ  tudnivalóival,  alkalmazza  

tudatosan  a  helyes  légzéstechnikát, befúvásmódot, billentést stb., 

 legyen  képes  a  hangok  biztonságos  megszólaltatására  a  furulya  

klasszikusan  értelmezett  hangterjedelmében  f1 g3–ig (in F), 

 legyen jártas mind a C, mind az F alaphangú hangszer használatában, 

 tudjon dinamikailag árnyalt, kulturált, kifejezõ hangot képezni, 

 alkalmazza  játékában  a  hangindítás,  elválasztás  és  hangbefejezés  különbözõ  

módjait,  többek  között  a  t,  r,  dhangindításokat és ezek különbözõ 

kombinációit, 

 törekedjék játékában a tiszta intonációra, javítsa tudatosan hangszere intonációs 

hibáit, rendelkezzék az alapfokon játszott zenei anyag megszólaltatásához 

szükséges ujjtechnikával, 

 tudjon önállóan hangolni, 

 a tanár útmutatásai alapján legyen képes a különbözõ zenei kifejezõeszközök 

alkalmazására (artikuláció, agogika, díszítés, lassítás, hangsúlyozás stb.), az új 

darabok egyszerûbb dallami díszítésére, 

 

Ismerje  

–  az f1– g3 (in F), hangterjedelem valamennyi hangjának fogását, a leggyakoribb segédfogásokat, 

–  a hangszer ápolásának karbantartásának alapvetõ feladatait, és végezze ezeket önállóan, 

–  a  tanult  anyagban  elõforduló  tempo–  és  karakterjelzéseket,  egyéb  elõadási  jeleket,  zenei  

mûszavakat  és  ezek 
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jelentését, 

–  a tanult elõadási darabok zeneszerzõinek nevét, a mûvek címét, és tudja helyesen kiejteni és 

leírni azokat, 

–  a furulya történetét, rokon hangszereit, 

–  a furulya szerepét különbözõ zenei korszakokban. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történõ bemutatásával: 

 dúr és moll skálák 3#, 4b elõjegyzésig, tercekkel, hármashangzat– és 

dominánsszeptim négyeshangzat–felbontásokkal, minimum az f1–g3 (in F) 

hangterjedelem teljes kihasználásával, 

 két etûd vagy egy variációsorozat, 

 legalább két tétel egy nagybarokk szonátából vagy versenymûbõl. 

 

 

A mûvészeti alapvizsga követelményei 

Mûvészeti alapvizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészbõl áll. 

 

A gyakorlati vizsga tantárgya és idõtartama 

Furulya fõtárgy  

„A” tagozat: minimum 10 perc 

„B” tagozat: minimum 15 perc 

 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

–  Egy etûd vagy technikai jellegû mû szoprán– vagy altfurulyán; Kállay G.: Hangnemgyakorló 

(EMB14071), Baroque 
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Solo Book–ból könnyebb darabok, Giesbert: Furulyaiskola 2. rész (Schott) nehézségi szintjén. 

–  Elõadási darab két különbözõ karakterû tétele, az egyik tétel választható kamaramûbõl is; Anon: 

Greensleeves to a Ground, Marcello szonáták (EMB13476–7), Loeillet de Gant: Szonáták, op. 1 

és op. 3 (EMB 13160–3), Vivaldi: F–dúr szonáta  RV  52,  d–moll  RV  36  (Ricordi  Nr13322300),  

Telemann:  F–dúr  szonáta  (EMB  13542),  kamaramûvek: 

Boismortier: Leichte Duos (Schott), 6 Suite, Loeillet: 6 szonáta 2 furulyára, Naudot: Triószonáta, 

Czidra: Régi magyar táncok (EMB 14283) nehézségi szintjén. 

A vizsgaanyagot az etûd és a kamaramû kivételével lehetõleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

–  Egy  etûd  vagy  szólómû;  Kállay  G.:  Hangnemgyakorló  (EMB  14071),  J.v.Eyck:  Der  

Fluyten  Lust–hof  –  Variációk 

(Amadeus), Braun: etûdök/Baroque Solo Book, Winterfeld: 12 etûd altfurulyára (Hofmeister) 

nehézségi szintjén. 

–  Elõadási darab két különbözõ karakterû tétele, az egyik tétel választható kamaramûbõl is; 

Telemann: C–dúr szonáta 

(EMB 13542), Veracini: a–moll szonáta (Peters), Lavigne: Rondeau és Tambourin I–II. tétel, 

Fesch: F–dúr szonáta op. 6. 

no. 2; Telemann: 6 duett, Telemann: Kánonszonáták, Loeillet de Gant: Szonáta 2 altfurulyára 

nehézségi szintjén. 

A vizsgaanyagot az etûd és kamaramû kivételével kotta nélkül kell játszani. 

 

A vizsga értékelése 

–  megfelelés az elõírt követelményeknek, 

–  technikai felkészültség, 

–  helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 

–  hangképzés, 

–  intonáció, 

–  hangszerkezelés, 
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–  artikulációk és díszítések alkalmazása, 

–  helyes ritmus és tempó, 

–  elõadásmód, 

–  a zenei stílus és az elõírások megvalósítása, 

–  memória, 

–  alkalmazkodóképesség, 

–  állóképesség. 
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AKKORDIKUS TANSZAK 

 

GITÁR 

Az alapfokú mûvészetoktatás „klasszikus gitár” tantárgyának hangszere a hat húros, 

nylonhúrozású, hagyományos akusztikus gitár.  

 

A gitártanítás céljai, feladatai 

Tanítsa meg: 

 A gitár részeit, felépítését, akusztikai sajátosságait. 

 A gitár különbözõ behangolási módjait. 

 A  gitárjáték  alapvetõ  technikai  elemeit:  apoyando,  tirando,  arpeggio,  

törtakkordok  fekvésváltás,  kötések,  barré, valamint a tompítás különféle 

lehetõségei jobb– és balkézzel egyaránt. 

 A gitárirodalomban elõforduló egyéb effektusok: üveghang (flageolett), 

glissando, tompított pengetés (etouffe), rasgueado, ütés, dobolás (tamb.) 

kivitelezését. 

 A legato, tenuto, portato, staccato játékmód alkalmazásával az artikuláció 

megvalósítását. 

 A játszott mûvek karakterének, tempó és dinamikai jellegzetességeinek 

kifejezését. 

 A gitáron megszólaltatható fõbb zenei stílusok elõadási sajátosságait. 

 A gitár, mint kisérõhangszer lehetõségeit: a leggyakrabban elõforduló 

akkordokat és akkordfûzéseket. 

 A hangszer karbantartási feladatok elvégzését. 

 

Alakítsa ki és tudatosítsa az alábbiakat: 

 Helyes test–, hangszer– és kéztartás. 

 Laza kar– és ujjtechnika. 

 A két kéz pontosan összehangolt mozgása. 

 Helyes fogástechnika, differenciált pengetés. 

 Összességében könnyed hangszerkezelés. 
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Gyakoroltasson rendszeresen: 

 Az adott technikai elem tanításának megfelelõ mechanikus ujjgyakorlatokat, 

mozdulatsorokat. 

 Az elméleti ismeretekkel összhangban hangsorokat, skálákat, különbözõ 

pengetési– és ritmusvariációkkal is. 

 Arpeggio gyakorlatokat. 

 A felmerülõ technikai problémának megfelelõ etûdöket. 

 

Ösztönözze a tanulókat: 

 Játéktechnikájuk folyamatos fejlesztésére, gondozására, ezen belül kiemelten a 

szép gitárhangszín kialakítására. 

 Céltudatos gyakorlási módszer kialakítására. 

 A rendszeres társas muzsikálásra.Fordítson figyelmet: 

 A precíz hangszerhangolásra. 

 A mûvek igényes kidolgozására technikai és zenei szempontból egyaránt. 

 A tudatos zenei memorizálásra. 

 A lapról játékra, mindig az elõzõ év nehézségi szintjén gyakoroltatva. 

 

Elõképzõ évfolyamok 

 

1. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

 A tanuló ismerkedjen meg – életkorának megfelelõ szinten – a gitár részeivel 

és felépítésével. 

 Vonalak, vonalközök számozása, violinkulcs.  

 Ütemvonal, kettõsvonal, ismétlõjel. 2/4–es, 3/4–es, 4/4–es ütem.  

 Hangértékek és szünetjelek: egész, fél, negyed, nyolcad.  

 A megtanult törzshangok ábécés nevei.  
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 A húrok számozásának, valamint a jobb és balkéz ujjazatának megismerése a 

tanult zenei anyaggal párhuzamosan. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

 A helyes testtartás, hangszertartás és kéztartás kialakítása. 

 A szabad és a ráhúzott pengetés (tirando, apoyando) megtanítása üres húrokon, 

továbbá az arpeggio pengetés p–i–m–a ujjakkal. 

 Szünetek játéka az üres húrok tompításával. (Bal, majd jobb kézzel.) 

 Törzshangok megtanítása az elsõ fekvésben. 

 

Ajánlott tananyag 

Puskás T.: Gitáriskola 

Nagy E.–Mosóczi M.: Gitáriskola I. 

Szendrey–Karper L.: 50 magyar népdal 

 

Követelmények 

Kétfél ritmusértéket (negyedet,  nyolcadot)  tartalmazó  egyszólamú  gyermekdalok  és  egyszerû  

népdalok  játéka legalább pentaton, pentachord hangterjedelemben.  

Olyan könnyû gyakorlatok elsajátítása, melyekben gyakran fordulnak elõ üres húrok. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

–  Két népdal, illetve gyermekdal, 

–  Egy könnyû etûd, vagy elõadási darab, melyben gyakran fordulnak elõ üres húrok. 

 

2. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

 A tanuló ismerkedjen meg – életkorának megfelelõ szinten– a gitár részeivel és 

felépítésével. 
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 Vonalak, vonalközök számozása, violinkulcs.  

 Ütemvonal, kettõsvonal, ismétlõjel. 2/4–es, 3/4–es, 4/4–es ütem.  

 Hangértékek és szünetjelek: egész, fél, negyed, nyolcad.  

 Forte és piano.  

 Az ütemhangsúly.  

 A megtanult törzshangok ábécés nevei.  

 A húrok számozásának, valamint a jobb és balkéz ujjazatának megismerése a 

tanult zenei anyaggal párhuzamosan. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

 A helyes testtartás, hangszertartás és kéztartás kialakítása. 

 A szabad és a ráhúzott pengetés (tirando, apoyando) megtanítása üres húrokon, 

továbbá az arpeggio pengetés p–i–m–a ujjakkal. 

 Ostinato és dudabasszus kiséret 

 Szünetek játéka az üres húrok tompításával. (Bal, majd jobb kézzel.) 

 Törzshangok megtanítása az elsõ fekvésben. 

 Hangos–halk játék. Hangsúlyos hang játéka. 

 A többszólamúság lehetõség szerinti megtanítása együttpengetés nélkül.  

 

Ajánlott tananyag 

Puskás T.: Gitáriskola 

Nagy E.–Mosóczi M.: Gitáriskola I. 

Szendrey–Karper L.: 50 magyar népdal 

 

Követelmények 

Kétféle  ritmusértéket  (negyedet,  nyolcadot)  tartalmazó  egyszólamú  gyermekdalok  és  egyszerû  

népdalok  játéka legalább pentaton, pentachord, hexachord hangterjedelemben.  

Népdalfeldolgozások ostinato, vagy dudabasszus kisérettel. 

Olyan könnyû darabok elsajátítása, melyekben gyakran fordulnak elõ üres húrok. 
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Az év végi vizsga javasolt anyaga 

–  Két népdal, illetve gyermekdal, 

–  Két etûd, vagy elõadási darab, melyben gyakran fordulnak elõ üres húrok. 

 

Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 

1. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

 

 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

 A tanuló ismerkedjen meg a gitár részeivel és felépítésével. 

 Vonalak, vonalközök számozása, violinkulcs.  

 Ütemvonal, kettõsvonal, ismétlõjel. 2/4–es, 3/4–es, 4/4–es ütem.  

 Hangértékek és szünetjelek: egész, fél, negyed, nyolcad.  

 Pontozott hangok, nyújtott és éles ritmus.  

 Primo–secondo, Da Capo al Fine.  

 A dinamika fogalma. Forte, mezzoforte és piano.  

 Az ütemhangsúly.  

 A megtanult hangok ábécés nevei, elõjegyzések, módosított hangok.  

 Kis– és nagyszekund.  

 A húrok számozásának, valamint a jobb és balkéz ujjazatának megismerése a 

tanult zenei anyaggal párhuzamosan. 

A hangszerkezelés fejlesztése 

 A helyes testtartás, hangszertartás és kéztartás kialakítása, stabilizálása 

 A szabad és a ráhúzott pengetés (tirando, apoyando) megtanítása, továbbá az 

arpeggio pengetés p–i–m–a ujjakkal. 

 A többszólamúság megtanítása együttpengetés nélkül, majd együttpengetéssel.  

 Együttpengetés két ujjal, különbözõ variációkban.  

 Kétszólamú dallam–kiséret játék együttpengetéssel 

 Szünetek játéka az üres húrok tompításával.  

 Törzshangok megtanítása az elsõ fekvésben.  
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 Elõjegyzés nélküli modális hangsorok játéka az elsõ fekvésben.  

 Módosított hangok tanulása a zenei anyagnak megfelelõen. C–dúr, G–dúr, F–

dúr, a–moll, e–moll, d–moll hangsorok játéka az elsõ fekvésben. 

 Tanítsuk meg a zenei nyitás–zárás és a helyes hangsúlyok alkalmazását. 

Dinamikai váltás tanítása.  

 

Ajánlott tananyag 

Puskás T.: Gitáriskola 

Nagy E.–Mosóczi M.: Gitáriskola I. II. 

Szendrey–Karper L.: Gitárgyakorlatok I. 

Szendrey–Karper L.: 50 magyar népdal 

Fodor – Marnitz – Vass: Gitáros képeskönyv 

 

Követelmények 

Egyszólamú népdalok eljátszása p, illetve i–m–a ujjakkal, tirando, vagy apoyando, váltott 

pengetéssel. 

Könnyû kétszólamú népdalfeldolgozások és elõadási darabok együttpengetéssel. 

A  többszólamúság  megjelenésével  –  az  egész  tanulási  folyamatban  –  ügyeljünk  a  gondos  

szólamvezetésre  a 

ritmusértékek szólamonkénti pontos betartásával. 

Könnyû arpeggio pengetésû etûdök, elõadási darabok sok üres húrral. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

–  Egy magyar népdal, 

–  Egy etûd, melyben megtalálható az arpeggio valamilyen formája, 

–  Két elõadási darab, melyben megvalósul az együttpengetéses kétszólamúság. 

 

2. évfolyam „A” tagozat 
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Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

 Tanítsuk meg a darabokban elõforduló új ütembeosztásokat (3/8, 6/8) 

 A darabokban elõforduló hangnemek ismerete. 

 Ismerje a tanuló a tizenhatod értékû hangot és szünetjelet, a pontozott 

nyolcadértéket, a triolát és a szinkópát. 

 Fontos a tanult darabok szerkezeti (formai) elemzése. 

A hangszerkezelés fejlesztése 

 Játsszon a tanuló kétoktávos F– és G–dúr skálát az elsõ fekvésben. 

 Gyakoroltassunk egy–egy húron kromatikus ujjgyakorlatokat. 

 A második fekvés és az egyszerû fekvésváltás megismerése. 

 A kettõsfogások gyakorlása, fejlesztése.  

 Az együttpengetés és az arpeggio továbbfejlesztése könnyû kétszólamú 

darabokban. 

 Kezdjük el az artikuláció tanítását és alkalmazását a mûvekben. 

 Tanítsuk meg és alkalmazzuk a hangszínváltást. 

 Tanítsuk meg a természetes üveghangokat a XII. érintõnél. 

 

Ajánlott tananyag 

Nagy E.–Mosóczi M.: Gitáriskola II., III. 

Szendrey–Karper L.: Gitárgyakorlatok II., III. 

Fodor–Marnitz–Vass: Gitáros képeskönyv 

 

Követelmények 

Könnyû kétszólamú darabok eljátszása. 

Az arpeggio pengetés egyszerû darabokban (pl. Carulli, Carcassi, Sor).  

Lapról játék az elõzõ év nehézségi szintjén. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

–  Egy etûd, 
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–  Három különbözõ jellegû darab. 

 

3. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

 Ismerje meg a tanuló a gitár rövid történetét. 

 A darabokban elõforduló hangnemek ismerete. 

 A darabokban elõforduló összetettebb ritmusképletek ismerete. 

 A dúr és moll hármashangzat felépítése. 

A hangszerkezelés fejlesztése 

 A scordatura használatának bevezetése; folytatása a további években. 

 Tanítsuk meg az ötödik fekvés hangjait.  

 Játszassuk  a  kétoktávos  G–dúr  skálát  második  fekvésben  és  a  C–dúr  skálát  

ötödik  fekvésben,  harmadik  húrról indítva.  

 Tanítsuk meg és gyakoroltassuk a legegyszerûbb kötéseket bal kézzel 

(elpengetés, ráütés), és alkalmazni könnyû darabokban.  

 Fontos a hármasfogások tanítása és gyakorlása. 

 Tanítsuk meg a kisbarrét 2, majd 3 húron. 

 Tanítsunk egyszerû mechanikus ujjgyakorlatokat ismétlõdõ mozgásokkal. 

 Tanítsuk meg a természetes üveghangokat az V. és VII. érintõknél. 

 Fontos a sul ponticello és sul tasto játék, továbbá a dinamikai árnyalás 

(crescendo, diminuendo) megvalósítása. 

 Kezdjük  el  a  nem  kívánt  hangösszecsengések  tompítását,  kezdetben  a  

domináns–tonika  zárlatokban.  (Pld.  üres húron E–A, A–D) 

 Balkéz fogás–sémával összekapcsolt arpeggio gyakorlatok tanítása és játéka az 

ötödik fekvésig. 

 

Ajánlott tananyag 

Nagy E.–Mosóczi M.: Gitáriskola III., IV. 

Szendrey–Karper L.: Gitárgyakorlatok II.–IV. 

Fodor–Marnitz–Vass: Gitáros képeskönyv 
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Repertoire gitárra (Ed. Mus. Z.14445) 

 

Követelmények 

Egy adott technikai problémát feldolgozó etûd megvalósítása (pl. kötés, kisbarré).  

Az elsõ fekvés összekapcsolása más fekvésekkel egy mérsékelt tempójú etûdben, vagy elõadási 

darabban. 

Könnyû tánctétel jellegzetességeinek megvalósítása. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

–  Egy etûd, 

–  Három különbözõ jellegû elõadási darab. 

 

4. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

 A modális hangsorok ismerete. Egyszerû harmóniai elemzés a tanár 

irányításával. 

 A dominánsszeptim–akkord megismerése. 

A hangszerkezelés fejlesztése 

 Kezdjük el a prím és oktávhangolás tanítását üveghangokkal. 

 Tanítsuk meg az hetedik fekvés hangjait.  

 Kötések továbbfejlesztése (elpengetés, ráütés), és alkalmazása a darabokban. 

Játszani kell könnyû ékesítéseket is (pl. elõke). 

 Négyesfogások bevezetése.  

 A barré továbbfejlesztése. Akkord fogások kis/tört barréval. 

 Vibrato megtanítása. 

 Tanítsuk meg a kétoktávos fekvésváltásos C–dúr skálát. Transzponáltassuk a 

G–dúr skálát a hetedik fekvésig. 

 Folytassuk a nem kívánt hangösszecsengések tompításának tanítását. 
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 Balkéz fogás–sémával összekapcsolt arpeggio gyakorlatok továbbfejlesztése a 

hetedik fekvésig.  

 Tört–akkord játék megtanítása. 

Ajánlott tananyag 

Nagy E.–Mosóczi M.: Gitáriskola III.– V. 

Szendrey–Karper L.: Gitárgyakorlatok IV.–VI. 

Repertoire gitárra (Ed. Mus. Z.14445) 

F. Sor Op. 31.–35. 

Puskás: Klasszikus etûdök gitárra 

Kováts: Könnyû darabok gitártanulóknak 

Brouwer: Etûdök I–V. 

 

Követelmények 

Reneszánsz, barokk tánctételek és klasszikus darabok stílusos megszólaltatása.  

Terjedelmesebb etûd megtanulása.  

Rövid, könnyû XX. századi vagy kortárs darabok megtanulása. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

–  Egy etûd, 

–  Három különbözõ stílusú elõadási darab. 

 

5. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

 Hangszertörténeti ismeretek gyarapítása. 

 Harmóniai elemzés az évfolyamnak megfelelõ elméleti ismeretek alapján, a 

tanár irányításával. 

 Beszélgetés a romantikus és a XX. századi zenérõl a tanult darabok alapján. 
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A hangszerkezelés fejlesztése 

 Tanítsuk meg a kilencedik fekvés hangjait.  

 Kötéses díszítések továbbfejlesztése. 

 Gyakoroltassuk a kromatikus skálákat és hétfokú hangsorokat egy húron, 

fekvésváltással. 

 Mechanikus kézügyesítõk folyamatos gyakorlása. 

 Kezdjük el a 6 húros nagybarré tanítását. 

 A tört–akkord játék továbbfejlesztése. 

 Folytassuk a nem kívánt hangösszecsengések tompításának tanítását a balkéz 

bevonásával is. 

 Balkéz fogás–sémával összekapcsolt arpeggio gyakorlatok továbbfejlesztése a 

kilencedik fekvésig.  

 Lényeges az ujjrendezés alapelveinek rendszeres megbeszélése. 

 

Ajánlott tananyag 

Nagy E.–Mosóczi M.: Gitáriskola IV.– V. 

Szendrey–Karper L.: Gitárgyakorlatok V.–VIII. 

Repertoire gitárra (Ed. Mus. Z.14445) 

F. Sor Op. 31.–35. 

Puskás: Klasszikus etûdök gitárra 

Aguado: Etûdök I. 

Marschner, Mertz, Paganini és Tarrega könnyebb darabjai. 

Kováts: Könnyû darabok gitártanulóknak 

Brouwer: Etûdök VI.–X. 

Bartók–Szendrey: Gyermekeknek–bõl könnyebb tételek. 

A Musica per Chitarra sorozat kiadványaiból az évfolyam nehézségi szintjének megfelelõen 

válogatva. 

 

Követelmények 
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Mérsékelt tempójú etûd, amely magasabb fekvéseket is érint.  

Klasszikus tánctételek (pld. Sor Walzerek) elõadása.  

Romantikus, (pld. Marschner: Bagatell) és XX. századi, vagy kortárs darabok (Pld. Brouwer Etûd 

VI–X.) eljátszása. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

–  Egy etûd, 

–  Három különbözõ stílusú elõadási darab, melybõl az egyik romantikus, XX. századi, vagy 

kortárs darab. 

 

6. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

 A hangszeres és elméleti órákon szerzett ismereteken alapuló formai és 

harmóniai elemzés. 

 Ismerje fel a tanuló a fõbb zenei korszakokat stílusjegyeik alapján. 

 Legyen képes a zenei formák (szvit– és szonátatételek) szerkezetének 

felismerésére és a tempók megállapítására tanári segítséggel. 

A hangszerkezelés fejlesztése 

 Tanítsuk meg a háromoktávos dúr– és moll skálákat (E–dúr, e–moll). 

 Stabilizáljuk, erõsítsük meg a nagybarrét. 

 Mechanikus kézügyesítõk folyamatos gyakorlása. 

 Törekedjünk a a nem kívánt hangösszecsengések tompításának még 

differenciáltabb kivitelezésére. 

 Balkéz fogás–sémával összekapcsolt arpeggio gyakorlatok továbbfejlesztése.  

 Az önálló az ujjrendezés alapelveinek kialakítása. 

 

Ajánlott tananyag 

Aguado: Etûdök 

Carcassi Etûdök op. 60 
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Giuliani: Etûdök 

Nagy E. – Mosóczi M.:Gitáriskola V. 

Szendrey–Karper L.: Gitárgyakorlatok VII–VIII. 

Repertoire gitárra (Ed. Mus. Z.14445) 

Régi spanyol muzsika 

Bach – Szendrey: 20 könnyû darab 

Bartók – Szendrey: Gyermekeknek 

Frescobaldi: Táncok és ária variációkkal stb. 

F. Sor: Etûdök op. 35, op. 31 

Fodor – Marnitz – Vass: Klasszicizmus 

Brouwer: Etûdök VI.–X. 

Faragó: Musica Ficta 

Pavlovits Dávid gitárdarabjai. 

 

Követelmények 

Tudni kell a barokk szvit két különbözõ karakterû (gyors, lassú) tételét helyes tempóarányokkal 

játszani. 

Tanuljon meg a tanuló egy terjedelmesebb, vagy élénkebb tempójú etûdöt is. 

Játsszon a romantikus, XX. századi, és kortárs zeneszerzõk mûveibõl. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

–  Egy etûd, 

–  Három különbözõ stílusú elõadási darab, melybõl az egyik romantikus, XX. századi, vagy 

kortárs darab. 

 

Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 
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„B”  tagozatos  oktatásra  irányítható  az  a  tanuló,  aki  az  átlagot  meghaladó  zenei  tehetséggel  

és  hangszeres adottságokkal rendelkezik, valamint érdeklõdése és szorgalma alkalmassá teszi 

arra, hogy megfeleljen a „B” tagozatos oktatás minõségben és mennyiségben magasabb 

követelményeinek.  

 

 

 

2. évfolyam „B” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

 Ismerje a tanuló a 2/2, 3/8, 6/8–os ütembeosztást. 

 Tanítsuk meg 3#, 2b elõjegyzésig a dúr és moll hangnemeket. 

 Ismerje a tanuló a dinamikai árnyalást (crescendo, diminuendo). 

 Ismerje a prím, szekund, terc, kvart, kvint, oktáv hangközöket. 

 Tanítsuk meg a tizenhatodértéket és –szünetet; a triolát és a szinkópát, valamint 

a pontozott nyolcadot. 

A hangszerkezelés fejlesztése 

 Tanítsuk meg a kis barré–t. Rendszeresen gyakoroltassuk a kromatikus skálát 

az I. fekvésben.  

 Tanítsuk meg a kétoktávos G–dúr skálát (üres húrok használata nélkül), 

különbözõ ritmusképletekkel is. 

 Ismerni kell az I. fekvés teljes hangkészlete mellett az V. fekvés törzshangjait 

is. 

 Játszassunk kettõs– és hármasfogásokat is. 

 Kapcsoljuk össze az elsõ fekvést más fekvésekkel is. 

 Tovább kell fejleszteni az arpeggio–játékot. 

 A sul ponticello és sul tasto játék megvalósítása fontos. 

 Gyakoroltassuk a staccato portato és tenuto játékot is. 

 Tanítsuk a hangolást, prím és oktáv hangközökkel. 

 Ismertessük meg a tanulót a természetes üveghangokkal. 

 

Ajánlott tananyag 
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Nagy E.–Mosóczi M.: Gitáriskola II.–IV. 

Szendrey–Karper L.: Gitárgyakorlatok II.–IV. 

Fodor–Marnitz–Vass: Gitáros képeskönyv 

 

Követelmények 

Az arpeggio pengetés megvalósítása egyszerû etûdben (Carcassi, Carulli, Sor).  

A dinamikai árnyalás gyakorlati megvalósítása. 

Az elsõ fekvés más fekvéssel való összekapcsolása egyszerû etûdben vagy elõadási darabban. 

A reneszánsz táncok jellegzetességeinek megfigyelése. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

–  Egy technikai gyakorlat vagy skála, 

–  Egy etûd, 

–  Három különbözõ jellegû darab. 

 

3. évfolyam „B” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

 Tanítsuk meg a modális hangsorokat, hogy a darabokban megjelenõ modális 

fordulatokat megmutathassuk. 

 Ismerni kell a dúr és moll hangsorokat 4#, 4b elõjegyzésig. 

 Ismertessük meg a tanulókkal a szext és szeptim hangközöket. 

 Elméleti szinten foglalkozzunk a dúr és moll hármashangzat és 

dominánsszeptim–akkord felépítésével. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

 Fontos a fekvésváltás továbbfejlesztése; a kromatikus és diatonikus skála 

fekvésváltással. 
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 Tanítsuk meg a kétoktávos C–dúr skálát, játszassuk a G–dúr skálát különbözõ 

fekvésekben. 

 Gyakoroltassuk a kötést bal kézzel (ráütés, elpengetés), különféle 

kombinációkkal. 

 Ismertessük meg a tanulóval az elõkét és az utókát. 

 Tanítsuk meg a kis, tört, és nagy barré–t. 

 Kezdjük el gyakoroltatni a tremolo pengetést és az arpeggio–játék különféle 

változatait. 

 

 Gyakoroltassuk a IX. fekvés hangjait. 

 Alkalmazzuk a vibratot. Fejlesszük a dinamikai árnyalás minõségét. 

 

 

Ajánlott tananyag 

Nagy E.–Mosóczi M.: Gitáriskola III.– V. 

Szendrey–Karper L.: Gitárgyakorlatok IV.–VI. 

Repertoire gitárra (Ed. Mus. Z.14445) 

F. Sor Op. 31.–35. 

Puskás: Klasszikus etûdök gitárra 

Kováts: Könnyû darabok gitártanulóknak 

Brouwer: Etûdök I–V. 

 

Követelmények 

Barokk és klasszikus tánctételek díszítése. 

Nehézségi szint: Brescianello, G. Sanz és könnyebb Weiss darabok, Sor: Etûdök op. 31, op. 35 

sorozat és Walzerek. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

–  Egy technikai gyakorlat vagy skála, 
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–  Egy etûd, 

–  Három különbözõ jellegû darab 

 

 

 

4. évfolyam „B” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

 Tudatosítsuk az ujjrendezés alapelveit. 

 Végeztessünk a tanulókkal harmóniai elemzést egyszerû darabokban, tanári 

segítséggel. 

 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

 Fontos   a   kromatikus   skálák   és   a   kézügyesítõ   (ujjfüggetlenítõ),   gyorsító   

gyakorlatok   különbözõ   fajtáinak gyakoroltatása.  

 Tanítsuk meg a háromoktávos E–dúr skálát. 

 Fejlesszük tovább a díszítési technikát. 

 Mutassuk meg az üveghangképzés további lehetõségeit. 

 

Ajánlott tananyag 

Nagy E.–Mosóczi M.: Gitáriskola IV.– V. 

Szendrey–Karper L.: Gitárgyakorlatok V.–VIII. 

Repertoire gitárra (EMB Z.14445) 

F. Sor Op. 31.–35. 

Puskás: Klasszikus etûdök gitárra 

Aguado: Etûdök I. 

Marschner, Mertz, Paganini és Tarrega könnyebb darabjai. 
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Kováts: Könnyû darabok gitártanulóknak 

Brouwer: Etûdök VI.–X. 

Bartók–Szendrey: Gyermekeknek–bõl könnyebb tételek. 

 

Követelmények 

Különbözõ fekvések használata etûdökben.  

Klasszikus tánctétel, romantikus vagy impresszionista darabot, illetve rövid XX. századi mûveket 

stílushû elõadása. 

Nehézségi szint: Aguado: Etûdök, Carcassi: Etûdök op. 60, Ponce: Prelûdök stb. 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

–  Egy technikai gyakorlat vagy skála, 

–  Egy etûd, 

–  Három különbözõ jellegû darab. 

 

5. évfolyam „B” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

 A  hangszeres  és  elméleti  órákon  szerzett  ismeretek  felhasználásával  

önállóan  végezzen  a  tanuló  formai,  és harmóniai elemzést. 

 Tanulja meg a tanuló elméleti szinten a hármas– és négyeshangzatok 

megfordításait. 

 Tanítsuk a zenei formákat (pl. szvit, szonáta) és azok szerkezetét és a 

tempójellegzetességeket. 

A hangszerkezelés fejlesztése 

 Tanítsuk   meg   a   háromoktávos   e–moll   skálát,   továbbá   a   modális   

hangsorokat   egy   húron,   egy   oktáv hangterjedelemben,  valamint  az  

egészhangú  skálára  épített  különféle  hangközmeneteket,  változatos  

pengetési módokkal, kézügyesítõ és gyorsaságfejlesztõ gyakorlatokkal.  
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 A tanulóknak törekedni kell az önálló, tudatos ujjrendezés kialakítására és a 

gyakorlás módszerességére. 

Ajánlott tananyag 

Aguado: Etûdök 

Carcassi: Etûdök op. 60 

Giuliani: Etûdök 

Nagy E. – Mosóczi M.:Gitáriskola V. 

Szendrey–Karper L.: Gitárgyakorlatok VII–VIII. 

Repertoire gitárra (Ed. Mus. Z.14445) 

Régi spanyol muzsika 

Bach – Szendrey: 20 könnyû darab 

Bartók – Szendrey: Gyermekeknek 

Frescobaldi: Táncok és ária variációkkal stb. 

F. Sor: Etûdök op. 35, op. 31 

Fodor – Marnitz – Vass: Klasszicizmus 

Bartók–Szendrey: Gyermekeknek 

Brouwer: Etûdök VI.–X.  

Faragó: Musica Ficta 

Követelmények 

Játsszon a tanuló reneszánsz mûveket.  

Tudja elõadni helyes tempóaránnyal a barokk szvit két különbözõ karakterû (gyors, lassú) tételét. 

Tanuljon meg a tanuló legalább egy terjedelmes etûdöt is. 

Szólaltasson meg legalább egy mérsékelt tempójú romantikus mûvet. 

Nehézségi  szint:  L.  Milan  pavane–jai,  de  Visée  tánctételei,  könnyû  Tarrega–,  Marschner–

darabok,  Carcassi:  Etûdök op. 60. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 
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–  Egy technikai gyakorlat vagy skála, 

–  Egy etûd, 

–  Három különbözõ jellegû darab. 

 

6. évfolyam „B” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

 A hangszeres továbbfejlõdés mellett fontos a zenei tájékozottság elmélyítése és 

a zenélési kedv ébrentartása. 

 Szükséges a darabok szerkezeti, formai elemzése (barokk szvit, fúga, 

klasszikus szonáta stb.). Lényeges a darabok önálló kiválasztása és megtanulása 

a tanár felügyelete mellett. 

A hangszerkezelés fejlesztése 

Fontos  a  technikafejlesztés  kézerõsítõ  és  gyorsaságfejlesztõ  gyakorlatokkal.  

Lényeges  a  hangminõség  állandó javítása. 

Játszassunk kromatikus skálát; dúr, moll és modális skálákat többféle hangnemben. 

Tanítsunk tercskálákat. 

–  Az   egészhangú   skálára   épített   valamennyi   hangköz   gyakorlása   változatos   pengetési   

módokkal.   Cél:   a játékbiztonság és állóképesség növelése. 

A tanuló ismerje meg a gitárjáték különleges effektusait: rasgueado, étouffé, kopogás. 

 

 

 

Ajánlott tananyag 

Carcassi: Etûdök op. 60, Capricciók 

Giuliani: Etûdök 

Legnani: Capricciók 

Repertoire gitárra (Ed. Mus. Z.14445) 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

3341 

Dowland: Táncok és Fantáziák 

Bach: Sonate e Partite könnyebb tételei 

Bach: Lantmûvek (Sárközy) könnyebb tételei 

Giuliani: Szonáta op. 15. 

Napoleon Coste: Etûdök, elõadási darabok 

Tarrega: Mazurkák, Tango 

A Musica per Chitarra Mertz kötetei 

Könnyû koncertdarabok gitárra (Mosóczi–Nagy) 

Bartók–Szendrey: Gyermekeknek 

Villa–Lobos: e–moll Prelûd 

Brouwer: Etûdök XI–XV. 

XX. századi magyar szerzõk darabjai (pld. Farkas Ferenc) 

Kortárs szerzõk (pld. Pavlovits Dávid gitárdarabjai.) 

 

Követelmények 

Különbözõ karakterû, nehezebb barokk tánctételek elõadása. 

Technikafejlesztés gyors elõadási darabokkal, illetve etûdökkel. 

Nehézségi  szint:  Bach–szvitek/partiták  könnyebb  tánctételei,  Legnani,  Sor  darabjai,  Carcassi:  

Etûdök  op.  60, 

Brouwer–etûdök, Villa–Lobos–prelûdök. 

 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

–  Egy technikai gyakorlat vagy skála, 

–  Egy etûd, 

–  Három különbözõ jellegû darab. 
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Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

„A” tagozat  

A tanuló rendelkezzék a gitárjátékhoz szükséges koncentrálóképességgel. 

Alkalmazza  a  tanulmányai  során  elsajátított  zenei  és  technikai  ismereteket.  Különbözõ  stílusú  

darabok  önálló feldolgozásával és memorizálásával artikulált, dinamikailag árnyalt 

hangszerjátékot valósítson meg. 

Ismerje 

 a gitár hangjait, tudja hangszerét behangolni, 

 a  tanult  anyagban  elõforduló  tempó–  és  karakterjelzéseket,  egyéb  elõadási  

jeleket,  zenei  mûszavakat  és  ezek jelentését, 

 a tanult elõadási darabok zeneszerzõinek nevét, a mûvek címét, és tudja 

helyesen kiejteni és leírni azokat. 

Ismerje és készségszinten alkalmazza a gitárjáték alapvetõ technikai elemeit: 

 a fekvésjátékot, fekvésváltást, 

 a kis és nagy barré–t, 

 a kötéseket (ráütés, elpengetés), 

 a dallamjátékot apoyando és tirando pengetéssel, 

 az akkordfelbontás (arpeggio) különbözõ formáit, 

 a törtakkord megszólaltatását, 

 a nem kívánt hangösszecsengések tompítását (jobb és bal kézben egyaránt). 

Legyen képes különbözõ játékmódok megvalósítására: 

 dallam akkordkísérettel (pl. Neusiedler–darabok), 

 harmóniafelbontásos játék (pl. Carcassi, Diabelli, Giuliani), 

 egyszerû többszólamú darabokban szólamvezetés, dallamkiemelés (pl. Losy, 

Campion, Robert de Visée). 

Rendelkezzék az egyszerû kortárs darabok (pl. Borsody, Brouwer) eljátszásához szükséges zenei 

alapismeretekkel és technikai készségekkel. 

Repertoárjának egy részét tudja kotta nélkül játszani. 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak koncertszerû bemutatásával: 
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–  G–dúr,  C–dúr  skála  2  oktávon,  háromoktávos  E–dúr  skála,  transzponálva,  repetíciós  

pengetéssel  is,  kromatikus skálák, arpeggio–gyakorlatok, 

–  2 etûd (pl. Carcassi: Etûdök op. 60), 

–  1 vagy 2 reneszánsz vagy barokk mû, 

–  XX. századi mûvek (pl. Bartók – Szendrey). 

A választott etûdök tartalmazzanak egymástól eltérõ technikai feladatokat. 

A teljes anyagot kotta nélkül kell elõadni. 

 

 

A mûvészeti alapvizsga követelményei 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészbõl áll. 

 

A vizsga tantárgya és idõtartama 

Gitár fõtárgy  

„A” tagozat: minimum 10 perc 

„B” tagozat: minimum 15 perc 

 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

–  3  oktávos  dúr,  vagy  moll  skála  fekvésváltással,  váltott  pengetéssel,  közepes  tempóban,  

vagy  kromatikus  skála 

1 húron fekvésváltással. 

–  Egy klasszikus etûd; Sor: Op. 31., Op. 35., Carcassi: Op. 60./2., 3., 6., 7. etûdök nehézségi 

szintjén. 

–  Három különbözõ stílusú elõadási darab a következõ nehézségi szinteken: 

Reneszánsz zene: pld. Reneszánsz magyar táncok gitárra (Edition Simonffy 151)  
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Barokk  zene:  pld.  Brescianello,  Weiss  tánctételei,  Bach:  Notenbüchlein  für  A.  M.  Bach  

átiratai  (Nagy–Mosóczi: 

Gitáriskola V., Szendrey: Gitárgyakorlatok V. kötet.) 

Klasszikus   zene:   pld.   Carulli:   Larghetto   alla   siciliana   (Nagy–Mosóczi:   Gitáriskola   

V./78.)   Carcassi:   Capriccio 

(Nagy–Mosóczi: Gitáriskola V./50.) Sor: Allegretto (Szendrey: Gitárgyakorlatok VI./1.) 

Romantikus zene: pld. Marschner: Bagatelle (Nagy–Mosóczi: Gitáriskola V./79.) 

XX. századi / Kortárs zene;. Bartók–Szendrey: Gyermekeknek–bõl könnyebb darabok: 1–5., 10. 

(EMB Z.7495) (Szendrey: 

Gitárgyakorlatok  V.  kötet)  Kováts:  Rövid  darabok  gitártanulóknak  I./5.,  8.  (EMB  Z.  8883)  

(Nagy–Mosóczi:  Gitáriskola 

IV./48.) Brouwer: Estudios sencillos I–X. nehézségi szintjén. 

„B” tagozat 

–  3  oktávos  dúr,  vagy  moll  skála  fekvésváltással,  ritmusvariációval,  gyorsabb  tempóban,  

vagy  kromatikus  skála 

1 húron fekvésváltással, gyorsabb tempóban. 

–  Egy klasszikus etûd; Carcassi: Op. 60./8.–17. etûdök nehézségi szintjén. 

–  Három különbözõ stílusú elõadási darab a következõ nehézségi szinteken: 

Reneszánsz zene: pld. Luis Milan: 6 Pavane  

Barokk zene: pld. J. Dowland: Seven Pieces, Robert de Visée: d–moll Szvit tételei, Bach: Sonate 

e Partite, Lantmûvek könnyebb tételei. 

Klasszikus zene: pld. Sor: Menüettek, Keringõk, Giuliani: C–dúr Szonáta op. 15.  

Romantikus zene: pld. Tarrega könnyebb darabjai (Mazurkák) 

XX.   századi   /   Kortárs   zene;.   Bartók–Szendrey:   Gyermekeknek–bõl   6.,   13.,   17.,   21.   

(EMB   Z.7495)   (Szendrey: 

Gitárgyakorlatok  V.  kötet)  Kováts:  Rövid  darabok  gitártanulóknak  I.,  II.  (EMB  Z.  8883,  Z.  

12065)  Brouwer:  Estudios 

sencillos VI–XV. nehézségi szintjén. 
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A vizsga értékelése 

 megfelelés az elõírt követelményeknek, 

 technikai felkészültség, 

 helyes test– és hangszertartás, 

 hangszerkezelés, 

 artikulációk és díszítések alkalmazása, 

 helyes ritmus és tempó, 

 elõadásmód, 

 a zenei stílus és az elõírások megvalósítása, 

 memória, 

 állóképesség. 
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BILLENTYÛS TANSZAK 

 

TANTÁRGYAK 

 

ZONGORA 

A zongoratanítás feladatai 

Ismertesse meg a tanulókkal 

 a zongora alapvetõ sajátosságait, felépítését, mûködésének elvét (kalapács–

mechanika, pedálszerkezet, hangolás), akusztikai sajátosságait, 

 a hangszer gazdag irodalmának legjelentõsebb zeneszerzõit és 

elõadómûvészeit, 

 a hangszer kialakulásának vázlatos történetét. 

Alakítson ki 

 a testarányoknak megfelelõ elhelyezkedéssel természetes hangszerkezelést, 

 megfelelõ kéztartást, 

 független játszóapparátust (ujjak, kar), a kezek önállóságával, 

 rugalmas, laza ízületeket (váll, könyök, csukló, ujjtõ), 

 az adottságok alapján kiegyenlített zongoratechnikát (sima pozícióváltást, a 

kezek ügyes alá– és fölétevését), 

 differenciált billentést, ujjvégérzetet. 

 

Tegye képessé a tanulókat arra, hogy 

 tudjon a billentyûzet teljes terjedelmében tájékozódni és azon játszani, 

 tudja a zongorajáték alapelemeit, játékformáit (skála, hármashangzat, futam, 

kettõsfogás, tremolo, trilla, díszítés), a billentésmódokat (legato, staccato, 

tenuto, leggiero, portato, non legato) a zenei anyaghoz alkalmazni, 

 tudja a zongorapedálokat megfelelõen használni, 

 a mû mondanivalójának megfelelõen tudja kifejezõ hangon, hangszínben, 

hangerõben, gazdagon megszólaltatni a hangszert, a zenei karaktereket 

megvalósítani, 

Fejlessze a tanuló 
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 muzikalitását a hajlékony, dinamikában árnyalt dallamformálással, a dallam és 

kíséret viszonyának igényes kimunkálásával, billentéskultúrával, 

 zenei hallását, a tiszta intonációt, a melodikus, a polifon és funkciós hallást, 

 metrum– és ritmusérzékét, az egyenletes tempótartását, 

 kottaolvasási készségét, lapról játékát, memóriáját, 

 hangszerkezelését, technikáját az ügyesítõk, az ujjgyakorlatok, etûdök, skálák 

alkalmazásával. 

 

Elõképzõ évfolyamok 

 

1. évfolyam 

Az életkori és egyéni sajátosságok miatt a haladás üteme személyre szabott. Az oktatási programot 

és az alkalmazott tanári módszert az éneklésre, az ösztönösségre és a gyermeki alkotófantáziára 

alapozva kell kialakítani. 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek: 

 a hangszer vázlatos megismerése, 

 tájékozódás a billentyûzeten (fehér–fekete billentyûk, regiszterek stb.), 

 gyermekdalok tanulása, 

 elemi ritmusképletek ismerete (belsõ lüktetés érzete), 

 azonosság, különbözõség felismerése a feldolgozott zenei anyagban, 

 az elemi szintû kottaolvasás elõkészítése. 

 

Hangszerkezelés és technika: 

 készségfejlesztõ játékok, 

 a non legato, legato játék alapjai, 

 a kézfüggetlenítés elõkészítése, 

 különbözõ kifejezésmódok, érzelmek, hangszeres megvalósítása játékos 

formában, 

 kortárs zene játékelemeinek elõkészítése, 

 egyszerû gyermekdalok megszólaltatása változatos módon. 
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Ajánlott tananyag 

Aszalós T.: A zongorázó gyermek I., III. kötet 

Kurtág Gy.: Játékok I., VI. 

Papp L.: Zongora ABC 

 

Követelmény: 

Helyes ülésmód. 

Néhány mondóka, gyermekdal, dallam kifejezõ hangszeres megszólaltatása külön, illetve kétkezes 

változatban. 

Elemi hangszerkezelési ügyesség kialakulása. 

 

Számonkérés formája 

A tanulók félévi és évvégi vizsgán adnak számot tudásukról. 

A félévi vizsga anyagát szaktanár állítja össze 

Az évvégi vizsga anyaga az ajánlott tananyagból választott darab előadása. 

 

Az értékelés szempontjai – minimumkövetelmények 

Az adott évfolyam tananyagának ismerete. 

Elemi hanszerkezezési ügyesség kialakulása 

 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Három darab (az egyéni fejlõdéstõl függõen adjon értékelhetõ keresztmetszetet az elsajátított 

hangszerkezelés alapelemeirõl) 

 

Magasabb évfolyamba lépés feltételei 
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Minimum követelmények teljesítése. 

Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 

 

 

 

 

2. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek: 

 tájékozódás a billentyûzeten (fehér–fekete billentyûk, regiszterek stb.), 

 gyermekdalok tanulása, 

 elemi ritmusképletek ismerete (belsõ lüktetés érzete), 

 azonosság, különbözõség felismerése a feldolgozott zenei anyagban, 

 elemi szintû kottaolvasás. 

 

Hangszerkezelés és technika: 

 készségfejlesztõ játékok, 

 a non legato, legato, staccato játék alapjai, 

 a kézfüggetlenítés elõkészítése, 

 különbözõ kifejezésmódok, érzelmek hangszeres megvalósítása játékos 

formában, 

 kortárs zene játékelemeinek elõkészítése, 

 egyszerû gyermekdalok megszólaltatása változatos módon. 

Ajánlott tananyag 

Aszalós T.: A zongorázó gyermek I., III. kötet 

Kurtág Gy.: Játékok I., VI. 

Papp L.: Zongora ABC 

Lakos Á.: Zongoraiskola 

 

Követelmény: 
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Helyes ülésmód. 

Néhány mondóka, gyermekdal, dallam kifejezõ hangszeres megszólaltatása külön, illetve kétkezes 

változatban. 

Elemi hangszerkezelési ügyesség kialakulása. 

Kottaolvasás kezdõ szinten. 

 

 

 

Számonkérés formája 

A tanulók félévi és évvégi vizsgán adnak számot tudásukról. 

A félévi vizsga anyagát szaktanár állítja össze 

Az évvégi vizsga anyaga az ajánlott tananyagból választott darab előadása. 

 

Az értékelés szempontjai – minimumkövetelmények 

Az adott évfolyam tananyagának ismerete. 

Elemi hanszerkezezési ügyesség kialakulása 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Három darab (az egyéni fejlõdéstõl függõen adjon értékelhetõ keresztmetszetet az elsajátított 

hangszerkezelés alapelemeirõl) 

 

Magasabb évfolyamba lépés feltételei 

Minimum követelmények teljesítése. 

Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 

 

 

Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 
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1. évfolyam „A” tagozat 

Az 1. évfolyam tanterve a 8 éves tanulók (általános iskola 3. évfolyam) életkori sajátosságainak 

figyelembevételével készült. 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek: 

 ismerkedés a zongorával (a hangszer felépítése, mûködése stb.), 

 dallamsorok, motívumok azonosságának, hasonló részek különbözõségeinek 

felismerése (kérdés–felelet), 

 kulcsok, elõjegyzések, módosítójelek, 

 ütemmutatók: 2/4, 3/4, 4/4, 

 pentachord, pentaton, 

 dúr és moll hangsor, vezetõhang, 

 hangközök: oktáv, kvint, kvart, szekundok, tercek, 

 hangjegyértékek (egész, fél, negyed, nyolcad), szünetjelek, 

 nyújtópont (fél és negyed érték mellett), nyújtott, élesritmus, triola, 

 kottaolvasás hangnévvel, ritmusban, 

 a kottában elõforduló zenei mûszavak, jelzések értelmezése, 

 tájékozottság a magyar gyermek– és népdalokban (sorszerkezet), 

 a klasszikus zenei stílus alapjai, 

 a kortárs zene néhány alapeleme, notációja, 

 formálás: indítás–lezárás. 

 

Hangszerkezelés, technika: 

 helyes ülésmód, 

 a kar és az ujjak együttmûködése, a kezek függetlenítése ritmikában, 

billentésben, 

 a staccato és a legato játékmód különbözõ formái, 

 a pozícióérzet, a pozíciós ujjrend kialakítása, 

 az ujjalátevés elõkészítése, 

 pentachordok, skálajáték külön kézzel, kettõsfogások, a kisakkord, 

 unisono, tükörjáték, dudabasszus. 
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Ajánlott tananyag 

Aszalós T.: A zongorázó gyermek I–II. (Choral Kft. 1991.) 

Bartók: Mikrokozmosz I. 

Czövek: Zongoraiskola I. (Zenemûkiadó) 

Haydn: Hat kis menüett zongorára (Csurka M., EMB) 

Kabalevszkij: 12 könnyû zongoradarab (Moszkva) 

Könnyû zongoramuzsika a XVIII. századból (Hernádi) 

Kurtág Gy.: Játékok I–II., VI. (EMB) 

Magyar szerzõk könnyû zongoradarabjai (Váczi) 

Papp L.: Zongora ABC 

Papp L.: 27 kis zongoradarab 

Régi táncok gyermekeknek (Hernádi Lajosné, Hajdú Anna, Fantóné Kassai Mária, Komjáthy 

Aladárné) 

Teõke M.: Találkozások a zongoránál 

Teõke M.: Válogatott etûdök I. 

Türk, D. G.: Gyermekévek (Sármai, EMB) 

Zongoraiskola I. (Hernádi Lajosné, Inselt Katalin, Fantóné Kassai Mária, Komjáthy Aladárné, 

Máthé Miklósné, Zenemûkiadó 1964.) 

Aszalós T.: A zongorázó gyermek III. (1995) 

Majkapar: Elsõ lépések 

Teõke M.: Egy–mással (Akkord) 

Türk, D. G.: Négykezes zongoradarabok gyerekeknek (Csurka M.) 

Weiner: 3 kis négykezes darab 

 

Követelmény 

Egyszerû népdalfeldolgozások, négykezesek. 
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A megismert stílusokat képviselõ mûvek kottahû megszólaltatása. 

Kottaolvasás violin– és basszuskulcsban. 

A tudásszintnek megfelelõ zenei anyag egy részének memorizálása, az otthoni gyakorlás 

kialakítása. 

A tanuló legyen képes számot adni az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetben leírtak 

elsajátításáról. 

 

Számonkérés formája 

A tanulók félévi és évvégi vizsgán adnak számot tudásukról. 

A félévi vizsga anyagát szaktanár állítja össze 

Az évvégi vizsga anyaga az ajánlott tananyagból választott darab előadása. 

 

Az értékelés szempontjai – minimumkövetelmények 

Az adott évfolyam tananyagának ismerete. 

Elemi hanszerkezezési ügyesség kialakulása 

 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Három mû kotta nélkül. 

 

Magasabb évfolyamba lépés feltételei 

Minimum követelmények teljesítése. 

Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 

 

 

2. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok 
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Ismeretek: 

 az elõzõekben tanultak ismétlése, 

 a dúr és moll hangsor szerkezete, hangközei, hármashangzat, 

 tonika, domináns, szext, szeptim hangközök 

 nyújtópont nyolcad után, szinkópa, triola, új ütemmutatók, 

 a zenei építkezés alapkövei (periódus, visszatérés, két– és háromtagú forma), 

 barokk és klasszikus táncok, azok fõbb jellemvonásai, 

 lapról játék egy szólamban, 

 jelek, idegen kifejezések ismerete. 

 

Hangszerkezelés, technika: 

 a kezek függetlenítése (dallam és kíséret), 

 dúr és moll skála, külön kézzel, 

 kisakkord és fordításai (kézalkattól függõen a késõbbiekben nagy akkord), 

kettõsfogás, hármashangzat–felbontás, 

 etûdjáték (a zenei anyaghoz kapcsolódóan). 

 

Ajánlott tananyag 

Aszalós T.: A zongorázó gyermek I–II. (Choral Kft. 1991.) 

Bartók: Mikrokozmosz I. 

Czövek: Zongoraiskola I. (Zenemûkiadó) 

Haydn: Hat kis menüett zongorára (Csurka M., EMB) 

Kabalevszkij: 12 könnyû zongoradarab (Moszkva) 

Könnyû zongoramuzsika a XVIII. századból (Hernádi) 

Kurtág Gy.: Játékok I–II., VI. (EMB) 

Magyar szerzõk könnyû zongoradarabjai (Váczi) 

Papp L.: Zongora ABC 

Papp L.: 27 kis zongoradarab 

Régi táncok gyermekeknek (Hernádi Lajosné, Hajdú Anna, Fantóné Kassai Mária, Komjáthy 

Aladárné) 
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Teõke M.: Találkozások a zongoránál 

Teöke M.: Válogatott etûdök I. 

Türk, D. G.: Gyermekévek (Sármai, EMB) 

Zongoraiskola II. (Hernádi Lajosné, Inselt Katalin, Fantóné Kassai Mária, Komjáthy Aladárné, 

Máthé Miklósné, 

Zenemûkiadó 1964.) 

Aszalós T.: A zongorázó gyermek III. (1995) 

Majkapar: Elsõ lépések 

Sári J.: Lépésrõl lépésre 

Sugár R.: Magyar gyermekdalok (EMB) 

Teõke M.: Egy–mással (Akkord) 

Türk, D. G.: Négykezes zongoradarabok gyerekeknek (Csurka M.) 

Weiner: 3 kis négykezes darab 

 

Követelmény: 

Az évfolyam zenei és technikai követelményeit kifejezõ különbözõ karakterû barokk, klasszikus, 

XX. századi mûvek. 

A tananyag körülbelül egyharmada fejbõl játszandó. 

A tanuló legyen képes számot adni az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetben leírtak 

elsajátításáról. 

 

Számonkérés formája 

A tanulók félévi és évvégi vizsgán adnak számot tudásukról. 

A félévi vizsga anyagát szaktanár állítja össze 

 

Az értékelés szempontjai – minimumkövetelmények 

Az adott évfolyam tananyagának ismerete. 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

3356 

 

Elemi hanszerkezezési ügyesség kialakulása 

Néhány mondóka, gyermekdal kifejező hangszeres megszólaltatása külön illetve kétkezes 

változatban. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Három különbözõ stílusú mû kotta nélkül. 

 

Magasabb évfolyamba lépés feltételei 

Minimum követelmények teljesítése. 

Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 

 

 

 

3. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek: 

 az elõzõ évek anyagának ismétlése, továbbfejlesztése, 

 a szubdomináns funkció, kvintkör/kvintoszlop, 

 hangnemi változások megfigyelése, 

 új metrumok (3/8, 6/8), 

 a szonatinaforma vázlatos ismerete, 

 az elõforduló jelek, idegen kifejezések ismerete, 

 a romantika elõkészítése karakterdarabokkal, 

 a zenei memória fejlesztése. 

 

Hangszerkezelés, technika: 

 kézfüggetlenítés, a polifon játék továbbfejlesztése, 

 éneklõ (cantabile) billentés, a pergõ (leggiero) játék megalapozása a repetíció 

elõkészítése 
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 skálajáték: a korábbi elemek bõvítése, 

 az Alberti– és a keringõbasszus elõkészítése, 

 pedálhasználat (utánnyomásos, elõrenyomott), 

 etûdjáték a zenei anyaghoz kapcsolódva, 

 négykezes játék, zongorakíséret, 

 lapról játék, 

 a hangerõ megfelelõ alkalmazása, 

 kortárs zene elõadásának eszköztára (könyökös, tenyeres stb) 

 

Ajánlott tananyag 

A szonatina mesterei I. (Csurka M.) 

J. S. Bach és Händel könnyû zongoradarabjai (Hernádi) 

J. S. Bach: Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach (Urtext) 

J. S. Bach: Az elsõ Bach–tanulmányok (Teõke M., EMB 1980) 

Bartók: Gyermekeknek I., III. 

Bartók: Mikrokozmosz II. 

Czerny: Könnyû technikai gyakorlatok I. 

Grecsanyinov: Gyermekalbum 

Kadosa P.: 55 kis zongoradarab 

Kodály: Gyermektáncok (Zenemûkiadó) 

Könnyû szonatinák zongorára 

Majkapar: Kis zongoradarabok 

W. A. Mozart: Klavierstücke (Nannerls Notenbuch, Londoner Skizzenbuch) (Könemann Music, 

Budapest) 

W. A. Mozart: A gyermek Mozart (Hernádi, Zenemûkiadó) 

Schumann: Jugend Album 

Teõke M.: Válogatott etûdök III. 

Weiner: 20 könnyû zongoradarab 

Haydn: Deutsche Tänze 
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Magyar szerzõk négykezes zongoradarabjai (Váczi) 

Muzsikáljunk együtt I. (Szávai – Veszprémi) 

Thern K.: Magyar induló hat kézre (Aszalós T.) 

Teöke M.: Találkozások a zongoránál 

 

Követelmény 

Pontos kottaolvasás, ritmikusság, tempótartás. 

Felszabadult játszóapparátus. 

Az évfolyam zenei követelményeit kifejezõ különbözõ stílusok ismerete és játéka: barokk, 

klasszikus (triós forma vagy szonatina), karakterdarab, XX. századi mû, 

A tananyag körülbelül egyharmada fejbõl játszandó. 

A tanuló legyen képes számot adni az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetben leírtak 

elsajátításáról. 

 

Számonkérés formája 

A tanulók félévi és évvégi vizsgán adnak számot tudásukról. 

A félévi vizsga anyagát szaktanár állítja össze 

Az évvégi vizsga anyaga az ajánlott tananyagból választott darab előadása. 

 

Az értékelés szempontjai – minimumkövetelmények 

Az adott évfolyam tananyagának ismerete. 

Elemi hanszerkezezési ügyesség kialakulása 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Három különbözõ stílusú és karakterû mû, kotta nélkül. 

 

Magasabb évfolyamba lépés feltételei 
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Minimum követelmények teljesítése. 

Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 

 

 

4. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek: 

 az elõzõek ismétlése, bõvítése, 

 a kottakép tudatos és helyes megvalósítása, tájékozottság a fõ stílusokban, 

 a polifon hallás finomítása, 

 

 új metrumok (5/8, 2/2, változó ütem), parlando játék, 

 vázlatos formai, harmóniai elemzések. 

 

Hangszerkezelés és technika: 

 skálajáték több oktávon keresztül, különbözõ dinamikával, hármashangzat, 

futam, repetíció, 

 a pergõ technika fejlesztése, ékesítések, 

 Alberti– és keringõ–basszus, 

 pedálhasználat (együttnyomott), 

 etûdjáték a zenei anyaghoz is kapcsolódva, 

 négy– és hatkezes játék, zongorakíséret, 

 lapról játék. 

 

Ajánlott tananyag 

A szonatina mesterei I–II. (Csurka M, EMB) 

J. S. Bach: Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach (Urtext) 

Bartók: Gyermekeknek I–III. 

Bartók: Mikrokozmosz II–III. 

Beethoven: Leichte Meisterwerke für Klavier (Csurka M.) 
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Csajkovszkij: Jugend Album 

Czerny: Könnyû technikai gyakorlatok 

Grecsanyinov: Gyermekalbum. 

Haydn – Varró: 4 igen könnyû menüett 

Kabalevszkij: Válogatott zongoradarabok 

Kadosa P.: 55 kis zongoradarab 

Kodály: Gyermektáncok 

Könnyû szonatinák zongorára (Munkaközösség) 

Könnyû zongoramuzsika a XVIII. századból (Hernádi) 

Majkapar: Kis zongoradarabok 

W.A. Mozart: A gyermek Mozart (Hernádi) (Zenemûkiadó) 

Schubert: Táncok 

Schumann: Jugend Album 

Zongoráskönyv (Bognár, Darvas, Hortobágyi) 

Leichte Klaviermusik für vier Hände (Kováts G, EMB) 

Magyar szerzõk négykezes zongoradarabjai I–II. (EMB) 

Muzsikáljunk együtt I–II. (Szávai – Veszprémi) 

Ránki Gy.: Két bors ökröcske – Mese zenével 

Követelmény 

Tudatos memorizálás. 

Az évfolyam zenei és technikai követelményeit kifejezõ különbözõ stílusok ismerete és játéka: 

barokk, klasszikus, romantikus, XX. századi, és kortárs mûvek. 

Önállóan megtanult mûvek. 

A tananyag körülbelül egyharmada fejbõl játszandó. 

A tanuló tudja a mûveket megfelelõ tempóban, stílusosan elõadni. 

Legyen képes számot adni az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetben leírtak elsajátításáról. 
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Számonkérés formája 

A tanulók félévi és évvégi vizsgán adnak számot tudásukról. 

A félévi vizsga anyagát szaktanár állítja össze 

Az évvégi vizsga anyaga az ajánlott tananyagból választott darab előadása. 

 

Az értékelés szempontjai – minimumkövetelmények 

Az adott évfolyam tananyagának ismerete. 

Elemi hanszerkezezési ügyesség kialakulása 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Három különbözõ stílusú és hangulatú mû kotta nélkül, benne egy barokk mû és klasszikus 

szonatina tétel elõadása. 

 

Magasabb évfolyamba lépés feltételei 

Minimum követelmények teljesítése. 

Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 

 

 

5. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek: 

 az elõzõ évek anyagának ismétlése, rendszerezése, bõvítése, 

 a tanult mûvek alapvetõ formai, harmóniai elemzése a tanár irányításával, 

 kromatikus hangsor, dominánsszeptim, szûkített és bõvített akkord, 

 rondóforma. 

 

Hangszerkezelés, és technika: 
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 az elõzõ években tanult billentésmódok, játékformák tudatos alkalmazása, 

 skálajáték 2–4 oktávon keresztül, kromatikus skála, hármashangzat, futam, 

akkord, 

 etûdjáték a zenei anyaghoz is kapcsolódva, 

 négy– és hatkezes játék, zongorakíséret, 

 lapról játék. 

 

Ajánlott irodalom 

A klasszika mesterei (Csurka M., EMB) 

Bach és Händel könnyû zongoradarabjai (Hernádi) 

J. S. Bach: 18 kis prelúdium (Hernádi) 

Bartók: Gyermekeknek III. 

Bartók: Mikrokozmosz III–IV. 

Czerny: 160 rövid gyakorlat op. 821 

Csajkovszkij: Jugend Album 

Kabalevszkij: Válogatott zongoradarabok 

Könnyû szonatina album 

Mozart: 10 könnyû tánc (Hernádi) 

Scarlatti: Klavierbüchlein 

Schubert: Táncok (EMB) 

Repertoire 3. 

Muzsikáljunk együtt II. (Szávai – Veszprémi) 

Bizet: Gyermekjátékok 

Mozart: Részlet a Figaro házasságából (Aszalós T.: A zongorázó gyermek III.) 

Weiner: Lakodalmas 

 

Követelmény: 
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Az évfolyam zenei és technikai követelményeit kifejezõ különbözõ stílusú és karakterû mûvek 

elõadása az évfolyamnak megfelelõ szintû hangszerkezeléssel. 

Önállóan megtanult mûvek, a tananyag körülbelül egyharmada fejbõl játszandó. 

A tanuló legyen képes számot adni az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetben leírtak 

elsajátításáról. 

 

Számonkérés formája 

A tanulók félévi és évvégi vizsgán adnak számot tudásukról. 

A félévi vizsga anyagát szaktanár állítja össze 

Az évvégi vizsga anyaga az ajánlott tananyagból választott darab előadása. 

 

Az értékelés szempontjai – minimumkövetelmények 

Az adott évfolyam tananyagának ismerete. 

Elemi hanszerkezezési ügyesség kialakulása 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy barokk mû, 

– Egy szonatina tétel, 

– Egy elõadási darab. 

Magasabb évfolyamba lépés feltételei 

Minimum követelmények teljesítése. 

Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 

 

6. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek: 

 variáció, invenció, 
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 új stílus elõkészítése: impresszionizmus, 

 a hangszeres és elméleti órákon szerzett ismereteken alapuló önálló formai és 

harmóniai elemzés, 

 kottában elõforduló jelek, zenei mûszavak ismerete. 

 

Hangszerkezelés, és technika: 

 az eddig tanultak tudatos, önálló alkalmazása, 

 skálajáték, hármas– és négyeshangzat–futam, kettõsfogás oktávmenet 

(kézalkattól függõen) 

 különbözõ billentésfajták ismerete, 

 zongorapedálok használata. 

 

Ajánlott tananyag 

J. S. Bach: 18 kis prelúdium (Hernádi) 

J. S. Bach: Kétszólamú Invenciók 

Bartók: Gyermekeknek II–IV. 

Bartók: Mikrokozmosz IV–V. 

Bécsi mesterek könnyû zongoradarabjai (Csurka M.) 

Czerny–Bertini: Etûdök zongorára (Hajdú Anna, Hernádi Zsuzsa, Kassai Mária, Komjáthy 

Aladárné, EMB 1957) 

Grieg: Lyrische Stücke (T. Zászkaliczky) 

Könnyû variációk zongorára (Csurka M.) 

Majkapar: Variációk 

W. A. Mozart: 6 bécsi szonatina 

Mendelssohn: Lieder ohne Worte 

Mendelssohn: Gyermekdarabok 

Scarlatti: Klavierbüchlein 

Scarlatti: Szonáták 

Schumann: Jugend Album 
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Brahms: Magyar táncok zongorára I–II. (EMB) 

Könnyû négykezesek Couperin–tõl Mozart–ig (Peters) 

Meister für die Jugend (Peters) 

Schubert: Originalkompositionen für Klavier 4 Händen I–II. (Peters) 

 

Követelmény: 

Természetes hangszerkezelés. 

Zenei stílusismeret, a játszandó mûvek értelmes elõadása. 

Zenei karakterek megoldása. 

Pedálok helyes használata. 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy barokk mû (J. S. Bach mû ajánlott), 

– Egy klasszikus szonatina tétel, 

– Egy elõadási darab. 

 

Számonkérés formája 

A tanulók félévi és évvégi vizsgán adnak számot tudásukról. 

A félévi vizsga anyagát szaktanár állítja össze 

Az évvégi vizsga anyaga az ajánlott tananyagból választott darab előadása. 

 

Az értékelés szempontjai – minimumkövetelmények 

Az adott évfolyam tananyagának ismerete. 

Elemi hanszerkezezési ügyesség kialakulása 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

3 mű az ajánlott anyagból 

Magasabb évfolyamba lépés feltételei 
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Minimum követelmények teljesítése. 

Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 

 

 

Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 

2. évfolyam „B” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

 

Ismeretek: 

 a dúr és a moll hangsor összefüggései, vezetõhang, hármashangzat, 

 tonika, szubdomináns, domináns, kvintkör/kvintoszlop, 

 új ritmusok (pontozott ritmus, triola, szinkópa), 3/8–os, 6/8–os ütemek, felütés, 

 a kortárs zenei notáció ismereteinek bõvítése, 

 az elõforduló jelek, idegen szavak ismerete, 

 a tanult mûvek formai elemzése (két– és háromtagú forma, periódus, 

visszatérés), 

 a formálási készség fejlesztése, 

 alapfokú polifon játékkészség és hallásfejlesztés, 

 lapról játék egyszerû ellenszólammal, 

 karakterdarabok, a romantika elõkészítése, 

 parlando játékmód, zenei deklamáció. 

 

Hangszerkezelés, technika: 

 a pódiumképesség megalapozása, 

 a kezek függetlenítése magasabb igénnyel ritmikában, artikulációban és 

dinamikában, 

 skálajáték (dúr, moll), kettõsfogás, kis akkord, hangzatfelbontás és –

megfordítás, 

 éneklõ billentés (cantabile), a pergõ játék elõkészítése, 

 pedálozás (a testi felépítéstõl függõen): utánnyomásos, elõre nyomott, tompító 

pedál, 

 etûdök (klasszikus és modern). 
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Ajánlott tananyag 

Aszalós T.: A zongorázó gyermek II. 

Bartók: Mikrokozmosz I–II. 

Bartók: Gyermekeknek I. 

Borsody L.: Címkék 

Bozay A.: Medáliák 

Czerny: Könnyû technikai gyakorlatok I. 

Czövek: Zongoraiskola I. (Zenemûkiadó) 

Haydn: 6 kis menüett zongorára (Csurka M.) 

Könnyû zongoramuzsika a XVIII. századból (Hernádi) 

Kurtág Gy.: Játékok I–II. 

Magyar szerzõk könnyû zongoradarabjai (Váczi) 

Papp L.: Elsõ játékok a zongorán 

Papp L.: Meseképek 

Papp L.: Zongora ABC II. 

Régi táncok gyermekeknek 

Szabó F.: Válogatott zongoradarabok (Inselt K.) 

Tarka–barka gyûjtemény (Teõke M.) 

Teõke M.: Találkozások a zongoránál 

Teõke M: Barátom a zongora 

Teõke M.: Válogatott etûdök II. 

Türk, D. G.: Gyermekévek (Sármai) 

Weiner: Magyar népi muzsika 

Zongoraiskola II. (Hernádi Lajosné, Inselt Katalin, Fantóné Kassai Mária, Komjáthy Aladárné, 

Zenemûkiadó 1965.) 

Sári J.: Lépésrõl lépésre 
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Szõnyi E.: Kis kamarazene 

Türk, D. G.: Négykezes darabok gyerekeknek (Csurka M.) 

Weiner: Három kis négykezes darab 

Ez a kottaanyag felhasználható a kamarazene tantárgy tanításához is. 

 

 

Követelmény: 

Folyamatos kottaolvasás. 

A tanult zenemûvek, karakterdarabok, barokk/J. S. Bach, klasszikus, Bartók és egyéb XX. századi, 

kortárs (köztük virtuóz jellegû) mûvek stílushû megszólaltatása. 

A tananyag körülbelül fele fejbõl játszandó. 

A tanuló nyújtson átfogó képet az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetében leírtak 

elsajátításáról. 

 

Számonkérés formája 

A tanulók félévi és évvégi vizsgán adnak számot tudásukról. 

A félévi vizsga anyagát szaktanár állítja össze 

Az évvégi vizsga anyaga az ajánlott tananyagból választott darab előadása. 

 

Az értékelés szempontjai – minimumkövetelmények 

Az adott évfolyam tananyagának ismerete. 

Elemi hanszerkezezési ügyesség kialakulása 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Egy karakterdarab, 

– Egy könnyû bécsi klasszikus mû, 

– Egy népdal– vagy gyermekdal–feldolgozás. 
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Magasabb évfolyamba lépés feltételei 

Minimum követelmények teljesítése. 

Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 

 

3. évfolyam „B” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek: 

 az elõzõ évek anyagának ismétlése, továbbfejlesztése, bõvítése, 

 a polifon játék és hallás továbbfejlesztése, 

 dúr és moll tonalitás, hangnemek és hangnemváltások, zárlatok felismerése, 

 új ritmusok, metrumok (5/8, 2/2), változó ütem, 

 a szonátaforma vázlatos ismerete, 

 új stílus: romantika, 

 a memória és az állóképesség fejlesztése, 

 parlando játék. 

 

 

 

Hangszerkezelés, technika: 

 a kezek függetlenítése: azonos kézzel dallam és kíséret, 

 éneklõ legato fokozott igénnyel, 

 a pergõ játék fejlesztése, 

 skálajáték (több oktávon): az eddigi formákon kívül futam, 

 a repetíció elõkészítése, ékesítések, 

 Alberti– és keringõ–basszus, 

 pedálhasználat (utánnyomásos, együttnyomásos, elõre nyomott), 

 etûd (klasszikus, modern), 

 négy– és hatkezes játék, zongorakíséret, 

 lapról játék ellenszólammal. 
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Ajánlott tananyag 

A szonatina mesterei I. (Csurka M.) 

Bach és Händel könnyû zongoradarabjai (Hernádi) 

Bach: Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach (Urtext) 

Bach: Az elsõ Bach–tanulmányok (Teõke M., EMB 1980) 

Bartók: Gyermekeknek I–III. 

Bartók: Mikrokozmosz II–III. 

Csajkovszkij: Gyermekalbum 

Grecsanyinov: Gyermekalbum 

Grecsanyinov: Gyöngyszemek 

Kadosa P.: 55 kis zongoradarab 

Kadosa P.: Népdalszvit 

Kodály: Gyermektáncok (Zenemûkiadó) 

Könnyû szonatinák zongorára 

Kis zongoradarabok 

Majkapar: Prelûdök (pedálgyakorlatok) (orosz kiadás) 

Mozart: A gyermek Mozart (Hernádi) 

Preklasszikus zongoramuzsika (Csurka M., EMB) 

Schumann: Jugend Album 

Teõke M.: Válogatott etûdök 

Weiner: 20 könnyû zongoradarab 

Aszalós T.: A zongorázó gyermek III. 

Beethoven: Deutsche Tänze 

Diabelli: 6 szonatina 

Diabelli: Könnyû négykezesek 

Haydn: Deutsche Tänze 
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Magyar szerzõk négykezes zongoradarabjai (Váczi) 

Martin: École de Piano 

Mozart: Kontratáncok 

Mozart: 6 ländlerische Tänze 

Muzsikáljunk együtt I. (Szávai – Veszprémi) 

Thern K.: Magyar induló hat kézre (Aszalós T.) 

Türk, D. G.: Négykezes darabok gyerekeknek 

Türk D. G.: 30 Tonstücke 

 

Követelmény: 

Zongorázás könnyed folyamatossággal. 

A kotta helyes olvasása és megszólaltatása. 

Önállóan megtanult darabok. 

Megfelelõ koncentráció, a tananyag körülbelül fele fejbõl játszandó. 

A tanuló nyújtson átfogó képet az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetében leírtak 

elsajátításáról. 

 

Számonkérés formája 

A tanulók félévi és évvégi vizsgán adnak számot tudásukról. 

A félévi vizsga anyagát szaktanár állítja össze 

Az évvégi vizsga anyaga az ajánlott tananyagból választott darab előadása. 

 

Az értékelés szempontjai – minimumkövetelmények 

Az adott évfolyam tananyagának ismerete. 

Elemi hanszerkezezési ügyesség kialakulása 

 

Év vég vizsga ajánlott anyaga 
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– Egy barokk mû, (ajánlott J. S. Bach mû) 

– Egy bécsi klasszikus mû vagy szonatina–tétel, 

– Egy karakterdarab vagy romantikus mû, 

– Egy XX. századi mû. 

 

Magasabb évfolyamba lépés feltételei 

Minimum követelmények teljesítése. 

Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 

 

4. évfolyam „B” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

 Az elõzõek ismétlése, bõvítése, az ismeretek rendszerezése. 

 A tanult mûvek formai, harmóniai elemzése a tanár irányításával. 

 Dominánsszeptim, szûkített, bõvített akkord, kromatikus hangsor. 

 Rondóforma, polifon mûvek. 

 

Hangszerkezelés, technika: 

 skálajáték 2–4 oktávon, kromatikus skála, hármas– és négyeshangzat–felbontás 

és fordításai, akkord, futam, 

 biztonságos kézzel megcélzott hangok, ugrások, 

 a pedál differenciált alkalmazása. 

 

Ajánlott tananyag 

A szonatina mesterei I–II. (Csurka M. EMB) 

J. S. Bach: 18 kis prelúdium (Hernádi) 

Bartók: Gyermekeknek I–II. 

Bartók: Mikrokozmosz III–IV. 
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Bartók: 10 könnyû zongoradarab 

Beethoven: Leichte Klavierstücke 

Csajkovszkij: Jugend Album 

Czerny: Könnyû technikai gyakorlatok I. 

Czerny: 160 rövid gyakorlat op. 821 

Grecsanyinov: Gyermekalbum 

Hacsaturján: Gyermekalbum I–II. 

Kabalevszkij: Válogatott zongoradarabok 

Kodály: Gyermektáncok (pl. 3, 7) 

Könnyû szonatinák zongorára 

Könnyû variációk zongorára (Csurka M.) 

Majkapar: Kis zongoradarabok 

Mozart: Salzburger Tanzbüchlein 

Prokofjev: Kindermusik 

Schubert: Táncok 

Schumann: Jugend Album 

Soproni J.: Jegyzetlapok I–IV. (EMB) 

Tarka–barka gyûjtemény (Teõke M.) 

Teõke M.: Válogatott etûdök 

Balassa S.: Bagatellek op. 17/a, b, c 

Durkó Zs.: Gyermekzene 

Kocsár–mûvek (15 kis zongoradarab) 

Zongoráskönyv (Bognár, Darvas, Hortobágyi) 

Bizet: Négykezesek (Gyermekjátékok) 

Diabelli: Négykezes szonatinák 

Dvoøák: Második szláv tánc 

Muzsikáljunk együtt II. (Szávai – Veszprémi) 
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Ránki Gy.: Két bors ökröcske – Mese zenével 

Romantikus zongorazene négy kézre. 

 

 

Követelmény 

Értelmes, muzikális formálás, tudatos és önálló munka. 

Az évfolyam zenei és technikai követelményeit kifejezõ mûvek elõadása. 

Bach– vagy más barokk mû, teljes szonatina, romantikus, XX. századi (kortárs és Bartók), virtuóz 

jellegû mûvek. 

A tananyag körülbelül fele kotta nélkül játszandó. 

A tanuló nyújtson átfogó képet az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetében leírtak 

elsajátításáról. 

 

Számonkérés formája 

A tanulók félévi és évvégi vizsgán adnak számot tudásukról. 

A félévi vizsga anyagát szaktanár állítja össze 

Az évvégi vizsga anyaga az ajánlott tananyagból választott darab előadása. 

 

 

Az értékelés szempontjai – minimumkövetelmények 

Az adott évfolyam tananyagának ismerete. 

Elemi hanszerkezezési ügyesség kialakulása 

 

Év vég vizsga ajánlott anyaga: 

– Egy barokk mû (ajánlott J. S. Bach–mû), 

– Egy szonatina–tétel, 

– Egy könnyû romantikus darab, 
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– Egy XX. századi mû. 

 

Magasabb évfolyamba lépés feltételei 

Minimum követelmények teljesítése. 

Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 

 

5. évfolyam „B” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek: 

 az elõzõ évek ismereteit kiegészítve: variáció, invenció, szvit, Scarlatti szonáta, 

 a zenei stílusokhoz megfelelõ billentés és hangszínek alkalmazása, 

 a formai tagolódás és a belsõ tartalom értése és éreztetése, 

 a hangszeres és elméleti órákon szerzett ismereteken alapuló formai és 

harmóniai elemzés, 

 új stílus: az impresszionizmus elõkészítése, 

 a polifon hallás állandó jellegû mûvelése. 

 

Hangszerkezelés, technika: 

 az elõzõ években tanultak önálló és tudatos alkalmazása, 

 skálajáték (két kézzel, ellenmozgásban, négy oktávon keresztül), 

 dominánsszeptim, szûkített szeptimakkord, futam, oktáv, tört oktáv (kézalkattól 

függõen), tremolo, 

 pedál (a darab stílusához, karakteréhez igazodó, mind önállóbb használat), 

 

Ajánlott tananyag 

A szonatina mesterei I. (Csurka M. EMB) 

A klasszika mesterei (Csurka M. EMB) 

Bach és Händel könnyû zongoradarabjai (Hernádi) 

J. S. Bach: Kis fúgák 
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Bartók: Gyermekeknek III–IV. 

Bartók: Mikrokozmosz IV–V 

Chopin Mazurkák 

Couperin: 12 zongoradarab 

Czerny: Etûdök op. 821 

Czerny – Bertini: Etûdök 

Debussy: A kis néger 

Haydn: Szonáta 1/a, 1/b (Urtex) 

Mendelssohn: Lieder ohne Worte 

Mendelssohn: Gyermekdarabok 

Mozart: 6 bécsi szonáta 

Scarlatti: Szonáták 

Schubert: Táncok (EMB) 

Ránki Gy.: Két bors ökröcske (mese zenével) 

Ravel: Lúdanyó meséi 

 

 

Ravel: A Szép és a Szörny 

Schubert: Originalkompositionen für Klavier 4 Händen I–II. (Peters) 

Weiner: Lakodalmas 

 

Követelmény 

Az évfolyam zenei és technikai követelményeit kifejezõ mûvek stílusos elõadása. 

Bach– vagy más barokk mû, Scarlatti szonáta, klasszikus szonatina vagy szonáta, romantikus, XX. 

századi (kortárs és Bartók) mû. 

A metrum, ritmus, valamint a tempótartás pontossága. 
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Az anyag körülbelül fele kotta nélkül játszandó. 

A tanuló nyújtson átfogó képet az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetében leírtak 

elsajátításáról. 

 

Számonkérés formája 

A tanulók félévi és évvégi vizsgán adnak számot tudásukról. 

A félévi vizsga anyagát szaktanár állítja össze 

Az évvégi vizsga anyaga az ajánlott tananyagból választott darab előadása. 

 

Az értékelés szempontjai – minimumkövetelmények 

Az adott évfolyam tananyagának ismerete. 

Elemi hanszerkezezési ügyesség kialakulása 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy barokk mû (J. S. Bach–mû), 

– Egy szonatina vagy könnyû szonáta tétel, 

– Egy romantikus mû, 

– Egy XX. századi mû. 

 

Magasabb évfolyamba lépés feltételei 

Minimum követelmények teljesítése. 

Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 

 

6. évfolyam „B” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

 Az eddigi ismeretek összefoglalása, 
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 Új stílus: az impresszionizmus, 

 A hangszeres és elméleti órákon szerzett ismereteken alapuló önálló formai és 

harmóniai elemzés. 

 

Hangszerkezelés, technika 

 Skála, hármashangzat, futam felgyorsítása 

 Az eddig tanultak továbbfejlesztése fokozott igényességgel, 

 Az agogika önálló alkalmazása, 

 Zenei stílusjegyek alkalmazása. 

 

Legyen képes: 

 Hajlékony dallamformálásra, 

 Technikájának kiegyenlítettségét ellenõrizni, 

 Hangok közötti kapcsolat megteremtésére, összefoglalására, 

 A zongoramû struktúrájának megértésére és kifejezésre juttatására, 

 Önálló tanulására. 

 

Ajánlott tananyag 

J. S. Bach: 18 kis prelúdium (Hernádi) 

J. S. Bach: 15 kétszólamú invenció (Solymos, Urtext EMB) 

Bartók: Gyermekeknek IV. 

Bartók: Mikrokozmosz IV–VI. 

Chopin: Mazurkák 

Chopin: Keringõk 

Czerny – Bertini: Etûdök zongorára 

Czerny: A kézügyesség iskolája I. 

Hacsaturján: Gyermek album 

Haydn: Sämtliche Klaviersonaten (Landon, WUE, EMB) 

Könnyû variációk zongorára (Csurka M.) 
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Mozart: 6 bécsi szonatina 

Majkapar: Variációk 

Scarlatti: Szonáták (Urtext, Editio Musica Budapest ) 

Korai német zongoramuzsika (Könemann Music Budapest) 

Debussy: Children's Corner (6056) 

Introduction to Polyphonic Playing (Á. Lakos) 

First Concert Pieces I. G. Frescobaldi – C. Ph. E. Bach (Á. Lakos) 

Sonatinen I–II. (A. Kemenes) 

Grieg: Lyrische Stücke (T. Zászkaliczky) 

Chr. Bach: Duetti 

Brahms: Magyar táncok zongorára I–II. (EMB) 

Csajkovszkij–, Wagner–átiratok (Aszalós: A zongorázó gyermek III.) 

Frank Martin: Drei leichte Klavierstücke (Universal 1988) 

Mozart: Leichte Sonatinen für Klavier (Peters) 

 

Követelmény 

Kottahû zongorázásra való törekvés, 

Eddig tanult stílusok önálló, igényes megszólaltatása: önállóan megtanult darabok. 

A tananyag körülbelül fele kotta nélkül játszandó. 

A tanuló nyújtson átfogó képet az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetében leírtak 

elsajátításáról. 

 

Számonkérés formája 

A tanulók félévi és évvégi vizsgán adnak számot tudásukról. 

A félévi vizsga anyagát szaktanár állítja össze 

Az évvégi vizsga anyaga az ajánlott tananyagból választott darab előadása. 
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Az értékelés szempontjai – minimumkövetelmények 

Az adott évfolyam tananyagának ismerete. 

Elemi hanszerkezezési ügyesség kialakulása 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy barokk mû, 

– Egy szonatina vagy szonáta tétel, 

– Egy romantikus darab, 

– Egy XX. századi vagy impresszionista mû. 

 

Magasabb évfolyamba lépés feltételei 

Minimum követelmények teljesítése. 

Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló ismerje 

 hangszere alapvetõ sajátosságait, mûködési elvét (kalapács–mechanika, 

pedálszerkezet, húrozat, hangolás, rezonáns szekrény), 

 a zongorairodalom legjelentõsebb alkotóit és alkotásait, 

 a kottában elõforduló jeleket és zenei mûszavakat, a hangszerre vonatkozó 

speciális utasításokra (pl. una corda, prol. ped.), 

 a kortárs zenei notáció alapvetõ jelzéseit, 

 a tanult elõadási darabok zeneszerzõinek nevét, a mûvek címét, és tudja 

helyesen kiejteni és leírni azokat. 

Legyen képes 

 természetes hangszerkezelésre és az ehhez szükséges gyakorlatok elvégzésére, 

 egyenletes és helyes tempóban, pontos ritmusban zongorázni, 

 tudatos, önálló gyakorlásra, 
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 a zongorajáték során elõforduló különbözõ játékmódokat, játékformákat (skála, 

hármashangzat, futam, kettõsfogás, tremolo, trilla, díszítés), billentésfajtákat 

(legato, staccato, tenuto, leggiero, portato, non legato) használni, 

 a játszandó zongoramûvek értelmes tagolására, 

 a zenei karakterek megvalósítására, 

 a zongorapedálok használatára (elõ–, után– és együttnyomás), 

 életkorának és képességeinek megfelelõen a zongorázandó anyag kottahû, 

stílusos, dinamikailag változatos és kifejezõ elõadására, 

 az együttzenélésre (négykezes, hatkezes, kétzongorás darab, zongorakíséret). 

Rendelkezzék 

 biztonságos kotta– és lapról olvasási készséggel, 

 adottságainak megfelelõ zenei memóriával, 

 képességei alapján kimûvelt zenei hallással. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló ismerje 

 a tanulandó zenemû formáját és vázlatos harmóniai szerkezetét, 

Legyen képes 

 a kottában elõforduló jelek, zenei mûszavak és a hangszerre vonatkozó speciális 

utasítások (pl. una corda, prol. ped.), értelmezésére és használatára 

 a kortárs zenei notáció alapvetõ jelzéseinek használatára 

 tudatos, önálló gyakorlásra 

 a zongorajáték során elõforduló különbözõ játékmódokat, játékformákat (skála, 

hármashangzat, futam, kettõsfogás, tremolo, trilla, díszítés), billentésfajtákat 

(legato, staccato, tenuto, leggiero, portato, non legato) a zenei anyaghoz 

alkalmazni, 

Rendelkezzék 

 biztos zenei memóriával és technikai tudással 

 

Mûvészeti alapvizsga követelmények 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati részbõl áll 
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A vizsga tantárgya és idõtartama 

Zongora fõtárgy 

„A” tagozat minimum 10 perc 

„B” tagozat minimum 15 perc 

 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

A 4 stílusból választható 3 különbözõ stílusú darab, amibõl lehet egy kamaramû. 

 Barokk mû, lehet tánc, vagy többszólamú szerkesztést bemutató darab; Bach: 

18 kis prelúdium (EMB 1879) 13, 15, 18, Händel: Válogatott darabok (EMB 

4250, EMB 6990, EMB 6991, EMB 4321, EMB 13165), Telemann: Kezdõk 

zongoramuzsikája (EMB 13452) nehézségi szintjén. 

 Klasszikus szonatina vagy szonáta–tétel, könnyebb variáció; Könnyû 

szonatinák (EMB 2719), 15 könnyû szonáta, Szonatina album (EMB 1280), 

Clementi: C Op. 36 (Ricordi) Nr. 3., Haydn: D Hob. XVI/4, (Universal) 

Beethoven: 6 könnyû variáció egy svájci népdalra, Csurka: Szonatina–

gyûjtemény (EMB 14412) nehézségi szintjén. 

 Romantikus mû; Schumann: Emlékezés (EMB 13543 kötetben), Színházi 

utóhangok, Csajkovszkij: Édes álmodozás (EMB 6715 kötetben), Pacsirtadal 

(EMB 6715 kötetben), Schubert: Táncok (EMB 13212), Keringõk (EMB 7355) 

nehézségi szintjén. 

 XX. századi mû; Bartók Béla: Mikrokozmosz III. 84 Mulatság, 90 Oroszos 91–

92, Kromatikus invenció IV/97 Notturno, Kodály: Gyermektáncok (Boosey & 

Hawkes) 5–10 nehézségi szintjén. 

A három mû közül lehetõség szerint egy éneklõ, egy pedig virtuóz jellegû legyen. 

A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

Négy különbözõ stílusú darab: 
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 Barokk mû, többszólamú szerkesztésben írt darab, vagy szvit–tétel; J. S. Bach: 

18 kis prelúdium (EMB 1879) 9, 16, 17, Kétszólamú invenciók (EMB 6912) C, 

a, F nehézségi szintjén. 

 Klasszikus szonatina vagy szonáta–tétel, variáció; 15 könnyû szonáta, Haydn: 

Szonáták A Hob. XVI/12, (Universal) E Hob. XVI/13, (EMB 3658 kötetben) 

D Hob. XVI/14, (Universal) Mozart: 6 bécsi szonatina (EMB 2395), 

Beethoven: Szonatinák (EMB 8648), Grazioli: G–dúr Szonáta nehézségi 

szintjén. 

 Romantikus mû; Schumann: Fantáziatánc (Peters), Chopin: Keringõk (EMB 

6787) a, h, nehézségi szintjén.  

 XX. századi mû; Bartók: Mikrokozmosz IV. 100 népdalféle, 109 Bali szigetén, 

Mikrokozmosz: V. 128, Dobbantós tánc, Kurtág: Játékok (EMB 8377, EMB 

8378, EMB 8379) nehézségi szintjén.  

A vizsgamûsorban legyen egy éneklõ és egy virtuóz jellegû darab. 

A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

A vizsga értékelése 

 megfelelés az elõírt követelményeknek, 

 technikai felkészültség, 

 helyes test– és kéztartás, 

 hangminõség, billentés, 

 pedálhasználat, 

 hangszerkezelés, 

 artikulációk és díszítések alkalmazása, 

 helyes ritmus és tempó, 

 elõadásmód, 

 a zenei stílus és az elõírások megvalósítása, 

 memória, 

 alkalmazkodóképesség, 

 állóképesség. 
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ELEKTROAKUSZTIKUS ZENE 

 

AZ ALAPFOKÚ ELEKTROAKUSZTIKUS ZENE OKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS 

FUNKCIÓI 

Az alapfokú mûvészetoktatás követelménye és tantervi programja keretében folyó 

elektroakusztikus zenei nevelés alkalmat ad az érdeklõdõ és fogékony tanulók képességeinek 

fejlesztésére, biztosítja a különbözõ szakterületeken való  jártasságok megszerzését és gyakorlását. 

A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklõdésére, tehetségére építve 

alakítja készségeiket és gyarapítja ismereteiket. 

Lehetõséget ad az egyetemes kultúra, az európai mûveltség, a nemzeti, népi hagyományok, értékek 

átadására, az 

értékmegõrzés formáinak kialakítására a digitális technika modern eszközeivel. 

A program lehetõséget nyújt az esztétikai érzékenység – nyitottság, igényesség, fogékonyság – 

alakítása mellett a zene megszólaltatásához  szükséges  készségek  megszerzésére,  a  zenei  

ismeretek  átadására  és  minden  zenei tevékenység tudatosítására. 

A zeneoktatás a különbözõ zenei mûfajok sajátosságait, a mûvészi megjelenítés módjait ismerteti 

meg a tanulókkal, miközben célja az is, hogy az önkifejezés eszköztárának gazdagításával a zene 

alkalmazására, befogadására készítsen fel. 

 

A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA 

Tanszakok és tantárgyak 

Billentyûs tanszak tantárgyai: klasszikus szintetizátor, szintetizátor–keyboard, 

számítógépes zene 

Zeneismeret tanszak tantárgyai:  hangszínszolfézs,  szolfézs  kötelezõ,  szolfézs,  

zeneismeret,  zenetörténet–zeneirodalom, zeneelmélet 

Kamarazene tanszak tantárgya: kamarazene 

 

Hangszeres tantárgyak – egyéni képzés 

„A” tagozat 
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Fõtárgy: klasszikus szintetizátor, szintetizátor–keyboard, számítógépes zene 

Kötelezõ tantárgy: szolfézs kötelezõ * 

Kötelezõen  választható  tantárgy:  szolfézs,  zeneelmélet,  zenetörténet–zeneirodalom,  

zeneismeret,  kamarazene, második hangszer, magánének 

Választható tantárgy: hangszínszolfézs, szolfézs, zeneismeret, zenetörténet–zeneirodalom, 

zeneelmélet, kamarazene, második hangszer, magánének, valamint a klasszikus zene, népzene, 

jazz–zene tantervi programjainak tantárgyai 

*  Ha  a  tanuló  már  teljesítette  a  kötelezõ  tantárgy  követelményeit  (szolfézs  alapfok  4.  

évfolyam),  akkor  helyette  a kötelezõen választható tantárgyak közül körül köteles egyet felvenni. 

 

Óraterv 1. 

Tantárgy Évfolyamok 

Előképző Alapfok 

(1) (2) 1 2 3 4 5 6 

Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 2 

Kötelező 

tantárgy 

(2) (2) 2 2 2 2   

Kötelezően 

választható 

tantárgy 

      2 2 

Választható 

tantárgy 

(0-

2) 

(0-

2) 

0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 

Összes óra (4-

6) 

(4-

6) 

4-6 4-6 4--6 4-6 4-6 4-6 

 

A képzés évfolyamainak számai: 

(2)+6évfolyam: klasszikus szintetizátor, szintetizátor–keyboard,  

Az elsõ (zárójelben levõ) számjegy az elõképzõ, a második számjegy az alapfokú évfolyamok 

számát jelenti. Az elõképzõ évfolyamokat nem kötelezõ elvégezni. 

Óraterv 2. 

Tantárgy Évfolyamok 
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Alapfok 

1 2 3 4 5 6 

Főtárgy 2 2 2 2 2 2 

Kötelező 

tantárgy 

2 2 2 2   

Kötelezően 

választható 

tantárgy 

    2 2 

Választható 

tantárgy 

2 2 2 2 2 2 

Összes óra 4-6 4-6 4--6 4-6 4-6 4-6 

 

A képzés évfolyamainak számai: 

(2+2)+4évfolyam: számítógépes zene 

Az  elsõ  (zárójelben  levõ)  számjegy  az  elõképzettség,  a  második  számjegy  az  alapfok 

évfolyamainak számát jelentik. 

A tanítási órák idõtartama: 

Fõtárgy: „A” tagozaton minimum 2x30 perc (egyéni)  

 

Kötelezõ tantárgy: „A”  tagozaton a 4. évfolyam végéig 2x45 perc 

 

Kötelezõen választható tantárgy: 5 – 10. évfolyamig 

Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc  

Csoportos foglalkozás: minimum. 2x45 perc 

(kamarazene: 2– 8 fõ) 

 

Választható tantárgy: 

Az elõképzõ 1. évfolyamától a képzés teljes idejében 1 vagy 2 tantárgy. 

Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc  
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Csoportos foglalkozás: minimum 1x45 perc 

 (kamarazene: 2– 8 fõ) 

 

 

„B” tagozat 

Fõtárgy: szintetizátor–keyboard, számítógépes zene 

Kötelezõ tantárgy: alapfokú évfolyamokon szolfézs, továbbképzõ évfolyamokon szolfézs, vagy 

zeneelmélet 

 

Kötelezõen választható tantárgy: zongora 

Választható tantárgy: hangszínszolfézs, szolfézs, zeneismeret, zenetörténet–zeneirodalom, 

zeneelmélet, kamarazene, második hangszer, magánének, valamint a klasszikus zene, népzene, 

jazz–zene tantervi programjainak tantárgyai 

 

 

 

Óraterv 1 

Tantárgy Évfolyamok 

Előképző Alapfok 

(1) 2 (1) (2) 3 4 5 6 

Főtárgy (2) (2) (2) (2) 2 2 2 2 

Kötelező 

tantárgy 

(2) (2) (2) (2) 2 2 2 2 

Kötelezően 

választható 

tantárgy 

    1 1 1 1 

Választható 

tantárgy 

(0-

2) 

(0-

2) 

(0-

2) 

(0-

2) 

1 1 1 1 

Összes óra (4-

6) 

(4-

6) 

(4-

6) 

(4-

6) 

5--6 5-6 5-6 5-6 
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A képzés évfolyamainak száma: 

(2+2)+4 évfolyam: szintetizátor–keyboard, 

„B” tagozatra a tanulót a szintetizátor–keyboard fõtárgynál az alapfok harmadik évfolyamától 

javasolt irányítani.  

Az  elsõ  (zárójelben  levõ)  számjegy  az  elõképzettség,  a  második  számjegy  az  alapfok 

évfolyamainak számát jelentik. Az elõképzõ évfolyamokat nem kötelezõ elvégezni. 

 

 

 

 

Óraterv 2. 

Tantárgy Évfolyamok 

Alapfok 

(1) 2 3 4 5 6 

Főtárgy (2) 2 2 2 2 2 

Kötelező 

tantárgy 

(2) 2 2 2 2 2 

Kötelezően 

választható 

tantárgy 

 1 1 1 1 1 

Választható 

tantárgy 

(2) 1 1 1 1 1 

Összes óra (4-

6) 

5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 

 

 

A képzés évfolyamainak száma: 

(2+1)+3évfolyam: számítógépes zene 

„B” tagozatra a tanulót a számítógépes zene esetében második évfolyamtól javasolt irányítani.  
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Az  elsõ  (zárójelben  levõ)  számjegy  az  elõképzettség,  a  második  számjegy  az  alapfok 

évfolyamainak számát jelentik. 

 

A tanítási órák idõtartama: 

Fõtárgy: „B” tagozaton 2x45 perc (egyéni)  

Kötelezõ tantárgy: „B” tagozaton a 12. évfolyam végéig 2x45 perc 

Kötelezõen választható tantárgy:  

Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc  

Választható tantárgy: a képzés teljes idejében 

Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc  

Csoportos foglalkozás: minimum 1x 45 perc 

(kamarazene: 2– 8 fõ) 

 

 

 

A ZENEOKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI 

KÖVETELMÉNYEI 

Kiemelt kompetenciák a zeneoktatás területén 

Bemeneti kompetencia 

 Azok  az  adottságok  és  képességek,  amelyek  alkalmassá  teszi  az  oktatásba  

bekapcsolódó  tanulót  arra,  hogy elsajátítsa a zenetanuláshoz szükséges 

kompetenciákat. 

 

Szakmai kompetencia 

 A zenei képességek és készségek fejlesztése (hallás, ritmusérzék, intonációs 

érzékenység, fogékonyság a dinamika és  a  hangszín  különbségeire,  zenei  

memória  és  fantázia,  elõadói  és  manuális  készség,  a  zenei  karakterek  

iránti érzékenység). 

 A zenei olvasás és írás készségének megalapozása és fejlesztése. 
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 A hangszeres technikai készség, az improvizációs készség fejlesztése.  

 

 

 

 

Személyes kompetencia 

 Érzelmi intelligencia, mûvészi kifejezõ készség, szorgalom, önfegyelem, 

elhivatottság, kreativitás, ötletgazdagság, az alkotói magatartás, 

lelkiismeretesség, önbizalom. 

 

 

Társas kompetencia 

 Együttmûködés képessége (közös munka, alkalmazkodás, irányíthatóság, 

tolerancia, kommunikációs készség) azon viselkedési formák  tanulása,  amely  

alapján  konstruktívan  be  tud  illeszkedni  és  aktívan  részt  tud  venni  a  társas 

zenélésben. 

 Esélyegyenlõség 

 

Módszertani kompetencia 

 Tanulás tanulása, a tanulók rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony 

gyakorlásra nevelése. 

 Rendszerezett zenei ismeretek, általános zenei mûveltség megalapozása. 

 A zene logikájának, a harmóniai szerkezet és a forma összefüggéseinek 

megismertetése. 

 A  fõbb  zenei  mûfajok,  stílusok  sajátosságainak,  a  zeneirodalom  nagy  

korszakainak,  népünk  zenéjének,  a  zene történetének, az elõadómûvészet és 

a zeneirodalom nagy egyéniségeinek megismertetése. 

 A kortárs zene befogadására nevelés. 

 A tanulók zenei ízlésének formálása, a tanuló rendszeres zenehallgatásra 

nevelése. 

 A társmûvészetek iránti nyitottság kialakítása. 
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 Tehetséggondozás. 

 Hátrányos helyzetûekkel való differenciált foglalkozás  

 A zenei pályát választó tanulók felkészítése szakirányú továbbtanulásra.  

 

 

 

 

A MÛVÉSZETI ALAPVIZSGA ÁLTALÁNOS 

KÖVETELMÉNYEI 

A mûvészeti alapvizsgára bocsátás feltételei 

Mûvészeti  alapvizsgára  az  a  tanuló  bocsátható,  aki  az  alapfokú  mûvészetoktatási  intézmény  

utolsó  alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 

 

A mûvészeti alapvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja 

A mûvészeti alapvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi vizsga tantárgy 

tekintetében – az alapfokú mûvészetoktatás követelményei és tantervi programja 

figyelembevételével az iskola helyi tantervében kell meghatározni. 

A  mûvészeti  alapvizsga  feladatait  a  követelmények  alapján  a  vizsgát  szervezõ  intézmény  

állítja  össze  oly módon,  hogy  azokból  mérhetõ  és  elbírálható  legyen  a  tanuló  felkészültsége  

és  tudása.  A  mûvészeti  alapvizsgát háromtagú vizsgabizottság elõtt kell letenni. A 

vizsgabizottság elnökét és tagjait a vizsga szervezõje bízza meg. 

A mûvészeti alapvizsga és záróvizsga lebonyolítása a vizsgáztató intézmény feladata. 

Vizsga  tantárgynak  csak  az  a  tantárgy  választható,  amelyet  az  intézmény  pedagógiai  

programja  szerint  biztosít, valamint a tanuló a tantárgy tanításának utolsó évfolyamán az elõírt 

tantárgyi követelményeknek eleget tett. 

 

 

 

A mûvészeti alapvizsga vizsga tantárgyak 

Alapvizsga tantárgyai  
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Az alapvizsga írásbeli szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészbõl áll. Az alapvizsgán az „A” 

tagozatos tanuló választhat írásbeli, illetve szóbeli vizsga között. A „B” tagozatos tanulók 

számára mindkét vizsgarész kötelezõ. Gyakorlati vizsgát valamennyi tanulónak kell tennie.  

1. Írásbeli vizsga tantárgya: 

Hangszeres    tanszakok    fõtárgy    („A”    tagozat):    szolfézs    kötelezõ,    vagy    

szolfézs,    vagy    zeneismeret,    vagy zenetörténet–zeneirodalom, vagy zeneelmélet 

Hangszeres tanszakok fõtárgy („B” tagozat): szolfézs  

2. Szóbeli vizsga tantárgya  

Hangszeres    tanszakok    fõtárgy    („A”    tagozat):    szolfézs    kötelezõ,    vagy    

szolfézs,    vagy    zeneismeret,    vagy zenetörténet–zeneirodalom, vagy zeneelmélet 

Hangszeres tanszakok és magánének fõtárgy („B” tagozat): szolfézs  

 

3. Gyakorlati vizsga tantárgya  

Hangszeres tanszakok fõtárgy „A” és „B” tagozat: fõtárgy 

 

Elõrehozott vizsga 

Az alapfokú mûvészetoktatási intézmény tanulói számára elõrehozott vizsga is szervezhetõ. 

Elõrehozott  mûvészeti  alapvizsga az  egyes  tantárgyra  elõírt  iskolai  tanulmányi  

követelmények teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt, az iskolai tanulmányok 

teljes befejezése elõtt szervezhetõ. 

 

A mûvészeti alapvizsga egyes részei alóli felmentés 

Mentesülhet az adott tantárgyból a mûvészeti alapvizsga letétele alól az a tanuló, aki az 

országos mûvészeti tanulmányi versenyen – egyéni versenyzõként – az adott tanévben döntõbe 

került.  

Ha  a  tanuló  már  rendelkezik  a  zenemûvészeti  ág  valamelyik  tanszakán  megszerzett  

mûvészeti  alapvizsgával, akkor az adott tantárgyakból a vizsga alól felmentés adható. 
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A mûvészeti alapvizsga minõsítése 

A tanuló teljesítményét a mûvészeti alapvizsgán vizsga tantárgyanként külön–külön 

osztályzattal kell minõsíteni. 

Amennyiben  az  intézmény  elõrehozott  mûvészeti  alapvizsgát  szervez,  úgy  annak  

eredményét  a mûvészeti alapvizsgán és záróvizsgán figyelembe kell venni. 

A mûvészeti alapvizsga eredményét a vizsga tantárgyakból kapott osztályzatok számtani 

közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végzõdik, a végsõ eredmény 

meghatározásában a fõtárgyból kapott osztályzat a döntõ. 

Eredményes  mûvészeti  alapvizsgát tett  az  a  tanuló,  aki  valamennyi  elõírt  vizsga  tantárgy 

vizsgakövetelményeit teljesítette. 

Sikertelen a vizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészbõl, illetve vizsga tantárgyból elégtelen 

érdemjegyet kapott. 

Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészbõl, illetve vizsga tantárgyból kell 

javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette. 
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BILLENTYÛS TANSZAK 

KLASSZIKUS SZINTETIZÁTOR 

A program célja: 

–  alakítsa   ki   a   különbözõ   billentéstechnikájú   billentyûs   hangszerek   –   akusztikus   

zongora,   digitális   zongora, szintetizátor – játéktechnikai és zenei alapjait, 

–  fejlessze a tanuló zenei képességeit a szintetizátor és a hozzá tartozó digitális eszközök 

segítségével, 

–  alapozza meg a klasszikus és kortárs zenei mûveltséget a digitális és számítástechnikai 

eszközök segítségével, 

–  fejlessze a hangszínek iránti fogékonyságot és a hallást a különbözõ elõadásmódok finomabb 

megkülönböztetéséhez. 

 

A program feladata: 

–  adjon  áttekintést  a  zenetörténet  billentyûs  irodalmáról,  és  ne  zárkózzon  el  a  jazz–  és  

tánczene  kiemelkedõ alkotásaitól sem, 

–  foglalkozzon a szintetizátorra írott eredeti mûvekkel és átiratokkal, alakítsa ki az ezek 

interpretálásához szükséges játéktechnikai és stílusbeli jártasságot, 

–  ismertesse meg a hangszer technikai sajátosságait, hangtechnikai alapelveit, 

–  teremtse meg már az alsóbb évfolyamokon is az aktív kamarazenélés, zenekari játék 

lehetõségét, 

–  alakítson ki jó improvizációs készséget, ösztönözze a tanulót zenei fantáziájának kiélésére, 

–  készítsen fel a számítógépes zenei alkalmazások kreatív használatára, 

–  adjon lehetõséget a késõbbi szintetizátor elõadómûvészi, illetve zeneszerzõi pályára való 

felkészülésre. 

 

Elõképzõ évfolyamok 

1. évfolyam  
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A  hangszeres  elõkészítõ  évfolyam  az  elõképzõs  tanulók  számára  nyújthat  lehetõséget  

arra,  hogy  elkezdhessék hangszeres  tanulmányaikat,  és  életkori  sajátosságaiknak  megfelelõ 

elõkészítést  biztosítson  a  további  hangszeres évfolyamok elvégzéséhez 

 

 

 

 

Fejlesztési feladatok 

 Karos ejtegetés 

 Karos staccato 

 Legato játék 

 Az ujjak kéztõbõl való, önálló mozgása 

 A hüvelyk– és a kisujj megfelelõ tartása 

 Ismerkedés a hangszerrel 

 A klaviatúra, a hangok elhelyezkedése 

 A szintetizátor és a zongora összehasonlítása 

 A hangszer ki– és bekapcsolása, a hangszínváltó gombok használata 

 A játszott dallamok, dalocskák megszólaltatása különbözõ hangszíneken 

 Az elsõ félévben hallás utáni játék, a második félévben a legegyszerûbb 

kottaképek játéka 

 Az alapvetõ metrumérzék kialakítása 

 Játék a hagyományos zongoratechnikáktól eltérõ gesztusokkal (tenyeres, 

alkaros stb.) 

 Környezetünk hangszíneinek megismertetése 

 

Ajánlott tananyag 

Aszalós Tünde: A zongorázó gyermek I.  

Józsefné – Szmrecsányi: Zenei elõképzõ  

Füzesi Zsuzsa: Daloskönyv 

 

Követelmény 
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Játsszon a tanuló megfelelõ kéztartással. 

Tudjon  játszani  hallás  után,  illetve  kottakép  alapján  egyszerû  bi–,  tri–,  tetra–és  pentachord 

(–ton)  hangkészletû dallamokat, egy kézzel.  

Legyen képes egyszerû hangszínváltásokra. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

–  Két egyszerû gyermekdal, népdal, vagy más dallam lejátszása lehetõleg kotta nélkül 

 

 

 

2. évfolyam  

Fejlesztési feladatok 

 Karos staccato 

 Legato játék 

 Az ujjak kéztõbõl való, önálló mozgása 

 A hüvelyk– és a kisujj megfelelõ tartása 

 A szintetizátor és a zongora összehasonlítása 

 A hangszínváltó gombok használata 

 A játszott dallamok, dalocskák megszólaltatása különbözõ hangszíneken 

 Az alapvetõ metrumérzék kialakítása, fejlesztése 

 Játék a hagyományos zongoratechnikáktól eltérõ gesztusokkal (tenyeres, 

alkaros stb.) 

 Környezetünk hangszíneinek megismertetése 

 

Ajánlott tananyag 

Aszalós Tünde: A zongorázó gyermek I.  

Józsefné – Szmrecsányi: Zenei elõképzõ  

Füzesi Zsuzsa: Daloskönyv 

Követelmény 
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Játsszon a tanuló megfelelõ kéztartással. 

Tudjon  játszani  hallás  után,  illetve  kottakép  alapján  egyszerû  bi–,  tri–,  tetra–és  pentachord 

(–ton)  hangkészletû 

dallamokat egy kézzel, két kézzel.  

Legyen képes egyszerû hangszínváltásokra. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

–  Két egyszerû gyermekdal, népdal, vagy más dallam lejátszása lehetõleg kotta nélkül 

 

 

 

 

 

 

 

Alapfokú évfolyamok 

1. évfolyam  

A klasszikus szintetizátor tanítási anyaga általában a zongora szak anyagához igazodik, hiszen 

a hangszer annak édes gyermeke. A játéktechnikai követelmények valamelyest enyhébbek, 

tekintettel arra, hogy a speciális hangszerismeret anyagát is el kell sajátítania a tanulónak.  

Fejlesztési feladatok 

 Érintésvédelmi ismeretek 

 Ismerkedés a hangszerrel 

 A klaviatúra, a hangok elhelyezkedése 

 A szintetizátor és a zongora összehasonlítása 

 A hangszer ki– és bekapcsolása, a hangszínváltó gombok használata 

 A glissando–kerék, a modulációs–kerék és a billentyû–utánnyomás 

megismertetése 

 Játék a hagyományos zongoratechnikáktól eltérõ gesztusokkal  
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 Környezetünk hangszíneinek megismertetése 

 Kétkezes játék ellenmozgással és párhuzamos mozgással 

 Fekete billentyûs skálajáték külön kézzel, egy–két oktáv terjedelemben 

 Az elsõ félévben javarészt hallás utáni játék, a második félévben egyszerûbb 

kottaképek játéka 

 A játszott dallamok, dalocskák megszólaltatása különbözõ hangszíneken 

 Egyszerû ritmikai improvizációk 

 A kérdés–felelet formai technika 

 Kérdés–felelet improvizációk 

 Kottaolvasás rögzített ritmus–patternek (osztinátók) segítségével 

Ajánlott tananyag 

Aszalós Tünde: A zongorázó gyermek I–II.  

Józsefné – Szmrecsányi: Zenei elõképzõ 

Hernádiné – Inselt – Fantóné – Komjáthyné – Máthéné: Zongoraiskola I. 

Bartók: Mikrokozmosz I. 

Füzesi Zsuzsa: Daloskönyv; Eszterlánc 

A „Kezdõk muzsikája” sorozat különbözõ kötetei 

ROLAND PIANO ISM– Skills Book I. 

Követelmény 

Játsszon a tanuló megfelelõ kéztartással. 

Tudjon játszani hallás után, illetve kottakép alapján egyszerû bi–, tri–, tetra–és pentachord 

(illetve –ton) hangkészletû 

dallamokat egy, illetve két kézzel.  

Legyen képes önálló hangszínváltásokra, egyszerû ritmikai és kérdés–felelet improvizációkra. 

Tudjon rögzített kísérettel együtt játszani. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

–  Két egyszerû gyermekdal, népdal, vagy más dallam lejátszása  
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2. évfolyam  

Fejlesztési feladatok 

 A különbözõ akusztikus hangszerek hangzásának, játékmódjának 

megismerése  

 Hangszintézis– kezdeti elemeinek elsajátítása 

 A két kéz függetlenítésének folytatása ritmikai és dinamikai síkon 

 A karos ejtegetés, karos staccato és legato játék biztonságossá tétele 

 Kétkezes játék bonyolultabb kísérõszólamokkal 

 Elõre rögzített (programozott) ostinatókra ritmus–, illetve 

dallamrögtönzések 

 A II–V–I–es skálajáték elõkészítése (harmóniakíséretes skálajáték) 

 A tizenhatod értékû hangok és a velük alkotott ritmuscsoportok 

 A ritmusképletek – szinkópa, éles és nyújtott ritmus – transzpozíciói 

(augmentálása, diminuálása) 

 Kottaolvasás negyed és fél mérõkkel – a mérõket a szintetizátoron beállított 

ütõhangszerekkel szólaltatjuk meg 

 Játék lapról olvasó oktató szoftverrel 

 Elõre rögzített kíséretekkel kamarazenélés 

 Nehezebb ritmikus improvizációk és egyszerûbb dallami figurációk 

gyakorlása 

 Hosszabb kérdés–felelet improvizációk (esetleg 2 tanulóval, egymásnak 

adva a dallamokat) 

 Egyszerû hangszerelési gyakorlatok 

 

 

Hangszerismeret 

 A Display kezelése 

 A kurzormozgató billentyûk használata 

 A numerikus gombok használata 

 Az Up–Down, a Page (lapozó) és egyéb speciális gombok használata 

 Hangbankok kezelése – GM – hangkészlet 

 MIDI összeköttetés, a MIDI és a DIN csatlakozó összevetése 

 Érintésvédelmi kérdések, elektromos veszélyek 
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Ajánlott tananyag 

Aszalós Tünde: Zongorázó gyermek I–III. 

Hernádiné – Inselt – Fantóné – Komjáthyné – Máthéné: Zongoraiskola I–II.  

Bartók: Mikrokozmosz I. 

Teõke: Válogatott etûdök I. 

A „Kezdõk muzsikája” sorozat különbözõ kötetei:  

Gonda János: A rögtönzés világa I.  

ROLAND PIANO ISM – Skills Book I. 

 

Követelmény 

Tudjon a tanuló biztonságosan játszani egyszerû kétkezes darabokat. Legyen képes elõre 

rögzített szólamokkal – pl. 

ROLAND ISM – együtt játszani, illetve egyszerû két–három hangszeres kamarazenélésben 

részt venni. Tudjon negyed és  fél  mérõvel  jó  tempóban  kottát  olvasni.  Tudjon  adott  

dallamra  ritmikus  és  egyszerûbb  dallam  improvizációkat készíteni. 

Ismerje hangszere alapvetõ technikai sajátságait, tudja kezelni a technikai képzésrõl szóló 

részben megadott funkciókat. 

Tudjon javaslatot tenni egyszerû darabok hangszerelésére. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

–  két szóló– és egy kamaradarab eljátszása az ajánlott tananyag nehézségi szintjén  

 

 

 

 

3. évfolyam  
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Fejlesztési feladatok 

 A hangszintézis–elemek használatának bõvítése 

 Hangszercsoportok hangbeállításainak, és azok játékmodorának, 

játékstílusának megismerése 

 A II–V–I–es skálajáték rendszeres gyakorlása  

 Az éneklõ legato játék és a staccato technika tökéletesítése alkalmas 

hangszínek, hangzások segítségével 

 Kettõsfogasok, hangzatbontás 

 Gyakorlás digitális és akusztikus zongorán 

 Ismerkedés a klasszikus táncok világával 

 A háromtagú forma 

 Elõre rögzített kísérettel kamara 

 A tanult darabok rögzítése és elemzése szekvenszer segítségével 

 Könnyû kamaraátiratok készítése  

 Improvizációs játékok a háromtagú formával 

 Szintetizátorzene–szerzõktõl egy–egy mû elemzése 

 Játék lapról olvasó oktató szoftverrel 

Hangszerismeret 

 A  Mód–választó  gombok,  a  single–dual,  a  mono–poli  funkciók  és  azok  

használata  (a  használt  szintetizátor adottságaihoz alkalmazkodva) 

 A Program, Edit Program, Combi, Edit Combi funkciók (hang, 

hangszerkesztés, kombináció, kombináció szerkesztés) 

 A hangkeltés, az oszcillátor 

 Az EG–burkológörbe fogalma 

 A transzponálás, a billentyûzet transzponálhatósága 

 MIDI kapcsolatok (IN, OUT, THROUGH), OMNI ON mód 

 A billentyûs hangszercsoport hangszereinek áttekintése 

 A szintetizátor története: a korai szintetizátorok (lehetõleg zenehallgatással 

egybekötve) 

 

 

 

Ajánlott tananyag 
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Aszalós Tünde: A zongorázó gyermek II–III. 

Hernádiné – Inselt – Fantóné – Komjáthyné – Máthéné: Zongoraiskola II. 

Bartók: Mikrokozmosz II. 

Bartók: Gyermekeknek I. 

Teõke: Válogatott etûdök II. 

Régi táncok gyermekeknek (Hernádi – Komjáthy) 

A „Kezdõk muzsikája” sorozat különbözõ kötetei:  

ROLAND ISM – Skills Book II.  

Burgmüller: Easy and progressive studies for the Piano  

Gonda János: A rögtönzés világa I. 

 

Követelmény 

A tanuló legyen képes az ajánlott anyag szintjének megfelelõ darabok technikailag és zeneileg 

helyes elõadására, az egyéni adottságok figyelembe vételével. 

Billentéstechnikája,  érzékenysége  fejlõdjék  tovább.  Tudja  elõadni  darabját  más  billentyûs  

hangszeren  is.  Tudjon 

MIDI–s hangszereket összekötni. 

Kamarazenélésére legyen jellemzõ a társakra való megfelelõ odafigyelés. A hangszintézis 

alapjainak megismerésével tudjon a preset hangszínekbõl kiindulva egyszerû editálásokat 

elvégezni. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

–  Két szóló– és egy kamaradarab eljátszása az ajánlott tananyag nehézségi szintjén 

 

 

 

4. évfolyam  
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Fejlesztési feladatok 

 „Klasszikus” szintetizátorzene–szerzõk mûveinek interpretálása 

 A hangszintézis használt elemeinek bõvítése  

 A gyors (kiszórt) staccato gyakorlása pengetõs hangzások utánzásának 

segítségével 

 Hangzatbontások, hangzatfogások 

 Polifon szerkesztésû zenék megfelelõ frazeálása 

 A pedálok használata 

 A billentyű–utánnyomás (aftertouch) használata 

 Barokk és klasszikus táncok elõadása 

 A jellegzetes barokk hangzások – csembaló, orgona, klavikord – 

tanulmányozása 

 Bonyolult ritmusanyagok tanulmányozása komputergrafikus 

megjelenítéssel 

 A II–V–I–es skála folytatása C–, B–, Asz–, Fisz– és E–dúrig 

 A II–V–I–es skála fordított kezes gyakorlása (jobb kézzel harmóniák, bal 

kézzel skála) 

 A kamaraórák keretén belül az ajánlott anyag nehézségi fokához igazodó 

kamaradarabok elõadása 

 Az elõadott mûvek rendszeres átvitele akusztikus, illetve digitális zongorára 

 Improvizációs gyakorlatok patternek segítségével 

 A kottaolvasó készség fejlesztése oktató szoftver segítségével 

Hangszerismeret 

 Az ADSR görbék tanulmányozása és szerkesztése a burkológörbékrõl 

szerzett ismeretek felhasználásával 

 A hangkeltõ rendszer hangerõ burkológörbe (ADSR) szerkesztése 

 A GLOBAL (az egész hangszerre vonatkozó) beállítások áttekintése, 

klaviatúra–megosztás 

 A vonós hangszercsoport hangszereinek áttekintése, azok megfelelõ 

használata 

 MIDI–vezérlés, MIDI–csatornák, OMNI Off mód 

 A szintetizátor története: a 60–as, 70–es évek hangszerei 

 A szintetizátorok megszólaltatására hivatott hangtechnikai rendszerek 

általános áttekintése 
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Ajánlott tananyag 

Czerny: Könnyû technikai gyakorlatok  

Bartók: Gyermekeknek I–II.  

Bartók: Mikrokozmosz III.  

Bach: 18 kis zongoradarab  

Régi táncok zongorára 

Aszalós Tünde: A zongorázó gyermek III. (kamaraanyagként is) 

A „Kezdõk muzsikája” sorozat különbözõ kötetei:  

ROLAND ISM – Skills Book II. 

ROLAND ISM – Mozart 

P. Wedgwood: It's never too late to play Piano I. 

Burgmüller: Easy and progressive studies for the Piano 

Gonda János: A rögtönzés világa I. 

MIDI szakirodalom: 

Pl. Sík – Gerényi: MIDI alapozás – MIDI protokoll  

Bajusz – Bors: A PC–k hangja 

Simon Collin: így mûködik a számítógépes multimédia 

Kortárs zeneszerzõk (Vangelis, Jan Michael Jarre, Isao Tomita, Rick Wakeman, Andreas 

Vollenweider, Presser Gábor, 

Benkõ László, ifj. Kurtág György, Stockhausen, Ligeti György stb.) szintetizátorra írt 

mûveinek elemzése, hallás utáni feldolgozása, és könnyebb mûveik kamaracsoportos elõadása 

 

Követelmény 

A tanuló tudja az ajánlott anyag szintjének megfelelõ barokk és bécsi klasszikus mûveket 

technikailag és zeneileg helyesen interpretálni, egyéni adottságait is figyelembe véve. 
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Billentéstechnikája  és  billentésérzékenysége  érje  el  azt  a  szintet,  hogy  az  év  során  egy–

egy  mûvet  helyesen  meg tudjon szólaltatni akusztikus és digitális zongorán is. 

A hangszintézisben legyen képes a hangerõ – ADSR különbözõ beállításaival új hangok 

létrehozására. 

Kamarazenélésben tudja az alá– és fölérendelt viszonyokat pontosan követni, elõadásában 

adjon helyes polifonikus dallamvezetést. Tudjon dallamokat utánnyomásos billentéssel is 

megformálni. Legyen képes szintetizátorok között OMNI Off módban MIDI kapcsolatokat 

teremteni. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

–  Két szóló– és egy kamaradarab eljátszása az ajánlott tananyag nehézségi szintjén 

 

5. évfolyam  

Fejlesztési feladatok 

 Ismerkedés a komputer és keyboard lehetõségeivel, használatával 

 Hangzatbontás futamszerûen 

 Négyeshangzat–fogások 

 Több szólam tiszta, értelmes vezetése 

 Újabb pedálfunkciók elsajátítása 

 Ritmus– és dallamszerkesztés komputergrafikus úton 

 Skálák más harmónia–patternekre 

 Szintetizátorzene–szerzõk eredeti mûveinek és átiratainak elemzése, 

megszólaltatása, szükség esetén áthangszerelése 

 A kamarazenei munka kibõvül tánc– és jazz–zenei produkciókkal 

 Összetettebb mûvek önálló hangszerelése 

 A játszott és készített mûvek elemzése számítógépes megjelenítés 

segítségével 

 Improvizációs gyakorlatok patternek segítségével 

 Rendszeres gyakorlás és elõadás digitális és akusztikus zongorán 

Hangszerismeret 

 A szûrõk 

 A hangkeltõ rendszer szûrõjének szerkesztése 
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 A hangmagasság–burkológörbe (Pitch EG) 

 Új COMBI hangzások szerkesztése, létrehozása 

 A fúvós hangszercsoport áttekintése, azok megfelelõ, stílusos használata 

 A MIDI interface 

 A szintetizátor története: a digitális szintetizátorok 

 A hangtechnikai rendszer elemei: az erõsítõ és a hangfal 

 

 

Ajánlott tananyag 

Czerny: Könnyû technikai gyakorlatok  

Bach: 18 kis prelúdium  

Könnyû szonatinák (Hernádi)  

Schumann: Jugend Album  

Csajkovszkij: Jugend Album  

Schubert: Keringõk  

Bartók: Gyermekeknek II–III.  

Bartók: Mikrokozmosz III–IV. 

A „Kezdõk muzsikája” sorozat különbözõ kötetei:  

A „Régi kamarazene” sorozat kötetei 

Nagy Olivér: Partitúraolvasás – partitúrajáték (Kétszólamú vokális és transzponáló hangszeres 

példák) 

ROLAND ISM sorozat: Mozart, Beethoven  

Matt Denis: Blues for beginners  

Gonda János: A rögtönzés világa I. 

Kovács Gábor: Keyboard iskola I–II.  

Planki – Endl: Keyboard iskola I–IV.  

Hegedûs Sándor: Gyermekvarázs  

Kulcsár Zoltán: Harmónia– és ritmusiskola 
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Kulcsár Zoltán: Dallamszerkesztés, szekvenciaszövés, rögtönzés keyboardon  

 

Követelmény 

A  tanuló  tudja  az  ajánlott  anyag  szintjének  megfelelõ  barokk  és  bécsi  klasszikus  mûveket,  

a  könnyebb  bécsi szonatinákat, szonátákat valamint romantikus mûveket stílushûen elõadni. 

Ezek digitális és akusztikus zongorán való megszólaltatása se okozzon gondot. 

A  kamarazenélés  területén  mozogjon  otthonosan  a  bonyolultabb  barokk  polifónia  

világában,  játsszon  klasszikus 

táncokat,  könnyebb  romantikus  mûveket,  és  igény  esetén  ismerkedjen  meg  a  tánc–  és  

jazz–zenei  elemekkel  a kamarazenélés során. 

Legyen képes a komputeres megjelenítés segítségével mûveket elemezni, editálni, s ezeket az 

ismereteket a saját darabok   írásánál   felhasználni.   Legyen   képes   a   MIDI   technikát   a   

kamarazenében   alkalmazni,   szekvenszerrel 

MIDI–kapcsolatot teremteni. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

–  Két szóló– és egy kamaradarab eljátszása az ajánlott tananyag nehézségi szintjén. Az egyik 

szólódarab akusztikus 

hangszeren kerüljön elõadásra. 

 

6. évfolyam  

Fejlesztési feladatok 

 Az összes játék– és billentésforma tudatos alkalmazása 

 A futam és a repetíció tempójának gyorsítása 

 A barokk, klasszikus, romantikus és XX. századi zene stílusos elõadása 

 A rondó– és a variációs forma tanulmányozása 

 Skálajáték más harmónia patternekre 

 A komputeres alkalmazások köre kibõvül a ritmus– és dallamszerkesztésen 

túl a kottagrafikai szerkesztésekkel 

 A MIDI–alkalmazások áttekintése, MIDI–protokoll 
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 A tanuló próbálkozzék önálló darab írásával tanári segítség nélkül 

 A játszott mûvek további gyakorlása a digitális társhangszereken, illetve 

akusztikus zongorán 

 Ismert szintetizátorzene–szerzõk mûveinek elemzése, megszólaltatása, 

szükség esetén áthangszerelése 

 A jelentõs szintetizátorzene–szerzõk mûveinek igényes elõadásban való 

megszólaltatása 

 Az elõadások a XX. századi zenére koncentrálnak ebben az évben  

 

Hangszerismeret 

 A beépített effektprocesszor mûködési jellemzõi, paraméterezése 

 Az ütõs és a szintetikus hangszercsoport hangszereinek áttekintése, stílusos 

használata 

 A szintetizátor története: a szintetizátorok fejlõdési tendenciái 

 A hangtechnikai rendszer elemei: a keverõpult, a mikrofon és a kábelek 

 

 

 

Javasolt tananyag 

Czerny: A kézügyesség iskolája  

Bach: 18 kis prelúdium  

Könnyû szonatinák (Hernádi) 

Csajkovszkij: Jugend Album  

Schubert: Keringõk  

Bartók: Gyermekeknek III–IV.  

Bartók: Mikrokozmosz III–IV. (V.)  

Hacsaturján: Gyermekalbum II.  

Prokofjev: Kindermusik Könnyû variációk zongorára 

A „Kezdõk muzsikája” sorozat különbözõ kötetei 
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Nagy Olivér: Partitúraolvasás – partitúrajáték (Kétszólamú vokális és transzponáló hangszeres 

példák) 

ROLAND ISM sorozat: Operák  

Dániel Capeletti: The Complete Piano 1–3.  

Kovács Gábor: Keyboard iskola I–II.  

Planki – Endl: Keyboard iskola I–IV. 

Hegedûs Sándor: Gyermekvarázs  

Kulcsár Zoltán: Harmónia és ritmusiskola 

Kulcsár Zoltán: Dallamszerkesztés, szekvenciaszövés, rögtönzés keyboardon  

Esze Jenõ: Tanuljunk zongorázni tánczenét 

Gonda János: A rögtönzés világa I.  

MIDI–szakirodalom  

 

Követelmény 

A tanuló tudja megszólaltatni a mûveket az ajánlott anyag szintjén mind a négy klasszikus 

stílusban, jó elõadásban. 

Lehetõség  szerint  rendelkezzék  ismeretekkel  a  jazz–  és  tánczenei  stílusok  játékáról  is.  A  

kamarazenélésben  legyen képes  érett  produkció  nyújtására.  Érje  el  azt  a  szintet,  hogy  a  

továbbiakban  bármilyen  szintetizátor–zenekarban örömmel és jól tudjon zenélni. 

Tudjon kisebb volumenû saját mûvet létrehozni, rendelkezzék a zeneszerzés területén olyan 

alapismeretekkel, hogy ilyen tanulmányokat folytathasson a késõbbiek során. 

Rendelkezzék a szintetizátorok hangképzésében olyan jártassággal, hogy legyen képes a játszandó 

mûvekhez saját maga a leginkább odaillõ új hangokat és hangzásokat létrehozni. 

Tudja  használni  a  számítógépes  zenei  alkalmazásokat.  Legyen  képes  felmérni,  hogy  valamely  

hangszer  milyen 

MIDI–információk fogadására, illetve küldésére, valamint hangszerkesztésre, editálásra képes. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
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–  Két szóló– és egy kamaradarab eljátszása az ajánlott tananyag nehézségi szintjén. Az egyik 

szólódarab akusztikus hangszeren kerüljön elõadásra. 

 

Követelmények az alapfok elvégzése után 

A tanuló ismerje 

 az  akusztikus,  az  elektronikus  (analóg  és  digitális)  billentyûs  hangszerek  

kialakulását,  fejlõdéstörténetét,  fõbb szerkezeti elemeit, azok mûködését, 

 az  akusztikus,  az  elektronikus  (analóg  és  digitális)  eszközökre  írt  klasszikus  

és  kortárs  irodalmat,  a  meghatározó elõadók munkásságát, 

 az analóg és digitális hangkeltõ–berendezések közötti különbségeket, 

 a hangszintézissel kapcsolatos alapvetõ tudnivalókat, 

 a számítógép felhasználási lehetõségeit a zene területén. 

 

 

 

 

Legyen képes 

 a maga és környezete örömére muzsikálni választott hangszerén, 

 klasszikus  és  kortárs  zenemûveket  akusztikus  és  digitális  zongorán,  illetve  

szintetizátoron  megfelelõ  szinten megszólaltatni, 

 szintetizátorokkal és más hangszerekkel együtt zenélni (kamara– és zenekari 

produkcióban egyaránt), 

 a szintetizátor funkciót készségszinten kezelni, 

 a hangszintézis–ismeretek felhasználásával önállóan hangszíneket, 

hangzásokat létrehozni, 

 a tanult mûvekbõl önállóan egyszerûbb átiratokat (kamaraátiratokat is), 

hangszereléseket készíteni, 

 kisebb kompozíciókat önállóan megalkotni, 

 a hangszer megszólaltatásához szükséges hangtechnikai eszközöket (erõsítõ, 

hangfal, mikrofon stb.) összeállítani, alapfokon kezelni. 
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Rendelkezzék 

 a  program  anyagának  megfelelõ  billentyûs  készségekkel  az  elektronikus  

zenei  területen  szükséges  és  elvárható elõadókészséggel, 

 a kortárs zene olvasásához és interpretálásához szükséges alapvetõ elméleti 

ismeretekkel, 

 a korszerû képzettség alapjául szolgáló kreativitással, 

 a késõbbi amatõr zenéléshez szükséges jártassággal a hangtechnika területén, 

 a zenei alkalmazásoknak megfelelõ jártassággal a számítástechnika területén. 

 

A mûvészeti alapvizsga követelményei 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészbõl áll. 

 

A gyakorlati vizsga tantárgya és idõtartama 

Klasszikus szintetizátor fõtárgy  

„A” tagozat: minimum 10 perc 

 

A vizsga tartalma 

A  vizsgán  a  tanulónak  három  mûvet  –  köztük  legalább  egyet  akusztikus  hangszeren  –  kell  

elõadnia  egyénileg  és kamarapartnerekkel  

–  két  elõadási  darab  különbözõ  klasszikus  stílusból  választva  (Bach:  18  kis  zongoradarab,  

„Könnyû  szonatinák” 

 

(Hernádi), Bartók: Mikrokozmos III kötet, Bartók: Gyermekeknek II–III nehézségi szintjén) 

–  egy 3–4 szólamú kamarazenei mû (Bartók–Weiner: 10 darab a Gyermekeknek, Bach: 

Wohltemperiertes Klavier I–II 

kötetének kamara átiratai nehézségi szintjén). 
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A vizsga értékelése 

–  megfelelés az elõírt követelményeknek, 

–  technikai felkészültség, 

–  helyes test– és kéztartás, 

–  hangminõség, billentés, 

–  kontrollerek használata, 

–  hangszerkezelés, 

–  artikulációk és díszítések alkalmazása, 

–  helyes ritmus és tempó, 

–  elõadásmód, 

–  a zenei stílus és az elõírások megvalósítása, 

–  alkalmazkodóképesség, 

 

 

 

 

 

 

Kazinczy Ferenc Baptista Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  

Alapfokú Művészeti Oktatás Táncművészeti tanszak eszköz és felszerelési jegyzéke: 

 

Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató 

Nyírbogdány, Fő utca 3.  

tanterem egyidejűleg megtartott csoportos 

foglalkozásokhoz szükséges számban 
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táncterem (balett-terem) iskolánként 1 

tanári öltöző tusoló nemenként 1 

tanulói öltöző, tusoló nemenként 1 

Helyiségek bútorzata, egyéb berendezési 

tárgyai és oktatási eszközei 

 

Nyírbogdány, Fő utca 3.  

tanulói asztalok, székek tanulók létszámának figyelembevételével 

tanári asztal, szék tantermenként 1 

eszköztároló szekrény tantermenként 1 

tábla tantermenként 1 

ruhatároló (fogas) tanulók létszámának figyelembevételével 

magnetofon, CD vagy lemezjátszó tantermenként 1 

televízió, videokamera, videolejátszó tantermenként 1 

szeméttároló helyiségenként 1 

Nyírbogdány, Fő utca 16.  

táncterem (balett-terem) iskolánként 1 

tanári öltöző, tusoló iskolánként 1 

tanulói öltöző, tusoló iskolánként 1 

kellék- és jelmeztár iskolánként 1 

Helyiségek bútorzata, egyéb berendezési 

tárgyai és oktatási eszközei 

 

tanterem 

 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

3414 

 

tanulói asztalok, székek tanulók létszámának figyelembevételével 

tanári asztal, szék tantermenként 1 

eszköztároló szekrény tantermenként 1 

tábla tantermenként 1 

ruhatároló (fogas) tanulók létszámának figyelembevételével 

magnetofon, CD vagy lemezjátszó helyiségenként 1 

televízió, videokamera, videolejátszó iskolánként 1 

szeméttároló helyiségenként 1 

Táncterem, balett-terem: 

 

zongora vagy pianínó 1 

zongoraszék 1 

tükörrel borított falfelület 1 

balettszőnyeg 1 

falba rögzített 5-6 cm-es átmérőjű falrudak tanulók létszámának figyelembevételével 

audio készülék, erősítő berendezés 

tartozékkal 

1 

 

 

 

 

 

Alapfokú Művészeti Oktatás képző- és iparművészeti tanszak eszköz és felszerelési jegyzéke: 

Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató 
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Helyiségek  

előadóterem, tanterem a tanszakok és a tanulók létszámának 

figyelembevételével, az iskola munkarendje 

szerint az egyidejűleg megtartott csoportos 

foglalkozásokhoz szükséges számban 

műterem, rajzterem, tanszaki műhelyterem a tanszakok és a tanulók létszámának 

figyelembevételével, az iskola munkarendje 

szerint az egyidejűleg megtartott csoportos 

foglalkozásokhoz szükséges számban 

Helyiségek bútorzata, egyéb berendezési 

tárgyai és oktatási eszközei 

 

előadóterem, tanterem  

tanulói asztalok, székek tanulók létszámának figyelembevételével 

nevelői asztal, szék tantermenként 1 

tárolószekrény tantermenként 1 

tábla tantermenként 1 

magnetofon, CD vagy lemezjátszó tantermenként 1 

 video (lejátszó, felvelvő, televízió, 

videokamera) 

iskolánként 1 

diavetítő, vetítőállvány, vetítővászon tantermenként 1 

írásvetítő iskolánként 2 

sötétítő függöny ablakonként, az ablakok lefedésére alkalmas 

méretben 

ruhatároló (fogas) tanulók létszámának figyelembervételével 

szeméttároló helységenként 1 
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Grafika, festészet, szobrászat műterem, 

rajzterem 

 

rajzasztal (rajzpad, rajzbak) tanulók létszámának figyelembevételével 1 

hely 

tárgyasztal (állítható) műhelyenként 2 

dobogó, paraván műtermenként 1 

 

mobil lámpa (reflektor) 

 

műtermenként 2 

vízcsap (falikút) műhelyenként 1 

festőállvány négy tanulónként 1 

mappatartó szekrény tanszakonként 1 

mintázóállvány vagy mintázó korong négy tanulónként 1 

szárító és tároló állvány műhelyenként 1 

sokszorosító grafikai prés iskolánként 1 

égetőkemence iskolánként 1 

agyagtároló láda iskolánként 1 

gipsztároló láda műhelyenként 1 

zárható vegyszertároló tanszakonként 1 

kéziszerszámok (grafikai és mintázó 

eszközök) 

tanulónként 1 

szeméttároló műtermenként 1 

Kerámia műhelyterem: 

 

munkaasztal, szék a tanulók létszámának figyelembevételével 
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fazekaskorong kettő tanulónként 1 

szárító és tároló polc műhelyenként 1 

vízcsap (falikút) műhelyenként 1 

agyagtároló láda iskolánként 1 

gipsztároló láda műhelyenként 1 

agyaggyúró asztal 

agyagnyújtó prés, szalagprés 

műhelyenként 1 

műhelyenként 1 

kerámiaégető kemence iskolánként 1 

mintázó szerszámok tanulók létszámának figyelembevételével 1 

égetési segédeszközök tanulók létszámának figyelembevételével 1 

mázazó eszközök tanulók létszámának figyelembevételével 1 

mérési eszközök tanulók létszámának figyelembevételével 1 

zárható vegyszertároló műhelyenként 1 

szeméttároló műhelyenként 1 

Tűzzománc és fémes műhelyterem: 

 

munkaasztal, szék tanulók létszámának figyelembevételével 1 

vízcsap (falikút) műhelyenként 1 

polírozó berendezés műhelyenként 1 

karos lemezvágó műhelyenként 1 

fúrógép (állvánnyal) műhelyenként 1 
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satupad műhelyenként  1 

szárító és tároló állvány műhelyenként 1 

tűzzománc kemence műhelyenként 1 

égetési segédeszközök műhelyenként 6 

fémmegmunkáló eszközök tanulók létszámának figyelembevételével 1 

csiszoló és polírozó eszközök tanulók létszámának figyelembevételével 1 

rekesz- és huzalkészítésre alkalmas eszközök műhelyenként 1 

zománcozó szerszámok tanulók létszámának figyelembevételével 1 

dörzs- és porítócsészék műhelyenként 6 

vegyszeres tálak műhelyenként 6 

zárható vegyszertároló műhelyenként 1 

szeméttároló műhelyenként 1 

Fotó-video műhelyterem:  

munkaasztal, szék tanulók létszámának figyelembevételével 1 

szárítóállvány műhelyenként 1 

szárítóberendezés műhelyenként 1 

vízcsap (falikút) műhelyenként 1 

fényképezőgép tartozékokkal három tanulónként 1 

repró-állvány, fotóállvány műhelyenként 1 

fotónagyító műhelyenként 1 

fotólámpa, sötétkamra lámpa műhelyenként 1 
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fotólabor eszközök tanulók létszámának figyelembevételével 1 

videokamera hat tanulónként 1 

montázsasztal műhelyenként 1 

erősítő, keverő, mikrofon műhelyenként 1 

zárható eszköz- és vegyszertároló műhelyenként 1 

szeméttároló műhelyenként 1 

  

 

Alapfokú Művészeti Oktatás színművészet-bábművészeti tanszak eszköz és felszerelési 

jegyzéke: 

Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató 

Helyiségek  

 tanterem a tanszakok és a tanulók létszámának 

figyelembevételével, az iskola munkarendje 

szerint az egyidejűleg megtartott csoportos 

foglalkozásokhoz szükséges számban 

előadóterem, próbaterem színpaddal 

gyakorlati műhely a tanszakok és a tanulók létszámának 

figyelembevételével, az iskola munkarendje 

szerint az egyidejűleg megtartott csoportos 

foglalkozásokhoz szükséges számban 

jelmez-, kellék- és díszlettár tanszakonként 1 

Helyiségek bútorzata, egyéb berendezési 

tárgyai és oktatási eszközei 

 

Tanterem  
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tanulói asztalok, székek tanulók létszámának figyelembevételével 

nevelői asztal, szék tantermenként 1 

eszköztároló szekrény tantermenként 1 

tábla tantermenként 1 

vetítőállvány tantermenként 1 

 vetítővászon tantermenként 1 

sötétítő függöny ablakonként, az ablakok lefedésére alkalmas 

méretben 

videokamera tanszakonként 1 

CD-lejátszó, magnetofon tantermenként 1 

televízió, video (lejátszó, felvevő) tantermenként 1 

ruhatároló (fogas) tantermenként 1 

szeméttároló tantermenként 1 

Előadóterem, próbaterem: 

 

mozgatható dobogók tantermenként 1 

paravánok tantermenként 1 

egészalakos tükör tantermenként 1 

alapvető színpadi világítástechnikai, és 

hangtechnikai berendezés 

előadótermenként 1 

erősítők hangfalak előadótermenként 1, illetve 2 

egyszerű ritmus és dallamhangszerek előadástól függően 
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Báb- és díszletkészítés gyakorlati műhelye: 

 

tanulói munkaasztal kettő tanulónként 1 

állítható magasságú támla nélküli szék tanulók létszámának figyelembevételével 1 

varrógép műhelyenként 1 

falikút (hideg-meleg vizes kézmosási 

lehetőség) 

műhelyenként 1 

tároló szekrények, ládák, kosarak  műhelyenként 2 

polcok, bábtartó állvány műhelyenként 1 

kéziszerszámok  tanulók létszámának figyelembevételével 1 

zárható vegyszertároló műhelyenként  1 

szeméttároló műhelyenként 1 

 

 

Zeneművészeti ágazat eszköz és felszerelési jegyzéke: 

Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató 

egyéni és kiscsoportos órák tanterme 

a tanszakok és a tanulók létszámának 

figyelembevételével, az iskola munkarendje 

szerint az egyidejűleg megtartott egyéni és 

kiscsoportos foglakozásokhoz szükséges 

számban 

csoportos órák, együttesek tanterme, 

próbaterme 

a csoport, illetve az együttesek létszámának 

figyelembevételével, az iskola munkarendje 

szerint az egyidejűleg megtartott csoportos 

foglalkozásokhoz szükséges számban 

hangversenyterem, csatlakozó helyiségekkel iskolánként 1 
 

 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

3422 

 

Helyiségek bútorzata, egyéb berendezési 

tárgyai és oktatási eszközei 

 

Egyéni órák, csoportos órák, együttesek 

tanterme 

 

tanári asztal  1 

tanári szék 1 

tanulói asztalok, székek tanulók létszámának figyelembevételével 

ruhatároló (fogasok) tanulók létszámának figyelembevételével 

ötvonalas tábla, ötvonalas nyitható tábla, 

mágneses tábla 
választás szerint tantermenként 1 

írásvetítő, diavetítő, episzkóp  1 

videolejátszó, televízió iskolánként 1 

számítógép, CD-ROM elméleti tantermenként 5 

nyomtató iskolánként 3 

szekrény tantermenként 1 

zongora vagy pianínó tantermenként 1 

zongoraszék tantermenként 1 

lábzsámoly tantermenként 1 

álló tükör tantermenként 1 

tanított hangszer hangszerfajtánként  és méretenként 

tanszakonként, illetve szakonként 1 

tanított hangszer, tanulói használatra az adott hangszert tanulók 30 %-ának 

megfelelő számban 
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hangszertartozékok tanárok létszáma szerint 1 garnitúra 

metronom tantermenként 1 

magnetofon tantermenként 1 

lemezjátszó, CD-lejátszó iskolánként 2 

zenekari pultok 
iskolánként az együttesek létszámának 

figyelembevételével 

kottatartó állvány tantermenként 2 

párologtató tantermenként 1 

szeméttároló helyiségenként 1 

hangversenyterem (csatlakozó helyiségekkel) befogadóképessége a tanulók létszámának 

legalább az 1/3-a szerint 

szék a terem befogadóképessége szerint 

zongora 1 

zongoraszék 1 

zenekari pultok az együttesek létszámának 

figyelembevételével 

 

karmesteri dobogó 1 

énekkari dobogó iskolánként a tanulók létszámának 

figyelembevételével 

mikrofon 1 

alapvető színpadi világítástechnikai és 

akusztikai berendezés 
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erősítő berendezés (tartozékokkal) 1 

hangológép iskolánként 1 
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